Het tweemaandelijkse huis-aan-huisblad voor Nigtevecht

Nigtevechtse Achterklap: Corrie Sijbesma
waren ze gezellig, met mooie planten en
bloemen.
Hoeveel geef je uit bij de Attent per
week?
Dat hou ik niet bij. Maar wel mijn complimenten
voor het veranderen van de winkel. Het is nu
ruim en overzichtelijk!
Waaraan erger je je het meest (in
Nigtevecht of ergens anders?)
Heb je even? Wat zie je allemaal op de straten
en stoepen: het gras en het onkruid staat
nergens nog zo hoog als in Nigtevecht. Alleen
in de straat bij de heer Van Zadelhoff is het
schoon: de gemeente kan hier een voorbeeld
aan nemen.
Ook zijn de stoepen erg ongelijk: het is slecht
om te lopen voor ouderen en kleine kinderen.
Deze keer met Corrie Sijbesma, medeorganisator van de ouderensoos. Aan
het eind van het jaar gaat ze met
“soospensioen”.
Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen?
Ik kom uit Weesp en heb mijn man Bertus in
1958 met de Abcouder feesten ontmoet. 5 Jaar
later zijn we getrouwd. Na een poosje op een
sleepboot gewoond te hebben zijn we in 1964
in Nigtevecht komen wonen.
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?
Dat is het dorp gezien vanaf het water, varend
op de Vecht met onze sloep, een hapje en een
drankje mee en echt genieten!
Wat mis je in Nigtevecht?
De bloemperken. Toen ik hier kwam wonen

Wat was het mooiste moment in je
leven?
Het is saai om te zeggen, want het is al vaak
gezegd, maar het mooiste moment was toch
toen ik moeder werd. Ik heb twee kinderen
en vijf kleinkinderen. Ze wonen ook nog eens
allemaal dicht bij ons en dat is zeker niet saai!
Wat is je favoriete muzieknummer?
Hollandse meezingliedjes en musicalnummers.
Wat houdt je nu bezig in het nieuws?
Ik lees iedere dag de krant en volg op TV het
actuele nieuws. Wat me de laatste tijd opvalt is
wat mensen elkaar toch allemaal aandoen, met
messen of met een pistool
Je bent één dag burgemeester: wat ga
je veranderen in Nigtevecht ?
Er kwam zo snel mogelijk een veilig nieuw

Bespreking Dorpsvisie
Op dinsdag 13 oktober om 20.00 in het Dorpshuis kunnen alle Nigtevechters
met elkaar de concept-dorpsvisie bespreken. Hiermee kunnen wij als bewoners van
ons dorp kenbaar maken aan het toekomstige gemeente bestuur, dat na de herindeling
op veel grotere afstand zal staan, wat wij verlangen van onze woonomgeving. Voor deze
vergadering krijgt iedereen informatie over het hoe en waarom van deze dorpsvisie.
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“…Ik ging op vakantie
en nam mee: De Sleutel 2000…”

pontje met een goede op- en afrit. Er moet
niet langer gewacht worden, anders gebeuren
er misschien ongelukken. Ik heb al eens een
moeder met wandelwagen en iemand met een
rolstoel gezien die moeite hadden de pont op
en af te komen.
Aan wie uit Nigtevecht gaan we deze
vragen de volgende keer stellen en
waarom?
Ik geef de Achterklap door aan Lida Sterk, omdat
ze zoveel goed werk doet in het Dorpshuis voor
ons allemaal in het dorp.

Zo pal voor het vertrek nog even de ongelezen Sleutel 2000 in de
handbagage stoppen. Veel Nigtevechters deden dat voor de uittocht naar
verre oorden om de vakantie te gaan vieren. In onze vorige editie riepen
we op om ons dorpsperiodiekje op één van de vakantiekiekjes te zetten.

