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Sleuteltjes

Zaterdag 17 januari 2009, was het Sanders dag.
We hebben met héél veel mensen bijzonder en warm afscheid genomen van Sander. De steun,
troost en het medeleven was en is overweldigend, via deze weg willen we jullie hiervoor bedanken.
Praten over Sander helpt ons om het verlies te verwerken, het helpt om mooie herinneringen naar
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KWF Kankerbestrijding
U heeft allen gul gegeven aan de actie die wij
eind vorig jaar hielden. De bezorgster van
Sleutel 2000 is bij u langs geweest om u een
goed 2009 te wensen en dat leverde een
mooie opbrengst van € 560 op. Hiervan is de
helft (€280) overgemaakt aan KWF
Kankerbestrijding. De andere helft was voor
Yvet, die ook dit jaar weer met veel plezier
Sleutel 2000 bij u zal bezorgen.

Jongerenontmoetingsplek
definitief van de baan
In januari 2008, maakte het College van B&W
in het Dorpshuis te Nigtevecht, bekend wat
voor
plannen
er
waren
voor
een
Jongerenontmoetingsplek (JOP) op de hoek van
de Jhr. Huydecoperstraat en de Raadhuisstraat.
Direct volgde van de omwonenden het
bezwaar tegen de wijze waarop de wethouder
zijn plannen voor de "JOP" aan de buurtbewoners gepresenteerd had. Door het als een voldongen feit te presenteren werd volledig voorbij gegaan aan de dialoog met de omwonenden welke bij dit soort plannen hoort. Juist de
dialoog is nodig om draagvlak te krijgen, maar
ook om eventuele alternatieven in kaart te
brengen. Ook werden kanttekeningen
geplaatst bij de gekozen locatie, de
Raadhuisstraat is immers de straat in Nigtevecht
met de meeste verkeersbewegingen. Medio
2008 nam de Dorpsraad het initiatief de inmiddels nieuw benoemde wethouder uit te nodigen en nog eens zorgvuldig de belangen van
alle betrokkenen af te wegen en gezamenlijk te
zien hoe een draagvlak kon worden verkregen
voor welke beslissing dan ook. In de gesprekken die volgde werd er steeds gepleit het jongerenvraagstuk toch vooral te zien in het
Nigtevechtse perspectief en ter toelichting werd
de wethouder een notitie aangeboden met als
motto "Jong zijn in Nigtevecht" (te lezen op
www.dorpsraadnigtevecht.nl ). Het plaatsen
van een "JOP" is in deze benadering niet leidend. Wel werd een ruime(re) inzet van de

Gezocht
Het Gemengd Koor Wijdemeren zoekt bassen
en tenoren. Interesse? Mail naar karinvanhoorn@planet.nl

boven te krijgen en te aanvaarden dat er een tijd is na Sander. Wij hopen dat er mooie herinneringen blijven voor een ieder die Sander gekend heeft, zodat hij niet vergeten wordt. Zoals Timo
zei: 'je bent pas dood als je vergeten bent' en wij zullen Sander nooit vergeten.

Kopij- en verschijningsdatum
Voorlopig blijven Sanders Hyves en condoleanceregister actief, het geeft ons nog steeds heel veel
steun alle berichtjes te lezen.

Kopijdatum: 11 april 2009
Verschijningsdatum: 24 april 2009

Lieve groeten Jaap, Ans, Jony en Timo.
www.van-hilst.nl

1 • j a a r g aNnugm1m
0 e•r f2e b r u a r i 2 0 0 9

COLOFON
Redactie
Alfred Kersbergen
25 3169
Frans Govers
25 1990
Pieter Tammens
25 2786
Rob Thijssen
25 2624
Walter Bakker
29 5789
Annelieke Sijbesma
25 3030
E-mail
info@sleutel2000.nl
Opmaak en vormgeving
Bart de Ridder - www.deridder.cc
Druk
DSS Achter de Grachten ~ Weesp
Met dank aan de sponsors:
Van Zadelhoff • Dentima • Woningstichting Wuta
• Bart de Ridder • Compromis Tankvaart BV •
Sprotrans • Ten Have • www.geboortewinkel.nl
• Avalancha IT • Franssen Corporate Finance /
Via Vorm • Kinderopvang De Boerderij • EDM
Media • ALLSAFE • Justina Mode •

jeugdwerker bepleit en ook de ondersteuning
door de politie in geval van onverhoopte overlast, maakt onderdeel uit van een uitgebalanceerde aanpak van het jongerenvraagstuk. Op
22 januari 2009 zijn de omwonenden van de
beoogde JOP-locatie door het College van de

gemeente Loenen aan de Vecht middels een
brief in kennis gesteld, dat alles overwegende
besloten is af te zien van het plaatsen van de
JOP. Wel zal het jongerenwerk van Jeugd-Punt
zich intensiever bezighouden met de begeleiding van de Nigtevechtse jongeren.

