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Nigtevechtse Achterklap: Jort Kelder
Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen?

portemonnee naar de Spar te snellen?

Diep in de jaren negentig reed ik regelma-

Het tweemaandelijkse huis-aan-huisblad voor Nigtevecht • Jaargang 2
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rijke mate aan bijgedragen dat ons die ver-

Pontnieuws: Cor Rensenbrink zwaait af

schrikkelijke snelweg door de achtertuin

tig van mijn ouders in Hilversum naar mijn

Waaraan erger je je het meest (in Nigtevecht of

bespaard is gebleven. Niet vanwege het

huis aan de gracht over de Klompweg.

ergens anders?)

nimby-principe, wel vanwege het antwoord op

Zwaanwijck vond ik toen al bijzonder en

Aan het mateloze zout strooien als het eens

de vorige vraag: jongens & meisjes, zullen we

toen er dus in 2000 een appartement te

dreigt te gaan vriezen. De beuken en kastanjes

een beetje zuinig op onze idylle zijn?

koop kwam zijn we gaan kijken. Ik huiver-

bij ons voor de deur zijn aan het sterven, mede

de wel een beetje van het afgelegen, het

door dat overdreven zout strooien. Typisch ver-

PS

ouwelullerige van zo'n bombastisch huis.

schijnsel in een land dat paniekerig weigert

Mag ik mij en passant excuseren bij al die boos

Maar nog iedere dag als ik aan kom rijden,

welk risico dan ook te accepteren. Mijn tip als

kijkende passanten,die vinden dat ik te hard

een kwartier van Amsterdam, voel je de

het vriest: niet rijden, voorzichtig zijn of een

over de Klompweg stuif? Ik doe m'n best de

betovering. De oprijlaan, het Disney-achti-

Lada Niva kopen. De charme van zo'n afgele-

loden voet te bedwingen, geloof me.

ge nepkasteel.

gen dorpje is dat je ingesneeuwd moet kunnen
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raken.
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht
Het uitzicht uit mijn erker op de Vecht is mijn

Wat was het mooiste moment in je leven?

voor de hand liggende onverslaanbare favoriet,

Oefff, moeilijke vraag. Misschien was het wel

zeker als de spreekwoordelijke zwanen in een

dat ritje met mijn geliefde in de Marokkaanse

troep voorbij varen. Fotomomentjes. Maar als je

woestijn, tussen Fez en Rabbat. Dat was op 2

met de boot vanaf de Vecht het oude dorp ziet,

september 2003.

dat romantische kerkje, da's toch uniek? Beetje

geboorte ook niet onbelangrijk, en trouwens

de sfeer van Nicolaas Beets; een loom dorpje

ook niet gemakkelijk. Maar dat herinner ik mij

waar de tijd stil staat. Laat dat vooral zo blijven.

niet meer, met uw welnemen.

Wat is voor jou het Nigtevechtse gevoel?

Wat is je favoriete nummer?

Hmmm, dat heb ik niet echt. Om eerlijk te zijn:

En m'n kleur: groen, racing green.

Kopijdatum: 14 juni 2008
Verschijningsdatum: 27 juni 2008

Daarvoor vond ik m'n

ik ben niet geworteld in dit dorp, woon er ook
niet echt in maar anderhalve kilometer verder-

Wat houdt je nu bezig in het nieuws?

op in het midden van weinig. Dat is voor mij

Op dit moment kijk ik naar het hele debat rond

tevens de essentie. Ik heb een nogal druk en

Wilders film Fitna.

publiek leven in de stad, enig isolement in de
campagne compenseert dat.

Kopij- en verschijningsdatum

Je bent één dag burgemeester: wat ga je veranderen in Nigtevecht?

Hoeveel geef je uit bij de Spar per week?