Kopij- en verschijningsdatum

Nu is het wachten op de foto’s met op de achtergrond de Mont Blanc of de Matterhorn
in blinkend witte sneeuw. Maar daarvoor wachten we op onze decembereditie. Ook dan
is er een leuke attentie voor het mooiste plaatje te verwachten.
De redactie

En zo ontdekten we dat de krant grote delen van Europa heeft gezien. De makers van
deze foto’s hebben hun toegezegde beloning ondertussen van de voltallige redactie
mogen ontvangen.
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Sleutel 2000 redactie is een
werkgroep van Stichting het
Dorpshuis Nigtevecht
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De
brandweer
in actie

Allemaal geslaagd!
Op 5 november 2008 zijn tien cursisten gestart
met de opleiding voor het Eenheidsdiploma
EHBO. Zij hebben elf oefenavonden gevolgd, die
werden verzorgd door dokter M. van Mourik en
kaderinstructrice, Mevrouw I. Cornelisse. Enkele
avonden werd er medewerking verleend door
Lotus-slachtoffers. Dit zijn mensen die speciaal
zijn opgeleid en in staat zijn verwondingen
levensecht na te bootsen, zodat het in de
praktijk niet meer zo eng is om een bloederige
wond te verzorgen.
Op 22 april 2009 hebben acht van deze cursisten
examen gedaan en zijn allemaal geslaagd. Alle
acht hebben direct hierna nog een aanvullende
cursus Automatische Externe Defibrilatie
gevolgd en zijn hier eveneens voor geslaagd.
De afdeling is dus weer acht leden rijker, die in
staat zijn om in geval van nood de medemens
te kunnen helpen. Hierdoor wordt meestal
voorkomen dat het letsel nog erger wordt.
Op 17 juni jl. zijn door wethouder mevrouw
Margot Rehbock van de gemeente Loenen, de
Eenheidsdiploma’s en het diploma AED aan de
geslaagden uitgereikt. Alle geslaagden kregen
van de vereniging een rode roos.
De geslaagden zijn van links naar rechts: Ivan
en Babet Bonemeijer, Annemarie Zeldenrijk,
Margot Rehbock (wethouder) , Ineke Cornelisse
(instructrice), Henny Randeraat, Riet Zitvastvan der Meer (zittend), Maarten van Mourik
(arts), Lidewij Westland en Letta v.d. Steen.
Astrid Zeldenrijk was helaas verhinderd.
Mochten er nog mensen zijn die het voorbeeld
van deze geslaagden willen volgen en ook
een cursus willen gaan volgen, dan kunnen
zij voor inlichtingen terecht bij Henk Griffioen,
tel. 0294-231846.

Rectificatie
verslag
raadsvergadering
Er is een fout gemaakt in het voorpagina artikel
van de Sleutel die in juni is verschenen. Het
was mevrouw Griffioen die haar chronologisch
verslag deed over Garsten Noord tijdens de
inspraakronde en niet mevrouw Tasseron.

Gelukkig komt het niet vaak voor
dat de Sleutelredactie aanwezig
is bij een blusactie van onze
vrijwillige brandweer. Nu dit een
keer wel het geval was, willen we
u onze stoere brandweermannen
niet onthouden. In dit geval is
het brandje, die deze zomer
in een vuilcontainer aan de
Dorpsstraat ontstond, gelukkig
goed afgelopen dankzij snel
optreden van buurtbewoners en
de brandweer!

Duivenmelker

Gestoken
in
een
fonkelnieuwe
duivenjas met opschrift Zijn Trots, dat
verwijst naar zijn vader, vertelt Roy de
Bruin honderduit en vol passie over zijn
hobby. Sinds enkele maanden is Roy
actief met wedstrijdduiven, die hij in
een zelf gebouwd hok bij zijn moeder
verzorgt en opvoedt. Op 15 augustus
heeft Roy zijn eerste prijs gewonnen
op een vlucht van 130 km.
Het hok heb ik zelf getekend en met advies van
Gert-Jan Valkenburg en hulp van mijn oom (red:
Rob de Bruin) gebouwd, zegt Roy met trots. Roy
treedt hiermee in de voetsporen van zijn vader
Gerrit, die helaas veel te vroeg is overleden. Ook