Woningstichting Wuta • Van Zadelhoff Interim- en Verandermanagement • Justina Mode • Ten Have
Airconditioning ~ Centrale verwarming • ALLSAFE Mini Opslag • Dentima Tandtechnisch Laboratorium • Bart de Ridder •
Franssen Corporate Finance / Via Vorm • Compromis Tankvaart BV • Sprotrans Tankvaart & transport •
Kinderopvang De Boerderij • www.geboortewinkel.nl • Avalancha IT ICT dienstverlening • EDM Media •
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Landwinkel aan de Oostkanaaldijk
Als sinds 1980 kweekt Drogenbroek aan de Oostkanaaldijk op een duurzame manier verschillende soorten fruit, waaronder appels, peren, kersen, en pruimen. Sinds oktober
2008 is er op het erf een Landwinkel geopend.

Heeft u nog kinderkleding in de kast liggen, die
niet meer wordt gedragen, maar nog wel in
goede staat is? Of bakken speelgoed waar
http://www.drogenbroek.landwinkel.nl

thuis niet meer mee gespeeld wordt, maar voor

Intussen zijn er landelijk 50 Landwinkels, die onderling producten uitwisselen.

andere kinderen nog helemaal leuk is? Op

Hierdoor is het mogelijk een breder assortiment ambachtelijk boerderij- en streekproducten aan te

zaterdag 21 maart van 10.00 tot 12.00 organi-

bieden. Drogenbroek heeft gekozen voor aansluiting bij deze landelijke keten, vanwege de her-

seert peuterspeelzaal 'Het Hummeltje' een kin-

kenbaarheid en de uitstraling hiervan op de klanten. Naast seizoensfruit zijn er nu ook zuivelpro-

derkleding en speelgoedbeurs. Het succes van

ducten en kaas te koop en (ingevroren) Limousin vlees. Daarnaast bieden ze handgemaakte pro-

deze ochtend valt of staat met uw inbreng. Dus

ducten aan zoals jams, honing en mosterd.

duikt allen de kast in en breng uw spullen. Van

Sam’s kledingactie voor mensen in nood

de opbrengst is 50% voor u en 50% voor de

Op zaterdag 25 april vindt in Nigtevecht weer de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van
Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare
kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken langs de weg plaatsen,
zodat deze opgehaald kunnen worden door de vrijwilligers.

peuterspeelzaal. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Sabine Willig (254346)
of Maartje Vedder (251408).Dit jaar willen we
een aparte sporthoek creëren met voetbalschoenen,

tennisrackets,

schaatsen

etc.

Misschien heeft u op dit gebied ook wel het
een of ander. Maartje Vedder

Oranjekoorts
Het duurt nog even maar het oranjebestuur is
alweer druk bezig om een leuke week voor ons
Sam's Kledingactie, sinds twee jaar de nieuwe naam voor de kledinginzameling van Mensen in
Nood, is één van de oudste charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Bij de kledinginzameling wordt Sam's Kledingactie ondersteund door ruim 1.000 vrijwilligers. De opbrengst van de
ingezamelde kleding komt ten goede aan de noodhulpprojecten van Cordaid Mensen in Nood. In
2009 steunt Sam's Kledingactie een project in Kenia waarin 'droogte cyclus management' centraal
staat. Droogte is al jaren een van de meest serieuze problemen in Kenia en kan in de toekomst een
nog groter probleem worden als gevolg van klimaatveranderingen. Dit leidt regelmatig tot ondervoeding, ziekte en sterfte van mensen en
dieren en veroorzaakt conflicten om de
schaarse waterbronnen en weidegronden.
Toch hoeft droogte niet altijd tot een
ramp te leiden. Samen met lokale partners