Koester de pracht, weiger industrieterreinen en

Haha, gemiddeld niet zo veel, ik doe eigenlijk

lelijke nieuwbouw. Je kunt het dorp maar één

zelden boodschappen, en alleen in grote haast

keer slopen, en Almeres en Zoetermeers zijn er

dingen die vergeten zijn door mijn geliefde te

al genoeg in ons land. Eigenlijk zou je alles wat

kopen. Traditioneel hè? Eh, ja, sorry. Maar ik

na de oorlog nieuw is gebouwd in dit land

lever wel altijd haar Colaflessen in hoor, zonder

moeten afbreken, maar dat zal wel weer niet

statiegeld terug te vragen, want wil graag dat

haalbaar zijn.

de Spar floreert. Die mensen zijn zo aardig,
geïnteresseerd, behulpzaam. Dus ook al heb je

Aan wie uit Nigtevecht gaan we deze vragen de

aan mij op een sporadisch pak yoghurt of kat-

volgende keer stellen en waarom?

tenmelk na weinig, mag ik de boodschappers

Ik denk aan mijn meest betrokken buurman,

van Nigtevecht oproepen zich met een volle

Kees Neervoort. Die heeft er in niet onbelang-
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Cor Rensenbrink (75) heeft zondag 20 april

Zijn droge humor, zijn vrolijke uitstraling en

den het ponthuisje versierd met een mooie

voor de laatste keer zijn pont van

altijd een vriendelijk woord voor groot en klein

tekening, ballonen en slingers, de eerste

Nederhorst naar Nigtevecht gevaren. Na 20

maakte Cor tot een goede buurman voor de

Nigtevechtse gelegenheidsband speelde sfeer-

jaar trouwe dienst op het pontje stopte Cor

direct omwonenden en vooral voor zijn passa-

volle nummers, cadeautjes en bloemen, en een

er zondag definitief mee.

giers. Reden voor de omwonenden om Cor

speech van Piet maakte het verder af. Een

Cor is voor de inwoners van Nederhorst en

samen met zijn vrouw Sonja en familie feestelijk

mooie afsluiting van 20 jaar voor Cor die naar

Nigtevecht een vertrouwde verschijning.

te bedanken voor 20 jaar trouwe dienst in

schatting ca 40.000 keer op en neer naar

Zomer en winter stond hij ter ondersteuning

Nigtevecht.

Nigtevecht is gevaren

van Piet vooral in het weekend op de pont.

De kinderen Loe & Ief uit de Dorpsstraat had-

Woningstichting Wuta • Demarrage Loopbaanadvies en personeelsbegeleiding • Justina Mode • Ten Have
Airconditioning ~ Centrale verwarming • ALLSAFE Mini Opslag • In den blonden Krullebol dames- en herenkapper •
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Reactie B&W samenwoonschool

Restyle ‘In den Blonden Krullenbol

Sleuteltjes

Reactie op ingezonden brief van de heer

hierop een samenwoonschool en een buiten-

moet worden ingepast en dat geldt natuurlijk

Te koop: damesfiets, zonder versnelling. In

Cees Schipper "Gemak ten koste van

schoolse opvang te kunnen bouwen en dat

ook voor de verkeersafwikkeling. De suggestie

zeer goede staat. Tegen elk aannemelijk bod.

democratie bij gemeente Loenen", gepu-

daarom de bouw op een andere locatie moet

dat de gemeente Loenen de omwonenden in

bliceerd in de Sleutel 2000, nummer 1, van

plaatsvinden. Onderzoek door een extern

Nigtevecht passeert, werpt het college ver van

Te koop: Giant mountainbike herenfiets,

jaar 9, februari 2008 van burgemeester en

bureau heeft opgeleverd dat de locatie aan

zich.

zwart/paars met veel versnellingen. Altijd han-

wethouders van de gemeente Loenen.

Petersburg het meest aangewezen is.

Waarom laat ons college dan nog niets van zich

dig voor op de camping of bij het station, evt.

