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Nigtevecht, een dorp zonder basis-

voorzieningen? Dat hoeft niet! 

Al jaren staat de leefbaarheid in Nigtevecht 

onder druk door het verdwijnen van allerlei 

voorzieningen. Het is belangrijk dat onze 

leefbaarheid in stand blijft. Of het nu gaat 

om de verenigingen, het café, de huisarts, 

het dorpshuis, het omzien naar elkaar, maar 

ook onze dorpswinkel.

 

Heel eerlijk: een gewone supermarkt is voor 

een ondernemer ook niet meer rendabel. 

Maar er zijn mogelijkheden. En daar is de 

hulp van alle dorpsgenoten bij nodig. Samen 

Red onze dorpswinkel
met het dorp, de woningbouwvereniging, 

de gemeente en een ondernemer met 

kennis en ervaring (en die hebben we 

gevonden) kan het lukken. 

Zo houden we niet alleen een winkel 

in stand voor de laatste of vergeten 

boodschappen en het afleveren en ophalen 

van onze pakketjes, maar ook een sociale 

voorziening voor jong en oud en de 

verbinding tussen de verschillende wijken in 

ons dorp. En… er zijn meer mogelijkheden! 

Laten we met elkaar kijken wat deze zijn 

en hoe we de winkel in ons dorp kunnen 

behouden.

Kom allemaal op maandag 7 november 

om 20.00 uur naar een bijeenkomst in het 

Dorpshuis. Daar lichten we het plan toe en 

vertellen we hoe iedereen in Nigtevecht 

haar of zijn steentje kan bijdragen. Want 

we moeten dit met elkaar kunnen doen. 

Locatie: Dorpshuis Nigtevecht 

Aanvang: 7 november, 20.00 uur

Loop binnen of kijk op  

www.dorpswinkelnigtevecht.nl 

Namens o.a. Patty Weber, Bart Selders,  

Rens Ulijn, Kees Neervoort en vele  

andere betrokkenen



Via het platform https://www.onzeauto.com/samenslimrijden/nigtevecht zijn er inmiddels 2 elektrische deelauto’s in 

Nigtevecht bereikbaar voor deelnemers. OnzeAuto is een van de oplossingen voor deelauto’s en de enige die hier op dit 

moment wordt aangeboden.

Dit is niet gratis, maar biedt een oplossing voor sommige mobiliteitsproblemen. Zoals het ontbreken van openbaar vervoer in 

de avond. Of de oplopende kosten voor autorijden. Omdat niet iedereen de beschikking heeft over een laadpaal is dit ook een 

manier om elektrisch te gaan rijden. De gebruikers zijn meestal stukken goedkoper uit dan met een auto in eigen bezit. Zeker 

als de eigen auto niet zo veel werd gebruikt: dan kan het een halvering van de kosten betekenen of zelfs nog een stuk meer. 

(volgens opgave OnzeAuto). 

De goedkoopste en meest duurzame oplossing blijft natuurlijk het lenen van iemands auto in het dorp. Wie zien honderden 

auto’s stilstaan. Maar het is natuurlijk lastig om dit zomaar te vragen en ook niet zonder risico om je auto uit te lenen.

Deelauto’s nummer 2 en 3

Het Pleinfeest
Na 3 jaar was het eindelijk weer zo ver: het pleinfeest! Dit keer voor het 

eerst als één school; Basisschool de Verbinding.

De oudercommissie was daarom vastberaden hier een spectaculair feest 

van te maken. Dat is goed gelukt. Het plein was omgetoverd tot een 

echt festivalterrein met o.a een DJ, silent disco, XXL twister, dartvoetbal, 

schminkhoek, knutselhoek, pony rijden en nog veel meer leuke activiteiten 

voor jong en oud. Op het eetplein met verschillende foodtrucks konden 

de bezoekers van het feest pizza, friet en poffertjes kopen. De leerlingen 

van de school kregen een consumptiebon om suikerspinnen en popcorn 

te halen.  De opkomst was groot en het weer was prachtig. De kinderen, 

ouders en leerkrachten hebben zichtbaar genoten en wij (Esmee, Diana 

en Myriam) vanuit de oudercommissie, zijn overladen met leuke reacties.