Na de zomer komt de winter…

moeder Ans vervult een belangrijke rol bij de
verzorging: Door de 24-uurs dienst van Roy bij
de Amsterdamse brandweer kan hij ze niet elke
dag zelf verzorgen. Maar ik vind het ook erg
leuk om te doen, zegt Ans. Roy: Overlast heb
je niet van wedstrijdduiven, want ze zitten in
hun geluiddichte hok, ze vliegen maar kort even
rond of ze doen aan een wedstrijd mee en dan
zijn ze weg. Toen Roy acht jaar oud was kwam
hij voor het eerst in aanraking met duiven:
Tijdens een vakantie vonden we een duif die we
mee naar huis hebben genomen. Toen hebben
we een klein hokje getimmerd, maar dat waren
alleen maar fladderduiven, daar deden we
geen wedstrijden mee. Sinds een jaar heeft de
duivensport Roy echt gegrepen en nu, 15 jaar
later, vliegen de acht duiven van Roy wedstrijden
in steeds grotere afstanden, oplopend van nu
ruim 100 tot straks wel 300 km. En er zijn zelfs
wedstrijden van 800 km. De duiven worden met
vrachtauto’s naar België of Frankrijk vervoerd en
daar gelost. De belangrijkste drijfveer van een
wedstrijdduif om snel huiswaarts te keren is de
beloning in de vorm van voer. Daar worden ze
op getraind middels een disciplinair regime. Met
gunstige wind vliegen de duiven ruim 100 km
per uur. Onderweg wordt niet gestopt om te
eten, er wordt niet gepoept, alleen gedronken.
Maar ook daar stoppen ze niet voor. Duiven
scheppen het water namelijk vliegend op uit
een rivier, meer of kanaal, aldus Roy.
De redactie

Aankomend seizoen wordt de kunstijsbaan weer opgebouwd in Nederhorst den Berg voor een
periode van vijf weken. 27 november t/m 3 januari hopen wij dagelijks de ijsbaan voor het publiek
te openen. De tent wordt 10 mtr. langer met een verwarmd gedeelte voor “koek en zopie” direct
aan de ijsbaan. Evenals vorig jaar kunt u certificaten kopen voor deze periode. De voorverkoop is op
zaterdag 12–19 en 26 september en 3 en 10 oktober vanaf 10.00 uur bij de kantine van de ijsclub,
achter Sporthal De Blijk aan de Blijklaan.

Nigtevecht:

De raad wil een voorbereidingsbesluit nemen
en zet zich in voor exclusieve woningbouw.
Dit is een financieel risicovol besluit aangezien er
het laatste half jaar door een projectontwikkelaar
en een aanjaagteam van de provincie Utrecht is
gekeken of dit financieel haalbaar is. Het blijkt
dat dit niet het geval is. Er is geconcludeerd dat
de bedrijven die er gevestigd zijn zeer goed
renderen waardoor uitkopen niet financieel
haalbaar is. Tevens is er een intermediair in het
leven geroepen die de gemeenschap 30.000
heeft gekost en die een gemanipuleerd verslag
heeft ingediend. Wordt het niet eens tijd om
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Hallo Nigtevechters,
Op zaterdag 5 September van 10.00 tot
ca. 17.00 is er een “straaterij” in de
Nieuweweg. Dit is een home-made
rommelmarkt van en door de bewoners
van de Nieuweweg. Gezien het aantal
deelnemers zal het een gezellige
“straaterij” worden en wij hopen dat
de Nigtevechters even een kijkje komen
nemen naar de spullen op de tafels.
Deze spulletjes zijn natuurlijk voor
een “straaterij-prijsje” te koop. Ook
zal de “straaterij” muzikaal worden
ondersteund door ons “straaterijorkest” en, naar horen zeggen, zijn er
voor de inwendige mens ook diverse
versnaperingen. Wij vertrouwen erop
dat de weergoden ons goed gezind zijn
en verwachten dat het een gezellige
dag wordt.
Maak ons blij kom naar de “Straaterij”.
Franzi Sal