De heer Schipper suggereert een onderonsje

Het enkele feit dat de provincie de bouwcon-

horen? Het antwoord daarop is eenvoudig.

met los te monteren spatborden.

tussen gemeente en provincie over de voorge-

tour heeft vergroot, levert geen rechtstreekse

Eerst zullen beide schoolbesturen en de

Vr.pr: €75,-

nomen bouw van een samenwoonschool in

mogelijkheid tot de bouw van de school op.

gemeente

Nigtevecht en het gemakshalve passeren van

Evenmin betekent het vergroten van de bouw-

komen over de bouw van een nieuwe school.

Te koop: 26" Batavus meisjes fiets type

de bewoners van Nigtevecht. Ons college ziet

contour dat daarmee de weg is vrijgemaakt

Daarna kan pas worden gestart met het ont-

Cabana, zilver/geel, 3 jaar oud in goede staat

zich genoodzaakt te reageren omdat de heer

voor de gemeenteraad om een voorbereidings-

werpen van de nieuwe school en de ruimtelijke

Vr.pr: € 125,-

Schipper een onjuist beeld schept van de gang

besluit te nemen. De gemeenteraad is altijd

procedure die de bouw mogelijk moet maken.

van zaken. De gemeente Loenen heeft net als

bevoegd een dergelijk besluit te nemen.

Zoals gezegd, dan kan iedereen zijn mening

iedere burger, de mogelijkheid gehad om in te

Daarvoor behoeft het streekplan niet te worden

geven over de plannen.

spreken bij de totstandkoming van het gelden-

aangepast. Een voorbereidingsbesluit biedt de

de provinciale Streekplan. Regeren is vooruit-

mogelijkheid om een bestemmingsplan voor te

Noot van de redactie:

zien en daarom heeft ons college de provincie

bereiden of een vrijstellingsprocedure als

Dit is voorlopig de laatste ingezonden brief die

gevraagd om voor de beoogde schoollocatie

bedoeld in artikel 19 van de Wet op de

wij

aan Petersburg, de zogenaamde rode contour

Ruimtelijke Ordening te volgen. Omwonenden

Samenwoonschool. Indien u met elkaar verder

te

vergroten

waarbinnen

mag

tot

plaatsen

overeenstemming

in

moeten

Te koop: eenpersoonskano, type kajak, kleur
De blondste sponsor van de Sleutel2000 heeft een verfrissende metamorfose ondergaan. Kapsalon
"In den Blonden Krullebol " is compleet gerestyled na een verbouwing van 3 weken. Een combi-

deze

serie

over

natie van barok en strak modern is het nieuwe gezicht van de kapsalon aan de Nieuwstraat in
Weesp. De restyling is goed getimed omdat "In den Blonden Krullebol" in november 15 jaar

de

worden

maar ook andere belanghebbenden kunnen

wenst te discussiëren kunt u contact opnemen

gebouwd. Feit is dat de beide bestaande loca-

dan reageren, want het spreekt voor zich dat

met de Dorpsraad, voorzitter Bert Sibum,.

ties van de scholen in omvang te klein zijn om

de nieuwe school op een verantwoorde wijze

bestaat.

rood/wit (is een opknappertje) t.e.a.b. (richtprijs € 40,-) incl. afdekzeil, wees er snel bij
want hij drijft zo weg.
Te Koop: van 1e eigenaar, BMW motor F650
GS bwjr. 2001, km 51.000 kleur blauw. Vr. pr:

De opening werd op zaterdag 22 maart verplaatst naar het oude pand van Ruitenbeek vanwege
de harde westenwind. De voormalige speelgoedwinkel had de voorgaande 3 weken al als vervan-

3500,- Ideaal voor woon-werkverkeer.
Gewoon goed.

gende knip-, kleur- en krullocatie gediend. De opening was er niet minder feestelijk om.

Modeshow in het dorpshuis

Beschuit met muisjes

Op maandag 28 april verzorgt Justina
Mode weer haar voorjaarsmodeshow in

5 april 2008

het dorpshuis. Aanvang 14.00 uur en aan-

Tobias, zoon van Pauline

sluitend is er gelegenheid tot passen en

Hoogland en Marc

kopen. Toegang en kopje koffie met cake

Burger

zijn gratis.