De lat ligt hoog voor het volgende pleinfeest, maar wij zullen ons best 

doen om ook hier weer een knallend feest van te maken!
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In oktober zijn de werkzaamheden gestart voor de bouw 

van de nieuwe brandweerpost langs de Kanaaldijk Oost op 

het terrein van de Betonfabriek. In oktober is de bestaande 

hal van de Betonfabriek gesloopt. Deze maand vinden de 

heiwerkzaamheden plaats. Vervolgens plaatst aannemer 

Polinder in december de staalconstructie en gaat verder met 

de afbouw. 

De aannemer voert de werkzaamheden uit in opdracht van de 

Betonfabriek. De bouw van de brandweerpost vindt plaats op verzoek 

van de gemeente, volgens de uitgangspunten die de gemeente 

samen met de Veiligheidsregio Utrecht heeft vastgesteld. Wanneer 

de nieuwe brandweerpost klaar is gaat het lokale brandweerkorps 

van Nigtevecht het pand gebruiken. Naar verwachting is de nieuwe 

brandweerpost in het tweede kwartaal van 2023 klaar.

Start nieuwbouw 
brandweerpost Nigtevecht

Wellicht is het u al opgevallen, omdat u 

kinderen op school heeft, of er toevallig 

langs bent gefietst. Het plein van onze 

basisschool is verfraaid met een tweetal 

speeltoestellen: een pannakooi en een 

zeskantig duikelrek. 

 

Al een aantal jaren is er, door de school, 

geld gereserveerd uit onder andere de 

Jantje Beton Loterij en de kledingbeurzen. 

Dit jaar kon dat geld worden aangevuld met 

een deel van de NPO-middelen, (Nationaal 

Programma Onderwijs) waardoor er nieuwe 

toestellen gerealiseerd konden worden. 

Nieuwe gecertificeerde speeltoestellen zijn 

behoorlijk prijzig, maar dankzij de inzet van 

een zestal vaders; Sjors van der Veer, Jan 

Pronk, Dylan Westland, Koen van Staveren 

en Dennis van den Akker konden beide 

toestellen dit jaar al gerealiseerd worden. 

Deze vaders hebben onder leiding van Yuri 

Dalmulder, ervoor gezorgd dat al het voor- 

en nawerk kosteloos en goed gedaan werd. 

 

De klus was iets groter dan gedacht en 

het weer iets minder fraai, maar toch zijn 

deze vaders een week lang elke middag 

en avond hard aan de slag gegaan. Van 

het leeghalen van de grote plantenbak, 

het afvoeren van grond tot het aanpassen 

en terugplaatsen van het straatwerk 

rondom de speeltoestellen. Het resultaat 

mag er zijn en er kon direct al flink mee 

gespeeld worden. 

Heel leuk om te zien, hoe nieuwe 

toestellen zorgen voor nieuw speelgedrag 

van eigenlijk alle kinderen. Waar de 

leerkrachten dachten dat een rooster 

en goede afspraken nodig waren, blijkt 

het vanzelf zijn weg wel te vinden. Heel 

bijzonder om te zien hoe de kinderen 

van groep 8 van de duikelrekken een 

ontmoetingsplek maken en daar lekker 

socializen, en hoe er in de pannakooi druk 

gehockeyd en gevoetbald wordt. Ook na 

schooltijd weet de (oudere) jeugd de weg 

te vinden naar het plein en vinden de 

speeltoestellen gretig aftrek. Heel mooi 

en dat mag. De directie hoopt echter wel 

dat iedereen de toestellen gebruikt waar 

ze voor bedoeld zijn. Oudere jeugd laat 

jezelf positief zien, maak er gebruik en 

geen misbruik van in het belang van onze 

kinderen, ons dorp en onze leefbaarheid! 