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het

rechten. In het kader van het bestemmingsplan

Winterkiek
op Nigtevecht

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven

zal het voorontwerp bestemmingsplan vanaf 19

Op het moment dat ik dit stukje voor de

Burgemeester en wethouders van Loenen

februari 2009 gedurende zes weken ter inzage

Sleutel schrijf hebben Joke Baks en ik nog

kennis dat zij een bestemmingsplan voor-

worden gelegd in het gemeentehuis van

geen enkel idee wat de respons zal zijn

bereiden voor het gebied Nigtevecht. Het

Loenen. Gedurende de termijn van ter inzage

van de fotograferende Nigtevechter op

plangebied betreft de kern Nigtevecht,

legging van het voorontwerp bestemmingsplan

onze oproep mee te doen aan "Kiek op

met uitzondering van het bedrijventerrein

kan een ieder een inspraakreactie kenbaar

Nigtevecht - winter" Reacties van dorpsge-

Garsten-Noord.

maken. Tevens zal op 5 maart 2009 van 20:00

noten op de posters zijn erg enthousiast.

Het plangebied wordt begrensd door de Vecht

uur tot 21:30 uur een inloopavond worden

Mocht dat enthousiasme worden omgezet in

aan de zuidzijde, het Amsterdam-Rijnkanaal

gehouden in het Dorpshuis van Nigtevecht.

daden dan zou het kunnen zijn dat we méér

aan de westzijde, de Raadhuisstraat en de

Tijdens deze inloopavond kan een ieder het

ophangruimte nodig hebben dan tot nu toe

bebouwing aan de noordzijde van Klein

voorontwerp bestemmingsplan inzien en

gepland. We zijn daarom op zoek gegaan en

Muiden en Petersburg aan de noordzijde en de

bestaat de mogelijkheid tot het stellen van vra-

hebben adressen gevonden in de Dorpsstraat

bebouwing van Petersburg aan de oostzijde.

gen. Voor meer informatie over deze vooraan-

waar we in geval van ruimtegebrek de ramen

Directe aanleiding voor het nieuwe bestem-

kondiging kunt u contact opnemen met de

ook mogen inrichten als extra etalage voor nog

mingsplan vormt de verouderde status van het

afdeling VROM van de gemeente Loenen.

meer foto's. Dit zijn de Peuterspeelzaal, het

geldende bestemmingsplan in combinatie met

Overeenkomstig artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt

Wapen van Nigtevecht en verschillende parti-

de eisen die in de nieuwe Wet ruimtelijke orde-

hier gemeld dat geen gelegenheid wordt gebo-

culieren.

ning (Wro) worden gesteld aan de "houdbaar-

den om zienswijzen omtrent het voornemen tot

heid" van bestemmingsplannen. Tevens wor-

het voorbereiden van het bestemmingsplan

We hebben de invlevertijd voor de foto’s ver-

den de vigerende bestemmingsplannen geüni-

naar voren te brengen en dat er geen onafhan-

lengd om alle belangstellenden nog meer tijd

formeerd tot één bestemmingsplan. Het

kelijke instantie in de gelegenheid wordt

te geven mee te doen. Sluitingsdatum is vrij-

bestemmingsplan heeft derhalve een conserve-

gebracht advies uit te brengen over dit voorne-

dag 6 maart, maar vanaf 2 maart worden de

rend karakter ten aanzien van de bestaande

men.

foto’s die al zijn ingeleverd opgehangen bij Het

Vooraankondiging en ter inzage legging
bestemmingsplan Nigtevecht

Kinderkleding en
speelgoedbeurs
Het Hummeltje

Dorpshuis, bakker 'De 7 heerlijkheden' en

mooie dorp te organiseren. Het thema hebben

Nieuws van D.O.B.

we inmiddels als bepaald, we hebben daar
zelfs nog even contact gehad middels een
webcam met onze eigen Willem Alexander in
Antartica, zijnde: Geschiedenis. Het is een
breed thema, maar je kunt er veel mee doen in
de vorm van spelletjes en kleding uit de oude
doos! Begin april gaan we het boekje weer
rondbrengen waaarin jullie het hele programma kunnen lezen. Een tipje van de sluier oplichtend: we beginnen met een knallende opening op 24 april 2009. We zien u graag in de
oranjetent. De Oranjevereniging

supermarkt Attent. Daar vind je dan ook een
verwijzing naar de extra adressen in de
Dorpsstraat als dat nodig mocht zijn.