Bah bah bah
Honden zijn geliefde huisdieren, maar hun ont-

21 februari 2008

lasting vormt één van de grootste volkserger-

Abel, zoon van

nissen. Ook Nigtevecht heeft in toenemende

Gert-Jan Booy en

mate met dit probleem te maken. Regelmatig

Wendy Brouwer

moeten inwoners de hondenpoep omzeilen op
straat en ook een potje voetbal op het grasveld,
of het bouwen van zandkastelen in de speel-

Justina Mode is al meer dan 25 jaar gespeciali-

tuin wordt er niet prettiger op.

seerd in mode voor seniore dames en heeft
een uitgebreide voorjaars-/ zomercollectie

1 maart 2008

14 april 2008

(boven) kleding in vrijwel elke prijsklasse. Op

Jayden, zoon van Milan

Mirthe, dochter van

de gehele collectie wordt 50% korting gege-

en Malou

Martien en Heleen

ven. Er zijn deskundige verkoopadviseuses

Willig

aanwezig om u te helpen, ook is er voldoende
gelegenheid om te passen en als het nodig is
zal de coupeuse van het bedrijf de door u aangekochte kleding op maat maken en binnen

19 febrauri 2008

4 maart 2008

14 dagen bij u thuis bezorgen.

Thijmen, zoon van

Noah, zoon van

Voor nadere informatie kunt u contact opne-

Martijn Töning en

Marcel en Lesley

men met Hannie Udo of Peter Zandbergen van

Jeanette Brouwer

Justina Mode

Het is daarom wenselijk dat u als hondenbezitter verantwoordelijkheid neemt voor uw eigen
hond. U kunt er voor zorgen dat u een schepje
of zakje bij de hand heeft wanneer u uw hond
uitlaat en de uitwerpselen opruimt.
De redactie
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Passe partouts 2008-2009

HISTORISCH
De prentbriefkaarten van het oude "Logement", later
Gemeentehuis van Nigtevecht, gedateerd poststempel januari
1903 en oktober 1905. Beide opnamen gezien vanuit en naar

Ieder jaar moet opnieuw ingeschreven

actuele informatie en het inmiddels alweer

worden voor een passe-partout, dit gaat

gewijzigde programma.

Paasei!

niet automatisch! Huidige passe-partout-

Dorpsstraat toe. Tegenover het gemeentehuis was de openbare lagere school gevestigd, vandaar een groot aantal
kinderen op de weg. De naam "Middenweg" op de foto is
onjuist!
Boven de deur ziet men het wapen van Nigtevecht, ernaast de
brievenbus en tussen beide ramen de mededelingenkast. Op de
voorgevel is een marmeren plaat ingemetseld die ons vermeldt:
"Deze gedenksteen is geplaatst ter herinnering van de plechtige
inhuldiging van H.M. de Koningin Wilhelmina 13 september
1898". Ook aan het gemeentehuis is onze ambachtsheer Mr.
Edward Huydecoper verbonden, hij was het die de eerste steen
heeft gelegd blijkens het opschrift "Mr. E. Huydecoper van
Nigtevecht d.d. 8 juli 1862". Naast het gemeentehuis stonden de
huizen, het Hofje genaamd, waarin vroeger de katoendrukkerij
was gevestigd van de heren Noyel en Païsan, aan de overkant van

houders die vergeten zijn in te schrijven

17 mei Lenette van Dongen

dienen dit dus alsnog zo snel mogelijk bij

Op zaterdag 17 mei 2008 komt ze naar

mij te doen, telefonisch (252506) of via de

Nigtevecht, Lenette van Dongen, de enige

website, anders gaan de passe-partouts

cabaretdiva die ons land rijk is. Na een sabbati-

door naar de wachtlijst.