Nieuwe speeltoestellen voor 
basisschool De Verbinding
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Hi Marieke, zou je je kort kunnen voorstellen 

aan de dorpsgenoten die jou nog niet kennen? 

Ik ben Marieke Calis, 27 jaar. Ik ben in Driemond 

geboren en getogen. Ik woon nu 4,5 jaar samen 

met mijn vriend Jeff in Nigtevecht. Ik ben 4 jaar 

geleden mijn eigen kapsalon gestart (Kapsalon 

Mariek op de Nieuweweg). Naast mijn werk 

kickboks ik ook op professioneel niveau en 

geef ik soms les bij de kickboksschool van Jeff, 

Jeff’s Gym in Weesp. 

 

Bevalt het in Nigtevecht? Ja, zeker. Nigtevecht 

vind ik een gezellig dorp waar ik ondertussen 

steeds meer leuke mensen begin te leren 

kennen. Het heeft een goede sfeer en we 

wonen in een leuke straat met fijne buren. 

 

Hoe ben je begonnen met kickboksen? Op 

mijn 17e ben ik begonnen. Liefde op het eerste 

gezicht! Het begon met 1 lesje en vervolgens 

trainde ik al snel bijna elke dag. Binnen een 

half jaar stond ik voor het eerst in de ring. 

Dat ging super goed en voelde echt als een 

overwinning. Ik was erg gemotiveerd, trainde 

nog harder om beter te worden. 4 jaar geleden 

heb ik een pauze ingelast vanwege blessures 

en omdat Jeff en ik onze eigen ondernemingen 

zijn gestart (Jeff's gym en Kapsalon Mariek). Ik 

ben altijd blijven doortrainen waardoor ik het 

weer snel kon oppakken.  

 

En nu wereldkampioen, dat is snel gegaan! 

Na 4,5 jaar kriebelde het weer, dus heb ik de 

competitie weer serieus opgepakt. In april heb 

ik weer mijn eerste partij gedraaid. Die won ik: 

dat smaakte naar meer. Toen ben ik gevraagd 

om in juni voor een Nederlandse titel te 

vechten. Na 5 harde rondes heb ik de wedstrijd 

overtuigend gewonnen. Vervolgens ben ik 

weer benaderd voor een wereldtitelpartij in 

september, tegen een sterke Portugese dame. 

Ook deze partij wist ik met overtuiging te 

winnen en ben ik wereldkampioene! Het is 

veel sneller gegaan dan ik had durven dromen 

en ik voel dat dit pas het begin is.  

 

Kun je ons uitleggen wat kickboksen precies 

is en welke klasses er zijn? Kickboksen is 

een vechtsport. Het is redelijk vergelijkbaar 

met boksen, alleen worden er ook trap- 

en knietechnieken gebruikt. De sport 

komt uit Thailand, waar deze vorm van 

verdedigingskunst al eeuwenlang wordt 

beoefend. Daar is het zelfs de nationale sport, 

nog veel populairder dan bij ons het voetbal.  

Je hebt verschillende klasses. De hoogste is 

de A klasse. Dit is de top professionele klasse 

en zou in voetbaltermen de eredivisie zijn. Ik 

vecht in klasse B (dit is de semiprofessionele 

klasse; zeg maar de eerste divisie). In maart 

2023 staat mijn eerste A klasse partij gepland. 

 

Had of heb je een (kickboks-)voorbeeld? 

Lucia Rijker is voor mij altijd een inspirerende 

vrouw geweest en heeft heel veel bereikt 

in het kickboksen en boksen. Een echte 

powervrouw! 

 

Zou je ons kunnen meenemen hoe een week 

er voor jou uitziet? Omdat ik moet trainen 

naast mijn werk heb ik best drukke en volle 

dagen. Ik train 7x per week. Op maandag, 

dinsdag en woensdag werk ik in de salon 

en na werk train ik ‘s avonds in Oostzaan. 