Lege flessen actie

Prijs

Nummer Bedrag

In januari is met veel lawaai de jaarlijkse DOB

1e

003145

300 euro

Op Dinsdag 10 maart worden alle foto's

lege flessenactie door het dorp gegaan. De

2e

003780

200 euro

getoond in Het Dorpshuis vanaf 19.30 uur

opbrengst was top dit jaar: €460. In 2007 was

3e

002369

100 euro

waar ook de leukste en mooiste inzendingen

het €350. Er waren zelfs mensen die een enve-

4e

000037

50 euro

bekend worden gemaakt. We hebben onze

lop met bijdrage aan de deur hadden gehangen

5e

001242

50 euro

dorpsgenoot Edwin Smulders bereid gevonden

omdat ze geen lege flessen meer hadden.

6e

002036

50 euro

de taak van jurylid op zich te nemen. Ter afslui-

Geweldig hoe DOB kan steunen op de

7e

000803

50 euro

ting geeft de heer Gerhard Hof van de Foto- en

Nigtevechtse bewoners. Van dit geld kunnen

8e

001313

25 euro

Videoclub uit Loenen voor alle belangstellen-

weer leuke activiteiten voor de jeugd worden

9e

000713

25 euro

den een korte workshop waarin tips worden

georganiseerd. Dank aan iedereen die heeft bij-

10e

001843

25 euro

gegeven om nóg mooiere foto's te maken.

zorgt Cordaid Mensen in Nood ervoor dat de mensen minder kwetsbaar worden in perio-

Biljarten met een volleybal

des van droogtes. Dit doen ze door het creëren van nieuwe inkomstenbronnen of het realiseren

Sportvereniging DAW kan voor onder meer de

van waterbronnen. Hierdoor zijn de mensen minder afhankelijk van klimaatsinvloeden. Voor meer

afdeling biljart en volleybal nog een paar actie-

informatie over Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood en de gesteunde projecten kunt u kijken

ve beoefenaars gebruiken. Kom om eens sfeer

op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 1060. Gerda van Lindenberg

te proeven een keer kijken in het Dorpshuis.

mers getrokken van de Klaverjasloterij. De vol-

zier!

Programma en aanvullende informatie is te vin-

gende loten zijn in de prijzen gevallen:

Truus Brouwer

gedragen en meegeholpen.

den op onze website www.daw-nigtevecht.nl.

2

7

Namens alle leden van D.O.B van harte gefelici-

Wil je meer informatie, mail dan naar

Uitslag Klaverjasloterij

teerd met jullie prijzen en natuurlijk alle steun

creatief-nigtevecht@hotmail.com We wensen

Op zaterdag 7 februari zijn de winnende num-

van iedereen aan de club.

iedereen veel bewondering en vooral veel ple-
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Fun4you-Victorytour 2009

HISTORISCH

Sponsors
Wij willen Demarrage en In den Blonden

Zoals beloofd het vervolg van

Krullebol hartelijk danken voor de trouwe

de reeks boerderijen aan de

sponsoring van de afgelopen jaren. Zij hebben

Vreelandseweg. Het kadastrale

het stokje overgegeven aan Van Zadelhoff

kaartje zoals in de vorige

Interim- en Verandermanagement (Henk-Jan

Sleutel van December 2008

van Zadelhoff) en Dentima Tandtechnisch

afgebeeld gaf geen duidelijk

Laboratorium (Guy Kreuning). Namens alle

beeld over de ligging van

Nigtevechters bedanken wij de nieuwe en alle

genoemde boerderijen. Excuus

bestaande sponsors van Sleutel 2000. Het

daarvoor namens de redactie.

moet zeker nog eens worden gezegd: zonder

De boerderij "Groengenoegen"

sponsors kan Sleutel 2000 niet bestaan! Heeft

heeft wel enige herstellingen

u of kent u een bedrijf dat geïnteresseerd is in

en veranderingen ondergaan in

sponsoring van Sleutel 2000, neemt u dan als-

de loop der tijden, doch in

tublieft contact op met een van de redactiele-

hoofdzaak geeft zij het oude

6 medewerkers van Fun4you en 4 studen-

ontlasting van de druk die dergelijke kinderen

type weer. In de deurkalf staat

ten bieden 16 jongeren de tocht van hun

kunnen geven aan de gezinsleden. Iedere

het jaartal 1676. Sedert het

leven. Ruim 450 kilometer fietsen van

begeleider gaat geheel als vrijwilliger mee

jaar 1797 is de naam "van

Groningen naar Maastricht en onderweg geld

omdat zij ook geloven in deze tour en het doel

Schaik" aan deze plaats ver-

ophalen voor WarChild. Dat is de Fun4You-

voor de kinderen, evenals de studenten die dit

bonden. In 1943-'44 kwam

Victorytour. Voor de 16 deelnemers, allemaal

project als leer(doel)moment voor de kinderen

deze boerderij in bezit van

jongeren met een vorm van een psychiatrische

ze hebben uitgekozen.