Garsten Noord

“Plan woningbouw Garsten Noord op
haalbaarheid getoetst” (zie VAR 2 juli
2009). Zijn ze het vraagteken soms
vergeten? De afgelopen weken heb
ik met verbazing regelmatig stukken
gelezen over het Industrieterrein
Garsten Noord en hoe onze raadsleden
daar mee omgaan.
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Straaterij in de
Nieuweweg!

wat serieuzer met ons belastinggeld om te
gaan?
Het is natuurlijk onzin om alweer dure woningen
te bouwen zoals in Loenen “Cronenburgh”.
Het heeft voor het dorp Nigtevecht totaal geen
meerwaarde aangezien er straks dure woningen
staan waar amper een Nigtevechter in woont,
maar nieuwelingen die overlast hebben van de
agrariërs die zich juist op de Vreelandseweg
bevinden en met zeer groot materieel rijden.
Dit gebeurt dan vaak op uren dat een ander
zijn nachtrust tracht te nemen. Denk aan de
melkrijders en veerijders. Naar mijn idee moeten
de bedrijven die er gehuisvest zijn blijven. Garsten
Noord dient ontwikkeld te worden voor kleine
en middelgrote bedrijven zodat er een gezond
ondernemersklimaat blijft voor Nigtevecht.
Eén centrale plek die zeer geschikt is voor
bedrijven en waar men niemand tot overlast
is met een aansluiting op de kanaaldijk. In het
dorp staan regelmatig vrachtauto’s en groot
materieel geparkeerd omdat er tot nu toe geen

parkeerplek is voor vrachtwagens en tractoren.
Vol bouwen van Garsten Noord is geen optie als
er nu al geen bewaakte parkeerlocatie is voor
de links en rechts geparkeerde vrachtwagens.
Op dit moment zijn er veel ondernemers die
zich bevinden in schuurtjes en garages die
zich niet kunnen ontplooien omdat er niet
voldoende bedrijfsruimte beschikbaar is binnen
Nigtevecht.
Het MKB meldt regelmatig dat juist ons
belastinggeld van het Midden en Kleinbedrijf
komt, dus wees daar zeer zuinig op.
Ik ben bang dat er door de gevestigde
bedrijven op Garsten Noord bij de gemeente
Loenen aan de Vecht enige claims worden
neergelegd waar miljoenen mee gemoeid
zijn. Een woonbestemming op Garsten Noord
gaat miljoenen kosten, die door u als bewoner
moeten worden opgehoest. Wat gaat de WOZ
de komende jaren worden?
Raadsleden Bezint eer ge Begint.
J. Beukeboom te Nigtevecht

Open monumentendag alleen voor dorpsgenoten
Zaterdag 12 en zondag 13 september is
het weer open monumentendag. Een
van de slechts enkele rijksmonumenten
in Nigtevecht is de boerderij Dorpsstraat
67,
de afgelopen eeuw bewoond
door achtereenvolgens Vendrig, Van
der Kroon, Van Otterbeek, Coenen en
Manger.