Donderdag is de salon gesloten, train ik ‘s 

ochtends en heb ik de rest van de dag rust. 

Vrijdags train ik ook in de ochtend en doe ik 

conditie- en krachttraining. Vrijdagavond is 

mijn rustavond. Zaterdag werk ik een halve 

dag en train ik in de middag met Jeff en ten 

slotte train ik ook zondagochtend. Dat is de 

spartraining, de zwaarste training van de 

week. Sparren is als een wedstrijd simuleren, 

maar dan met bescherming om. Ik train 

trouwens vrijwel alleen maar met mannen.  

 

Wat brengt deze sport jou en welke lessen 

heb je door het kickboksen geleerd? Voor 

mij is kickboksen een uitlaatklep, het geeft 

enorme energie en het houdt je scherp en 

fit. Het zorgt ervoor dat ik mijn doelen kan 

bereiken. Door te leven als een topsporter heb 

ik een enorm gezonde leefstijl. De lessen die ik 

heb geleerd zijn onder andere doorzetten en 

nooit opgeven. 

 

Kunnen we je vaker zien vechten? Via 

Instagram (@mariekecalis) kun je mijn leven 

en trainingen volgen. Daar zet ik ook de 

data van de toekomstige wedstrijden op. 

De eerstvolgende wedstrijd is 12 november, 

in januari verdedig ik mijn titel in een ander 

gevecht en in maart vecht ik mijn eerste 

A-wedstrijd. Mocht je een kaartje willen 

kopen om te komen kijken kun je mij altijd 

een berichtje sturen.  

 

Als mensen enthousiast zijn geworden om 

ook eens kickboksen te proberen, wat zou 

je advies dan zijn? Gewoon eens proberen! 

Bij onze gym in Weesp (Jeff’s Gym) bieden 

wij voor nieuwe leden een gratis proefweek 

aan. Je kunt dan een week lang lessen volgen 

om te kijken of deze sport iets voor jou is. De 

lessen zijn voor jong en oud. Neem een kijkje 

op de website (www.jeffs-gym.nl) voor meer 

informatie en lestijden. Tot snel!

Marieke Calis, wereldkampioen
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Tja, wat is het?
Alsof de tijd heeft stilgestaan. Wie kent 

deze fraaie, inspirerende, wonder-

schone plek in het dorp nou niet? De 

dorpskatten zeker! Die kunnen hier in 

ieder geval in alle rust hun nummer 

twee kwijt. Eerst stonden hier nog 

twee bankjes. Toen een kind van ca. 

10kg erop een ging zitten, werd het 

teveel voor het bankje en begaf hij 

het na tientallen jaren. Weer een 

mooi moment om een Fixie melding te 

maken. Alleen was daarbij de melding: 

maak van dit plekje iets moois! Nog 

geen twee weken later stond een 

nieuwe bank, die mooi uitkijkt op een 

rijtje huizen aan Oostzijdsestraat. Dus 

kunnen we in alle rust kijken wat deze 

bewoners staan te bereiden in de keuken. 

Even zonder dollen, wordt het niet een 

keer tijd dat dit stukje grond wordt 

aangepakt?! Je mag een gegeven paard 

niet in de mond kijken, maar het is 

duidelijk dat er meer moet gebeuren dan 

alleen een Fixie-melding doen.

Wat zou u hiervan maken? Wellicht 

kunnen we er samen voor zorgen dat er 

iets van gemaakt wordt. 

Mail ons! Info@sleutel2000.nl. 

Lukt mailen niet, bel ons!