cal en een rol in de zeer succesvolle Doe Maar

Er is inmiddels een lange wachtlijst voor de

musical, is Lenette solo terug in de theaters. Na

passe-partouts voor het nieuwe cabaretsei-

de stilte en het grote diepe denken is de grote

zoen. Nieuw ingeschrevenen ontvangen telefo-

mond terug. Of zoals Lenette zegt: 'ik heb een

nisch of per e-mail bericht van mij als er passe-

hele goeie bui en die ga ik zelf opmaken!'.

partouts beschikbaar komen. In mei start de

Lenette is inmiddels toe aan haar zevende

verkoop voor het seizoen 2008 - 2009 bij mij

theatervoorstelling die zij als try-out bij ons zal

thuis in de dorpsstraat 3. Op de website

komen spelen.Ook deze voorstelling in inmid-

www.cabaret-nigtevecht.nl staat de meest

dels uitverkocht. - Ben Goes

Kinderkledingbeurs
groot succes

de weg was het bleekveld om het katoen te drogen.
Naast het gemeentehuis staat het huisje met winkel van de heer
Gerard ten Brink, kruidenierswaren etc. Later was er ook een
postagentschap in gevestigd. De heer ten Brink was organist in de
hervormde kerk. Daarnaast het huis van de bekende fotograaf de
heer Ladé. Het volgende gebouw met openstaande deuren waren
de paardenstallen en een grote ruimte voor rijtuigen en koetsen.
Aan de Vecht was een grote tuin met eet- en speelhallen. Herberg
en logement waren in vroegere tijden overbekend en vele families
kwamen vrijdag of zaterdag vanuit Amsterdam om bij de waard Jan Koven te genieten. Hij was overbekend om op uitstekende wijze de
beroemde Nigtevechtse baars toe te bereiden en op te dienen. Thans is de oude welvaart op dit plekje verdwenen. - Ome Henk

Bijzondere verzameling: potloodpuntjes

Al een aantal jaren organiseert peuter-

gesubsidieerd en ontvangt "schoolgeld" van de

speelzaal 't Hummeltje een tweedehands

peuters. Maar het is noodzakelijk om de inkom-

kledingbeurs. De editie van 12 april jongst-

stenderving door daling van het aantal leerlin-

leden was een groot succes: meer dan 40

gen te compenseren met inkomsten uit extra

klanten in 2 uur, en een opbrengst van

activiteiten, zoals deze kledingbeurs.

meer dan 1100 euro, waarvan 550 euro

De niet verkochte kledingstukken en speelgoed

voor Het Hummeltje.

zijn ook goed terecht gekomen. Ze zijn gedo-

Met het extra geld kan de speelzaal extra leuke

neerd aan een tehuis voor jonge tienermoeders

dingen voor de peutertjes doen, zoals de orga-

in Amsterdam. We willen de inbrengers van alle

nisatie van een zomerfeest of de aanschaf van

goederen bedanken voor hun inzet.

mooi duurzaam speelgoed.
De peuterspeelzaal wordt door de gemeente

Bestuur peuterspeelzaal Het Hummeltje

Op 2e Paasdag vond het jaarlijks terugkerend

In de vorige Sleutel2000 werd gevraagd of er

een vreemde, grappige of unieke hobby, of

iemand in het dorp een unieke, grappige of

heeft u een prachtige verzameling, laat ons dit

evenement Paaseieren zoeken plaats op de

vreemde verzameling heeft. De eerste heeft

weten. . - De redactie

voetbalvelden van v.v. DOB. In alle vroegte wer-

zich gemeld met een beetje bijzondere verza-

den de witte (!) eieren op en rond de

meling. Het is Vera Govers. Zij spaart….POT-

besneeuwde velden verstopt, maar toen de

LOODPUNTJES. In alle soorten, dik, dun, lang,

jeugd arriveerde waren de velden gelukkig

kort en alle kleuren. Vera heeft deze "hobby"