Otten’s historie
Deze keer zijn we toe aan de laatste reis langs de Klompweg, waar ik probeer de serie
boerderijen met al hun wel en wee in beeld te brengen en af te sluiten. Naast huize
“Zwaanwijck” is de boerderij “Klein Zwaanwijck” gelegen, waar de gebroeders Kees en
Lambert Tinholt het bedrijf runden. In de jaren 1950 werd het bedrijf overgenomen door
Henk den Hartog en zijn vrouw Fie Portengen. Na deze wordt het voortgezet door zoon
Henk den Hartog met zijn vrouw Henny.
Nu gekomen bij een naamloze boerderij, van hout opgebouwd. Dit werd vereist doordat
zij in het schootsveld stond van het Fort Hinderdam en in tijd van oorlog dan gemakkelijker
verwijderd kon worden. Hij werd toen bewerkt door familie A. de Haan-van Zijtveld.
Hierna volgde zijn zoon Bart en Nel de Haan-van Harten hen op. Thans hebben hun zoon
Peter en zijn vrouw Ellen het bedrijf in beheer.
Nu volgt de boerderij “Overdam”. In de jaren 1719 stond hier een heerenhuis, “Overdam”
genaamd. Het was de hofstede van de heer Pieter Melkpot. In de Vechtstroom van
Utrecht tot Muiden van 1719 bevindt zich een fraaie tekening in kleuren, gemaakt door F.
Verrijk. Weer later verbouwd tot veeboerderij: familie B. de Haan-Vedder bewoonde deze
boerderij totdat Jan en Truus Beukenboom het bedrijf overnamen. Na enkele jaren werd
hetzelfde gedaan door familie B.H. Vedder-Koopmans. Nu wordt het bedrijf bewerkt
door zijn zoon Barend, bijgestaan door zijn vrouw Ria.
Tenslotte komen we bij “Koningslust” en staan aan de grens van onze gemeente.
“Koningslust” van weleer, een prachtig heerenhuis. Van dit huis is nagenoeg niets meer
over, slechts een klein huisje aan de weg, een bijgebouwtje van het grote huis, het
welk gesloopt is. Een anekdote uit de 18e eeuw van dit mooie heerenhuis wil ik u niet
onthouden. Volgens het verhaal kocht een sloper dit huis, op voorwaarde dat hij de
laatste kooppenningen zou voldoen wanneer de laatste steen was weggebroken. Hij
brak de laatste steen niet weg, maar liet dat kleine bijgebouwtje staan, wat voortaan
genoemd werd “de onbetaalde koepel”!

De afgelopen bijna twintig jaar is een grondige
rehabilitatie van het pand ter hand genomen.
De laatste opvallende verandering aan de
voorzijde is het verdwijnen van de beukeboom
die al jaren voor het pand stond te zieltogen.
Hij stond (op gemeentegrond) op een gaslek en
redde het niet meer. Het zicht op de voorgevel
is nu mooier.
Terwijl de bovenverdieping van het huis en de
voorkamer inmiddels goed bewoonbaar zijn, is
er nog steeds veel werk aan de winkel. De entree
moet worden afgewerkt en momenteel wordt de
oostgevel onder handen genomen. Woonkamer
en keuken zijn volledig gestript en binnenkort
aan de beurt voor een grondig herstel.
Het pand is nog niet af of puntgaaf in orde. Maar
in de museumwereld gelooft men tegenwoordig
dat het interessant is de bezoeker niet alleen
perfect gerestaureerde zaken te laten zien, maar
ook langs werken te leiden die onder handen
van de restaurateur zijn en het restauratieproces
te laten volgen. Vandaar dit bericht.

Dit is het einde van mijn verhaal over de boerderijenreeks van Nigtevecht.
Ome Henk

Zijn er onder u die geïnteresseerd zijn, dan zal
ik u graag op zaterdag 12 september in drie
groepen ontvangen: een om 11 uur, een om 12
uur en een om 13 uur. Ik zal u dan uitvoerig
vertellen hoe er in het verleden op de boerderij
gewoond en gewerkt werd en wat de stand
van zaken is in het restauratieproces.
Deze invitatie geldt alleen voor dorpsgenoten.
Iemand van buiten meevragen is natuurlijk
toegestaan. Wellicht tot ziens op deze
zaterdag.
Arnout Manger