Eind augustus vertrok dorpsgenote 

Christa Schilperoort samen met andere 

wielrenners naar Italië om daar deel te 

nemen aan de Tour for Life. Dit is een 

jaarlijks terugkerend evenement, dat 

als doel heeft geld op te halen voor het 

Daniel den Hoed Fonds. Dit fonds zet 

zich in voor de financiering van succesvol 

kankeronderzoek, uitgevoerd door het 

Erasmus MC Kanker Instituut. In acht 

etappes reden zij en de andere renners van 

Bardonecchia naar Valkenburg. Dat is een 

slordige 1.300 km en 19.000 hoogtemeters 

in acht dagen! Een ongekende prestatie 

van formaat. De renners hebben 

gezamenlijk 1,1 miljoen euro opgehaald 

in deze editie van de Tour for Life. Christa 

wil het dorp bedanken voor de grote 

financiële, maar ook mentale steun die 

zij heeft mogen ontvangen. Ze is trots 

hoe een dorp achter zo’n initiatief gaat 

staan. Wie uit het dorp wil volgend jaar 

het stokje van haar over nemen?

Bedankt 
voor het 
gulle 
geven!
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De zomer is voorbij, de bladeren vallen van de bomen, de 

avonden treden sneller in en de pepernoten liggen weer in 

de winkels. Dat betekent dat Sinterklaas en de Pieten zich 

voorbereiden op hun komst naar Nigtevecht!

Dit jaar zal dat als vanouds gevierd worden. Het dorp 

verwelkomt Sinterklaas en de Pieten op zaterdag 19 november 

om 12.00 uur bij de brug. Na een ereronde door het dorp, is 

er aansluitend een voorstelling van Plzier Entertainment in 

het dorpshuis. De ouders van de kinderen van groep 1 t/m 8 

kunnen tijdens de show in de bar van het dorpshuis een drankje 

doen. Voor de kinderen onder 4 jaar mag er 1 begeleider mee. 

Kinderen van buiten het dorp zijn welkom, wel wordt er een 

bijdrage van € 5 gevraagd. Natuurlijk zal Sinterklaas ook 

nog het podium op komen om alle kinderen een cadeautje 

te geven. Dankzij de sponsoren en vrijwillige bijdrage van 

het dorp (collecte: eind oktober), kan het Sinterklaasfeest 

plaatsvinden. Dank daarvoor! 

Wilt u ook sponsor worden met uw bedrijf? Neem contact op 

met: Sinterklaasnigtevecht@hotmail.com. 

Heeft u de collecte gemist en wilt u een vrijwillige bijdrage 

overmaken, kan dat naar NLRABO0336939914 onder 

vermelding van Sinterklaas.

Sinterklaasintocht 
Nigtevecht
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Hoe is het eigenlijk met…  
Dirk Portengen?

Het was een betrokken wijkagent die 

geregeld bij de mensen over de vloer 

kwam. Een stoere, maar ook vrolijke en 

betrouwbare diender met een eigen kijk 

op de dingen. Inmiddels is Dirk elders te 

vinden.

Dirk, hoe gaat het met je?

Met mij gaat het prima, in alle opzichten. 

Ik kan en mag niet klagen. Ik heb 20 jaar 

lang bij de politie gewerkt tot en met 2003: 

vanaf 1991 voor de Rijkspolitie in de regio 

Utrecht, de groep Breukelen, post Loenen 

aan de Vecht. Na enkele jaren werden de 

Gemeentepolitie en Rijkspolitie opgeheven 

en ging e.e.a samen in de Regiopolitie. 

Uiteindelijk werd ik weer geplaatst op 

mijn oude plek en werd ik wijkagent 

van de gemeente Loenen aan de Vecht, 

dus ook van Nigtevecht. Het was altijd 

prettig werken daar. Een aantal jongeren, 

onder andere Frank ten Have en Patrick 

Bekkers, hebben me wegwijs gemaakt met 

de problemen die er destijds in het dorp 

waren. Ik kwam graag bij de mensen thuis, 

binding vond ik als agent belangrijk. Ik was 

daarom ook nooit zo’n bonnenschrijver. 

Na mijn tijd bij de politie heb ik met een 

compagnon veertien jaar lang een bedrijf in 

de ongediertebestrijding gehad. Daar ben ik 

bijna zes jaar geleden mee gestopt. 

Waar ben je tegenwoordig te vinden en hoe 

is het leven daar?