fam. J.P.Willig, jaren later ging

stoornis, wordt het de uitdaging van hun leven.

deze over naar zijn zoon Thom

Rob de Lugt, de man van Lisette van super-

Enthousiasme

Het lijkt erop dat de locatie van het consulta-

Willig die met zijn vrouw Mar

markt Attent, en Diederik van der Stouw, eige-

Over de opzet van de Victory Tour hebben

tiebureau Nigtevecht in het Dorpshuis aange-

het bedrijf runden. Thans

naar van Zorgen Zonder Zorgen, steken hart en

Diederik en Rob goed nagedacht. Bijvoorbeeld

past kan worden aan de huidige normen en

wordt het door Joost en

ziel in de organisatie van deze bijzondere tocht.

over de koppeling van de Victory Tour aan een

eisen. Dat zou kunnen betekenen dat het con-

Sabine Willig beheerd.

Voor deze anders getalenteerde kinderen is het

goed doel, in dit geval WarChild. Rob: "We

sultatiebureau weer terugkomt. Om dit te reali-

De volgende boerderij is

maken en onderhouden van contacten moei-

laten de deelnemers zien dat er kinderen in de

seren wordt de deur in de kleine vergaderzaal

"Landgenoegen". In 1892

lijk. Omdat ze "anders" zijn dan andere kinde-

wereld zijn die het slechter hebben dan zij zelf.

(priklocatie) naar de ruimte van de fysiothera-

brandde deze oude boerderij

ren voelen ze zich vaak minder geaccepteerd

Door geld op te halen voor WarChild dragen zij

peut weer teruggeplaatst. Deze deur heeft er

geheel af. Ook al het vee ging

en dus minderwaardig, wat ideale ingrediënten

eraan bij dat die kinderen worden geholpen.

vroeger altijd gezeten, maar is later dichtge-

in de vuurzee verloren. Na de

zijn voor het ontwikkelen van een laag zelf-

Dat ze iets voor een ander kunnen betekenen,

metseld. Hierdoor is er niet langer gebrek aan

brand werd de woning en de

beeld. Met de Fun4you-Victorytour 2009 willen

geeft ze een plaatsje in de maatschappij en

ruimte en privacy, twee van de problemen die

stal meteen herbouwd. Voor

we deze jongeren een prestatie laten neerzet-

draagt daarom bij aan hun zelfvertrouwen.

ertoe hebben geleid dat het bureau bijna

de verwoesting had woning

ten waar ze met trots op terug kunnen kijken

Evenals het uitfietsen van de tocht zelf, wat

definitief was gesloten. Op dit moment gaan

een eenvoudige "Heere

en die de negatieve spiraal van een laag zelf-

voor de kinderen een enorme zelfoverwinning

de zuigelingen en peuters nog naar Loenen.

optrek". De naam Otten is

beeld doet omkeren. De stichting Fun4You-

zal zijn. Met hun enthousiasme hebben Rob en

We hopen u snel te kunnen vertellen dat het

sinds 1700 aan deze boerenhofstede verbonden. Ik ben in dit huis geboren en opgegroeid en ben in 1956 getrouwd met Corry. Wij wonen hier

Victorytour streeft het doel na dat de tocht

Diederik al een flink aantal organisaties over-

consultatiebureau Nigtevecht weer in ere is

nog steeds met veel plezier.