Metamorfose Dorpshuis Nigtevecht
Volgend voorjaar is het alweer tien jaar gleden dat de grote verbouwing en
renovatie van het Dorpshuis in Nigtevecht werd voltooid. In alle jaren daarna is
het Dorpshuis zeer intensief gebruikt voor de meest uiteenlopende activiteiten.
Daarom vonden het bestuur en de beheerder het hoog tijd om de barruimte een geheel nieuwe
uitstraling te geven middels een heuse metamorfose. Er is een aantal weken hard gewerkt, alles
is in de verf gezet, er is nieuwe verlichting geplaatst en het geheel heeft een veel gezelligere en
warmere inrichting gekregen.
Eind augustus zijn de werkzaamheden afgerond en is alles klaar voor een mooie nieuwe start
van alle activiteiten. Vanaf de eerste week september is alles weer klaar voor gebruik en bent u
van harte welkom om een keer gezellig binnen te lopen en om zelf te komen kijken hoe mooi en
sfeervol het geworden is!!
Het Bestuur
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Metamorfose

Attent

De afgelopen weken is er hard gewerkt bij de
Attent om er een perfecte make-over van te
maken. En dat is gelukt! Het meest opvallende
is de energiezuinige koelwand over de lengte
van het pand en de winkelpaden die een
kwartslag zijn geslaagd. Het was Hans v.d.
Bosch en zijn medewerkers de afgelopen
dagen aan te zien dat ze erg hard hebben
gewerkt, zelfs in de weekeinden, maar het
resultaat is er ook naar.
De redactie

Interview:

Cabaret weer van start

Marjoleine de Lange en Joost Zuidberg

Regelmatig heeft de Sleutel 2000
gedurende haar bijna tien jarig bestaan
op diverse bellen gedrukt om achter die
deuren iets te weten te komen over het
wel en wee van de bewoners van ons
dorp. Vaak Nigtevechters met een lange
historie en veel verhalen over vroeger.
Nu wilden wel iets weten van relatief
verse dorpelingen. Hoe komt iemand nu
hier terecht, hoe bevalt het tot nu toe en
bovenal wat die eerste periode vooral
op viel? De keuze viel op de nieuwe
bewoners van een historisch pand: de
pastorie.
Joost moet nog op de fiets vanuit Amsterdam
komen als ik binnenstap. Julie, Berend en
Koen, de drie kinderen, zijn nog aan het eten
als ik binnenkom. Marjoleine en ik drinken in
afwachting van Joost een kop koffie. “Hiervoor
hebben we zeven jaar in Oostwold gewoond.
We kwamen toen uit Amsterdam. Aanvankelijk
wilden we drie jaar naar Groningen vanwege
mijn specialisatie. Ik ben arts.” Het werden er
zeven. Dochter Julie werd ernstig ziek en moest
intensief worden behandeld. “Dan kom je niet
aan verhuizen toe. Maar we hebben daar wel
gemerkt hoe heerlijk het is in die situatie in zo’n
hechte gemeenschap te wonen.” Ondertussen is
Joost gearriveerd. Hij trakteert ons op een heerlijk
witbiertje, maar niet voor ik een rondleiding heb
gekregen in hun prachtig verbouwde woning.

“We waren het wel gewend, dat zelf verbouwen
van onze eerdere woningen. Dit is de eerste keer
dat we veel hebben laten doen.” De pastorie is
een rijksmonument en dus kan je niet zomaar
alles doen wat je wilt. “ Toch valt het mee. We
hebben onze plannen moeten voorleggen aan
een commissie van wijzen. Een en ander duurt
wat langer maar de procedure zelf is op zich niet
moeilijk.”
Terug naar het moment dat de keuze viel op
Nigtevecht toen het vertrek vanuit het Groningse
Oostwold daar was. “Joost werkte in die tijd in
Den Haag en ging heen en weer met de trein
vanuit Groningen, verre van ideaal. We kregen
een goed bod op ons oude huis en besloten
in het westen op zoektocht te gaan.” Joost