Tegenwoordig koop ik chalets; die knap ik 

dan op en verkoop ik weer. Dat is een paar 

jaar geleden begonnen in Brabant en een 

aantal projecten later ben ik momenteel 

bezig met een chalet in de buurt van 

Ermelo, waar ik en mijn vrouw Els (van Kooi) 

ook wonen. Om die reden wisselen we ook 

veel van woonplaats, het is een bestaan 

waar we van houden. Ik kan in principe alles 

zelf. Je bepaalt je eigen tijden en zit verder 

ook niet aan deadlines voor het opleveren 

vast. Met Els kijk ik veel op Funda en als we 

iets moois zien, gaan we er kijken. Met de 

huidige woningmarkt is het spannend, het is 

nu even afwachten. 

Graag komen we in Frankrijk. We hebben 

er daarom daar ook een huis gekocht; in 

de Bourgogne. De verbouwing ervan staat 

momenteel stil, als ik klaar ben met een aantal 

lopende projecten hier, dan ga ik daar weer 

verder. Uiteindelijk is het ook de bedoeling om 

op termijn er vast te gaan wonen. Voorlopig 

vermaak ik me prima in Nederland.

Sporten doe ik nog steeds, maar dan veel 

thuis. Ik heb apparaten en gewichten staan 

om mijn conditie goed op peil te houden. 

Verlang je stiekem nooit terug naar ons 

mooie dorp?

Wat ik altijd toch wel fijn vond was die 

hechtheid van Nigtevecht, in veel grotere 

plaatsen is het toch ieder voor zich. Naar 

Nigtevecht gaan voelt voor mij als persoon 

niet per se als thuiskomen, maar wel qua 

werk. Ik had er altijd veel koffieadressen 

en kwam met plezier bij de mensen over 

de vloer.



Het 23e 
cabaretseizoen 
later gestart!
Op 29 oktober kon om productionele reden de voorstelling van 

n00b niet doorgaan. Voor wie nog interesse heeft voor een passe 

partout voor de resterende vier voorstellingen van het cabaret: ze 

zijn er nog! Voor € 81,-. Dit is dus inclusief de nu al uitverkochte 

voorstelling van Merijn Scholten, de grootste hype in cabaretland: 

overal uitverkocht. Reserveer op www.cabaret-nigtevecht.nl, of 

telefonisch: 06-44522302. 

3 DECEMBER 20:30 UUR: MARTIJN KONING (LAATSTE KAARTEN)

Hij komt voor het eerst naar Nigtevecht, een lang gekoesterde wens 

gaat in vervulling! Het werd tijd dat deze hilarische, absurde stuiterbal 

die bovenop de actualiteiten zit, naar het Dorpshuis komt. Zijn hoofd 

staat nooit stil; als een pinball machine vuurt hij zijn grappen en 

zeer komische observaties op zijn publiek af. Geheid de ‘hoogste 

grapdichtheid-garantie’; 80 minuten pure stand-up comedy. In de 

nieuwe theatershow ‘Appeltjes Schillen’ vertelt Martijn de mensen 

eens flink de waarheid. Over zichzelf! Toegang: € 21,-. Reserveer of 

koop via de website. 

Ook dit seizoen is er weer een cabaretmenu bij Eetcafé De Waterkant, 

het menu is te vinden op de cabaretsite. En speciaal voor het cabaret 

vaart de pont weer om 20:00 uur. Terugvaart in overleg. 

Verder is er veel behoefte aan vrijwilligers die helpen bij de opbouw 

op vrijdagavond voor de voorstelling (2 uurtjes), en bij de afbouw 

na de voorstelling (anderhalf uurtje). Ook geschikt voor jeugdigen. 

Aanmelden via de site of bel me 06-44522302.

Ben Goes
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Trio BarMazl geeft een concert op  

12 november in de kerk van 20.30 - 21.30 uur.  

Het thema van het concert is:  

de liefde in al haar facetten en hoedanigheden.  