weer groen. Niet lang daarna trok een nieuwe

al enige jaren en heeft op dit moment 293

sneeuwbui over Nigtevecht, maar toen waren

puntjes. Deze worden bewaard in een speciaal

de meeste eieren al gevonden. Het gouden ei

daarvoor geschikt gemaakt doosje waar de

was dit keer verstopt op het reclamebord van

puntjes zich in alle rust kunnen mengen. De

de firma Viks Parket, een heel onverwachte

meest bijzondere puntjes zijn wel de gouden en

plek, zo bleek. Uiteindelijk was het Timo Soede

zilveren puntjes, waarschijnlijk afkomstig van

die het vond en ging hij met de hoofdprijs, een

een koninklijk potlood.Heeft er nog iemand

mega grote chocoladepaashaas, naar huis.
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Portret: Jaap de Bruijn en Martin van de Weide

Geen flierefluiters gezocht
Voetbalverening DOB is op zoek naar

We hebben in Nigtevecht diverse verenigingen.

volledig kon wegdragen. Een horde vrijwilligers

De mannen genieten zichtbaar als we het heb-

zijn, want nu moeten we nog wel eens schip-

fluitisten die de conditie op peil

En in deze tijd van "uurtje-factuurtje" lijkt het

werd op een heel speciale wijze in het zonnetje

ben over de bezigheden bij de club. Al snel vlie-

peren met de ruimte. Voor de schoonmaak-

willen houden en met plezier juni-

bijna ondenkbaar dat er nog steeds veel men-

gezet. Ze werden "Lid van Verdienste". Een ere-

gen de anekdotes over tafel. Over het 50 jarig

middelen bijvoorbeeld. Ik zou de ballen en alle

ore of seniore voetballers op het

sen zijn die voor een opgestoken duim en een

titel als tegenprestatie voor al die uurtjes belan-

jubileum met het "Koeschijten" en de lol die ze

andere attributen zo beter kwijt kunnen." Ik

rechte

Scheidsrechter zijn is een goede

pad

willen

houden.

fles wijn met Kerst hun ziel en zaligheid in een

geloze inzet. Telkens klonk er applaus en hier en

hadden in de oude kantine. En de klaverjasma-

vraag aan Martin: "Heb je verder nog wat te

vereniging stoppen. En of het nou DAW, de

daar vloeide een traan. In die grote groep zaten

rathon van de eerste jaren. Ik vraag of er ook

wensen?" denkend aan materialen of een vol-

leerschool voor het dagelijkse

nadelen zitten aan het vrijwilliger zijn. "Ja, het

automatische lijnentrekker. "Een kampioen-

leven. Het is een opstap om lei-

is van alle tijden, maar ook nu geldt dat we vaak

schap! Hebben we weer een feestje," zegt hij

tennisvereniging of de voetbalclub is: de vereni-

ook deze twee mannen.

ging draait op een groep mensen die voor hun

ding te geven, goed voor het
opdoen van mensenkennis en je maakt

plezier veel van hun beschikbare vrije tijd steken

"Ik vind het gewoon een leuke hobby. Als je de

met hetzelfde kleine groepje aanwezig zijn op

in het verenigingsleven van anderen. En vaak

uren gaat tellen is het bijna een tweede baan.

bijvoorbeeld klusdagen. Vaak krijg je van de

met een grote grijns op zijn gezicht.

tijdens een wedstrijd aardig wat meters.
Als je interesse hebt neem dan contact op met Henk

vinden we het al vanzelfsprekend als de netten

En onderling hebben we het erg gezellig," zegt

leden te horen dat ze boodschappen moeten

Het is heerlijk om samen met die mannen te

hangen, de lijnen zijn getrokken en de koffie

Martin. Jaap vult aan: "'s ochtends ga ik nog

doen die dag of er zijn andere goede redenen

bomen over hun cluppie. Net als deze twee

klaar staat. Als eerbetoon aan die schare vrijwil-

wel eens bijtijds naar de club. Even bijpraten

waarom ze er niet zijn. Dat zal niet gauw ver-

kerels zijn er gelukkig velen die belangeloos

ligers schoof ik in de bestuurskamer van DOB

met de mannen die er al zijn. Voorheen toen ik

anderen. Dat is wel eens jammer." Jaap voegt

hun vrije tijd spenderen in "hun" vereniging.