September

Zaterdag 19 september Dolf Jansen met
Altijd verder (try-out)
We beginnen meteen met een topcabaretier,
en voor het eerst in Nigtevecht, Dolf Jansen.
Hij presenteerde het programma Spijkers met
Koppen maar nadat hij door een combinatie
van foute keuzes en marketingonderzoekjes van
3FM werd verjaagd, is hij nu teruggekeerd op
de radio, op radio6 op de kabel, en via radio6.
nl op internet. Dus eigenlijk overal, je moet
er alleen iets meer moeite voor doen. Aan de
andere kant: radio luisteren op de radio, in de
ether, dat is zó 2008! Dolf Jansen schrijft verder
diverse columns, hij presenteert diverse popevenementen. Bij Comedytrain noemt men
hem het kanon. Op Hyves heeft Dolf Jansen
beduidend meer vrienden dan hij aankan. In het
theater probeert hij te duiden hoe de wereld in
elkaar zit en waarom dat zo is. Thuis zijn ze blij
als hij er gewoon een keer is. En bij Volkskrant
Banen, Runners World, Spoor, Health, Mensen
Kennen, Fondsen.org, Vroege Vogels, 42 en het
Ierland Magazine is hij mister Deadline.
Altijd Verder is vernoemd naar het boek dat hij
schreef over hardlopen, zweten, sex, kilometers

vervolgt: “Marjoleine heeft op funda gekeken en
kwam op dit huis uit en een huis iets zuidelijker.
We wilden sowieso een grote tuin en in een
klein, hecht dorp.” Een laatste vereiste was dat
ze niet ten westen van de snelweg A2 wilden.
“En dat scheelt maar een paar kilometer,” lacht
Marjoleine. “De omgeving was ons overigens niet
onbekend,” vertelt Joost. “Wij zijn gek op alles
met water. We hebben in deze buurt veel gevaren
en in de winter schaatsen we vaak. Ik vraag
hoe ze het dorp voor het eerst binnenkwamen;
nieuwsgierig of ze meteen werden bevangen
door de schoonheid van de Dorpsstraat.”Het
eerste wat ons opviel was toch de gelijkenis met
Oostwold. We kwamen een keertje langsrijden
om het huis te zien en we spraken vrijwel meteen
een paar dorpsgenoten die ons vertelden van
het leegstaande huis. En tijdens die verbouwing
leerden we onder meer Gert Jan Valkenburg en
Remco Boshuizen beter kennen. En nu wonen we
hier alweer een jaar.”
Ondertussen is Marjoleine lid van het bestuur
van de peuterspeelzaal.”Het is de snelste manier
om opgenomen te worden in de gemeenschap.
Volgend jaar bestaan we 35 jaar.” En natuurlijk
wordt de Oranjeweek genoemd. “Een uniek feest
voor alle gezindten en leeftijden. Niet oubollig
waar je eerst bang voor bent. Gewoon erg leuk.”

wind tegen, zon op je bolletje, tranen in je ogen,
startschoten en finishlijnen, pasta tot je ploft,
sportdrank tot je spuugt, pijn en genot. Over het
leven dus eigenlijk.
Zaterdag 3 oktober Eric van Sauers met
Ridder (try-out)
Eric van Sauers behoort tot de vaste bespelers
van ons Gymtheaterpodium en komt alweer
voor de vierde keer naar Nigtevecht. Ditmaal
met een try-out van zijn voorstelling Ridder, zijn
zesde soloprogramma. Eric van Sauers lanceerde
zichzelf in 1997 rechtstreeks vanuit het standup comedy gezelschap De Comedytrain het
Camaretten festival in, dat hij glansrijk won. Wat
volgde waren succesvolle programma`s zoals De
Ware Liefde en Smulpapen. Met zijn programma
Eric van Sauers Liegt won hij zelfs de Neerlands
Hoop, de cabaretprijs van de VSCD. Naast zijn
werk in het theater speelde van Sauers nog een
rol in verschillende films zoals De pijnbank, Lef,
Babyblue, Cool! en Flirt. Tevens is hij samen met
Koos Terpstra eindredacteur van het satirische
televisie programma Dit was het nieuws.
Ben Goes