gesponsord gereden wordt. Dit om de kinderen

tuigd om de Victorytour te sponsoren. Van kle-

hersteld. De redactie

te laten zien dat er mensen zijn die in ze gelo-

ding tot fiets tot slaapplaatsen en een comple-

Nu komen we aan bij de boerderij "Welgelegen" dit was een nieuw gebouwde boerderij aan de rand van het toenmalige gebied Klein Muiden. Het

ven en er vanuit gaan dat zij deze tocht uit

te aankomst met veel muziek. En niet onbe-

werd bewoond door de fam. Kersbergen. Daarna nam zijn schoonzoon Ome Ben van Noort het roer over. Het agrarische karakter van deze

gaan rijden. Rob en Diederik kennen deze kin-

langrijk: er zijn mensen in Nigtevecht die van

boerderij is geheel verdwenen, nu bewoont door Henk en Gemma Griffioen. Vervolgen wij de weg naar het dorp, over beide bruggen die het Rijk

deren vanuit de logeerweekenden. Kinderen

deze tour weten en geld storten op de rekening

toebehoren, ziet men links de oude boerderij wier naam "Iepenlaan" wel genoeg voor zichzelf spreekt. Het was een prachtige laan, die toen vanaf

met psychiatrische stoornissen krijgen een

of die een varkentje wassen bij Rob, waarbij ze

de Dorpsstraat naar het oude huis leidde. Deze boerderij is in verschillende handen geweest, nu bewoont door Els de Haan en haar zoon Adriaan

Persoons Gebonden Budget waar ouders deze

een bedrag van 0,50 tot

die nu het bedrijf beheert. Graag tot de volgende keer. Ome Henk

weekenden mee aan kunnen kopen om zo hun

zo een gigantisch bedrag op te halen. Ook Jort

kind in contact te laten komen met leeftijd- en

Kelder ondersteunt onze tour. Doet u ook

lotgenoten. Ouders hebben hierdoor even een

mee? Kijk op: www.fun4you.nu/victorytour

6

3

2,50 doneren om

den. De redactie

Doorstart consultatiebureau in
Nigtevecht?

activiteitenkalender op
www.sleutel2000.nl
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Cabaret in Nigtevecht
Zaterdag 7 maart de magische theater-

Typetjes in de klasse van Kees van Kooten en

voorstelling 'Goeie Grutten' door Rob en

Erik Muiswinkel. Maar Klaasen is niet alleen een

Emiel

geweldig acteur maar ook een fantastische

Na een uitverkochte serie theatershows in

zanger.

Sydney, vorige maand nog in Carré, op 8 maart
in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam,

After party na afloop van Alex Klaasen

maar op 7 maart in ons eigen Gymtheater: het

Na afloop van Alex Klaasen vieren we weer het

onnavolgbare duo Rob en Emiel met de voor-

einde van het culturele seizoen, ditmaal met de

stelling 'Goeie Grutten'. Het tweetal confron-

Groove discoshow, bekend van vele knalfees-

teert het publiek met gebeurtenissen die niet te

ten in ons Dorpshuis, met dank aan de spon-

bevatten zijn. Energiek, verrassend en verwon-

soren Kees Neervoort (bouwmanagement,

derend gaan Rob en Emiel van vingervlugge

dorpsraad Nigtevecht www.dorpsraadnigte-

vingers naar wonderlijke illusies en van verras-

vecht.nl), Joke Otten (kapper, In den blonden

sende wendingen naar demonstraties en expe-

krullenbol), Frank Ten Have (verwarming,

rimenten waarbij het hele publiek betrokken

www.tenhaveklimaat.nl), Pauline Hoogland

wordt. De unieke mix van cabaret, theater,

(ostheopate in ons eigen dorp, www.pauline-

comedy en feel-good-magic heeft al wereld-

hoogland.nl), Henri Schoonhoven (cv's, badka-

wijd succes gehad. Het is net als bij 'De Nieuwe

mers en dakbedekking), Alfred Kersbergen

Uri Geller': eerst zien, dan geloven! Deze avond

(beheerder Dorpshuis). De toegang is geheel

kunt u het zelf zien en meebeleven. En of u het

gratis met dank aan de sponsoren. De after

gelooft? Dat hoor ik graag na afloop bij de

party start rond 22.30 uur.

nazit.
Inschrijven voor het nieuwe seizoen!
Vrijdag 3 april Alex Klaasen in 'Eindelijk

Op vrijdag 3 april liggen de inschrijflijsten voor

alleen'

het nieuwe seizoen klaar. Vergeet u niet

Alex Klaasen eindelijk solo in de Nederlandse

opnieuw in te schrijven! Een passe-partout

theaters! De Volkskrant schreef bij de première

wordt niet automatisch verlengd, u dient zich

over de meesterlijke portretjes van een krank-

hiervoor ieder jaar opnieuw in te schrijven. Bent

zinnige Alex Klaasen en hij kreeg voor zijn voor-

u verhinderd laat iemand anders inschrijven of

stelling een unieke vijf-sterren waardering. In

neem even contact met me op. Ook nieuwe

zijn tragikomische voorstelling 'Eindelijk Alleen'

inschrijvingen zijn van harte welkom, er kom-

laat hij verschillende types zien die één ding

men altijd passe-partouts beschikbaar. De voor-

met elkaar gemeen hebben: ze zijn allemaal

stellingen voor het nieuwe seizoen worden 3

alleen. Van een regionale kampioen fistfucken

april bekend gemaakt. Ben Goes

tot een instructrice paaldansen voor kinderen.