aan tafel met twee van deze rasvrijwilligers.

nog werkte moest ik veel dingen en nu hoeft

toe: "Ook voor het schoonmaken moeten we

Als we klaar zijn met kletsen lopen we samen

Activiteitenkalender Nigtevecht

Wat mij betreft staan ze model voor allemaal:

dat op zich niet meer. Ik wil 'nee' kunnen zeg-

weer eens een dag wat extra's doen. Kijk, we

nog even naar buiten. De selectie is aan het

10 jaar Vechtvallei - www.vechtvallei.nl

Jaap de Bruijn en Martin v.d. Weide.

gen." Maar ik weet dat Jaap trouw de clubbla-

houden het wel bij, maar met een paar extra

trainen en er zitten nog een paar kerels naast

17 mei: Presentatie fietskaart met Vechtvallei route.

den rondbrengt en de inkoop verzorgt van de

handjes de boel eens grondig soppen zou niet

het veld. We lopen er heen en maken met

31 mei: Vroege (weide)vogelwandeling in verschillende polders.

Vorig jaar bestond voetbalvereniging DOB 60

kantine. "Samen met Arie Vonk. Maar ik doe

verkeerd zijn."

elkaar nog even een dolletje met voorzitter Arie

21 juni: Open Dag in Kortenhoef bij de familie Kemp met boerenmarkt en diverse activiteiten

jaar. Rondom het jubileum vonden allerlei festi-

niet het beheer van de kantine hoor, daar wordt

Vonk. Dat hoort er nou eenmaal bij; even de

23 juni en 3 juli: Slootkantavonden, op zoek naar bloemen en planten in en aan de boerensloot

viteiten plaats. Velen hebben er een balletje

nog iemand voor gezocht. Ook sta ik achter de

Er zijn voor het materialenhok van Martin

voorzitter stangen. Hij kan het goed hebben.

getrapt of rondom de club hand- en spandien-

bar. Soms wil ik als ik niet aan de beurt ben ook

mogelijk nieuwe plannen. "Ja, we krijgen

Hij is immers ook een clubdier.

sten verleend. Tijdens de feestavond deed het

nog wel eens invallen."

mogelijk een gebouwtje in plaats van de groe-

bestuur van de club iets wat mijn goedkeuring

van Vliet

DOB toernooien
10 mei: Veteranen en DOB 4

Pieter Tammens

ne container die er nu staat. En dat zou mooi

17 mei: Ome Co & Tante Fie toernooi (E+F)
24 mei: Senioren 1 en 2
31 mei: B/C junioren en D jeugd
7 juni: Mix toernooi
DAW
organiseert op zaterdag 14 juni 2008 het jaarlijks volleybaltoernooi op het DOB terrein. Stel een
team samen uit bijv. buren, gezin, vrienden, collega's of familie en schrijf je in. De kosten zijn
slechts € 20,- per team. We spelen op 2 niveaus, je mag zelf aangeven hoe goed je team is. Een
beetje kunnen volleyballen is goed genoeg om mee te kunnen strijden om de "Bokaal". Meer
informatie? Bezoek de DAW website www.daw-nigtevecht.nl. Inschrijven voor het toernooi kan
via de websitel

Opbrengst Apengaap voor Kika
Vorige editie vertelden wij u over de "Apengaap", de krant die door vijf vriendinnen wordt
gemaakt. De opbrengst van deze krant kwam deze uitgave ten bate van stichting Kika. Deze
stichting werft fondsen voor onderzoek waarmee versneld therapieën beschikbaar worden
gemaakt voor een betere behandeling en genezing van kinderkanker. Het redactieteam heeft ons
laten weten dat de opbrengst van hun krant een bedrag van € 74,15 heeft opgeleverd. Ze
bedanken langs deze weg alle mensen die de laatste weken hun krant hebben aangeschaft.
De redactie
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