Kinderknutselfeestjes
Marieke van Dijk organiseert voor kinderen van 4-12 jaar kinderknutselfeestjes.
De feestjes worden op woensdagmiddag gegeven en kosten zijn natuurlijk in overleg. Zo kan er van
alles worden geschilderd, van vingerverven tot mozaïeken, maar ook foto’s versieren, poppetjes
maken, stoere ridderschilden verven, tasjes versieren, sieraden maken op de naaimachine, broek of
rok oppimpen………. En nog veel meer!! Meer info bij Marieke van Dijk, 0294-253700

Joost moet lachen. “Ja, Marjoleine viel het pas
later op dat we recht tegenover een kroeg wonen.
Eerst waren ze bang dat we problemen zouden
hebben met de geparkeerde auto’s en de fietsen
tegen ons hek. Maar daar hebben we totaal geen
last van hoor, het is zelfs erg gezellig.”
Pieter Tammens

Beschuit met muisjes

DAW-actiemaand

Willem is geboren
op 23 juni 2009;
zoon van Robert
en Ria Hagen

Bo is geboren op
13 augustus 2009;
dochter van Frank
Jonkhart en Bertine
van Voorthuizen

De Aanhouder Wint is de binnensportvereniging van Nigtevecht. De vereniging telt circa 125
leden en richt zich op sporters van alle leeftijden. Onze thuisbasis is het Dorpshuis Nigtevecht,
waardoor gezelligheid en gemeenschapszin voorop staan naast het sportieve element. We zijn een
laagdrempelige vereniging, dus je hoeft geen supersporter te zijn. September is DAW actiemaand.
We nodigen iedereen uit om eens een kijkje te komen nemen of deel te nemen aan een van onze
vaste activiteiten. Naast het bestaande aanbod gaat DAW, in samenwerking met dansstudio Van
Harten uit Weesp, workshops organiseren voor zumba en pilates. Komt allen naar deze workshops
en laat ons weten of jullie interesse hebben!

Bo is geboren op 30
mei 2009; dochter en
zusje van Anouk, Edwin
en Max Smulders

Voor meer informatie zie de flyer die u in uw brievenbus heeft of zult ontvangen.
www.daw-nigtevecht.nl
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Lynn is geboren
op 27 juli 2009;
dochter van Kees
en Melanie

Wisseling

van de wacht
Na vijf jaar en ongeveer 30 edities heeft Bart
de Ridder het stokje van de opmaak van de
Sleutel2000 doorgegeven aan Ursula Stroeken.
Ursula woont met haar man Maurice, dochter
Esmée en zoon Jamie alweer zes jaar in Nigtevecht.
Ze zal van onze Sleutel vast iets moois maken,
gezien haar ervaring als freelance vormgeefster
voor verschillende bekende tijdschriften en haar
werk als ontwerpster van logo’s, brochures en
huisstijlen. We bedanken Bart voor zijn hulp en
wensen Ursula veel succes.
De redactie

Sleuteltjes
Gezocht
Lieve Oppas voor Jelle (9 jaar) en Anne (6 jaar) bij
ons thuis in Vreeland. Het gaat om een tot drie
dagen na school (en eventueel ook voor school)
per week. Tel: 06-10002629 / 0294-230124.
Garagebox
Heb je een een garagebox te huur in Nigtevecht,
neem dan graag contact op met Roy de Boer,
06-51550397.
Te koop gevraagd
Skelter vanaf 6 jaar in goede staat. Prijs nader
overeen te komen. Mocht u er nog een hebben
staan, bel dan Familie M. Verheul 0294-254053
Te koop aangeboden
Autostoeltje, merk MaxiCosi Priori, vanaf 9
maanden – 4 jaar, kleur zwart met berepootjes.
In goede staat. T.e.a.b.
Merijn Verheul, tel 0294-254053