Het trio speelt vrolijke klezmermuziek en zingen 

Jiddische, Hebreeuwse en Joods Spaanse liedjes.  

Klezmermuziek is jiddische feest- en dansmuziek.

De toegang is € 15.-. Voor kaartverkoop  

of meer informatie: zie www.triobarmazl.nl

12 november 
concert  

in de Kerk



Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 27 november 2022
Verschijningsdatum: 10 december 2022

Vraag van Michiel: Onze zoontjes kunnen 

het goed met elkaar vinden. Jij woont al 

iets langere tijd in Nigtevecht. Volgens 

mij heb je dus een goed beeld van wat 

ons dorp nog nodig heeft om het nog 

leuker/mooier te maken.

Ik denk dat ons dorp al ontzettend 

leuk en mooi is. Er zijn enorm veel 

verenigingen, clubs en initiatieven in 

het dorp die Nigtevecht uniek maken 

en waar we als dorp echt heel trots op 

mogen zijn. Nog een tikje mooier wordt 

het wanneer we elkaar/elkaars kinderen 

op een vriendelijke manier (weer) mogen 

(blijven) aanspreken als we iets minder 

moois zien, zonder dat hier veel van 

'gevonden' wordt.

Voor de mensen die je niet kennen: hoe 

ziet een gemiddelde dag uit jouw leven 

eruit?

Ik sta op tijd op, ontbijt met ons gezin, 

breng soms Mats naar school en ga 

dan regelmatig naar Amsterdam om te 

gaan werken bij Cordaan, de grootste 

zorgorganisatie daar. Ik werk daar als 

projectleider Digitale 

Dagbesteding, om de 

dagbesteding voor o.a. 

ouderen en mensen met 

een beperking toekomst-

bestendig(er) te maken.

Wat staat er momenteel 

bovenaan jouw bucketlist?

Dat zijn eigenlijk twee 

dingen; een hele mooie 

reis naar Aruba/Bali/

Curaçao of een andere 

mooie bestemming  

maken als Lisa en ik 12,5 

jaar getrouwd zijn in 

2024, maar ook mijn arm 

verder laten tatoeëren 

tot ‘ie helemaal vol zit.  

Wat is het eerste dat je 

aan een buitenstaander 

vertelt die vraagt: waar 

zou ik Nigtevecht van 

kunnen kennen?

Onze fantastische feest-

week rondom Koningsdag natuurlijk. Die 

is echt ongekend voor zo'n klein dorpje. 

Na 9 jaar heb ik dit jaar met toch wel 

veel pijn in mijn hart afscheid genomen 

van de Oranjevereniging. Maar er wordt 

al gespeculeerd of komend jaar geen 

sabbatical is...

Wat is jouw tip aan mensen die nieuw in 

Nigtevecht komen wonen?

Kom onder de mensen door je aan 

te sluiten bij een van die mooie 

verenigingen, clubs of andere initiatieven 

die ons dorp rijk is. Zo leer je iedereen 

heel snel kennen.

Met wie zou je weleens een bakkie 

willen doen en waarom?

Ik gok dat het een biertje wordt, maar die 

zou ik graag drinken met Raven van Dorst. 

Zij intrigeert me om wie zij is en hoe zij in 

het leven staat en diens leven leidt! 

Aan wie in Nigtevecht moeten we deze 

vragen de volgende keer stellen en 

waarom?

Achterklap:  
Dafne Rensenbrink

Nelleke Nobel, zij woont al heel lang in 

Nigtevecht en is net na jarenlang lerares 

op de basisschool te zijn geweest met 

pensioen gegaan, dus ze heeft alle tijd 

om eens goed over al deze vragen na te 

denken.

Welke vraag wil je die persoon graag 

stellen

Lieve Nelleke, je bent net met pensioen 

gegaan. Heb je een beeld voor jezelf 

hoe jouw dagen/weken eruit gaan zien? 

Is er iets wat je echt wilt/kan gaan doen 

nu je met pensioen bent?
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