Oude ansichten en foto's in en rond Nigtevecht
De Historische Kring Gemeente Loenen organiseert dinsdag 17 maart in het Dorpshuis Nigtevecht
een presentatie van haar beeldmateriaal. Uit diverse particuliere verzamelingen zijn ons foto's
beschikbaar gesteld, die betrekking hebben op Nigtevecht en omgeving. Wij nemen u mee terug
naar vroeger, winkeltjes, die er niet meer zijn, de dijken zonder auto's, mensen, die u misschien
nog van vroeger kent. Misschien heeft u ook nog foto's van vroeger, die wij mogen scannen.
Neemt u ze vooral mee. Wellicht komen gebeurtenissen, nieuwe feiten en namen met behulp van
deze foto's naar boven en herkent u zelfs familieleden op één van de ansichten. Het wordt een
interessante en gezellige avond. Het dorpshuis, dinsdag 17 maart om 20.00 uur. Toegang gratis,
iedereen is welkom, vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. De HKGL trakteert op een kopje koffie vanwege haar 15 jarig jubileum.

Arjan Konincks de bloemenman

Commotie in
Weesp en
Nigtevecht

Het is voor veel Nigtevechters een vast
ritueel op de zaterdagochtend: bijtijds uit
bed voor een bak koffie, dan naar de bakker en via Arjan de bloemenman terug
naar huis voor een ontbijtje. Of voor de
uitslapers een later bezoek aan de parkeerplaats voor het oude gemeentehuis. Naast
het uitzoeken van een boeket even bijkletsen met de andere aanwezige dorpsgenoten. Op de eerste zaterdag van de vakantie
is het Valentijnsdag. De aangewezen dag
om onze dorpsbloemist eens op zijn vertrouwde stekkie een bezoek te brengen.
Het is een windstille bevroren ochtend. Naast
Arjan staat zijn assistente Eva naast een straalkachel waar weinig leven meer in zit. "Het gas
is bijna op. Ach, nog even en dan breekt het
zonnetje weer door," zegt de goedlachse
dorpsbloemist. Hij staat nu voor het vijftiende
jaar op het parkeerterreintje tussen Jhr.
Huydecoperstraat en de Raadhuisstraat. "Ja,
want ik heb nu 17 jaar de winkel in Amsterdam
en ben hier na twee jaar begonnen. Ik vier dit
jaar dus mijn 3e lustrum in Nigtevecht."

Een slechte grap van een paar pubers, een
dreigbrief van een gestoorde man en een
mogelijke schooldief hebben de omgeving
van Weesp een aantal dagen in de greep
gehouden. Ook Nigtevecht.
In de week van 10-13 februari zijn er extra
maatregelen getroffen bij onze scholen de
Tweemaster, de Flambouw en Kinderopvang de
Boerderij nadat er sprake was van bedreigingen
aan het adres van Weesper scholen en een
vreemde bellende man op beide Nigtevechtse
basisscholen. Deuren gingen tijdens lesuren op
slot en er werd extra gesurveilleerd door leerkrachten tijdens het speelkwartier en de middagpauze. Er stonden meer ouders dan anders
hun kroost op te wachten aan het einde van de
middag. Een gevoel van onzekerheid besloop je
toch of je nu wilde of niet. Het gaat toch om
onze kinderen, daar neem je geen enkel risico
mee.

Arjan kwam in Nigtevecht terecht dankzij zijn
zus die hier al woonde. Er was op dat moment
geen bloemenman. "Ik heb toen een vergunning voor hier aangevraagd." Hij wijst op het
bordje aan het verkeerbord. "Toen heb ik dit
bordje gekocht. Ik ben begonnen met een aanhanger en nu heb ik die bus met deze tent. Het
is sinds het begin best drukker geworden. Ik
krijg meer en meer bestellingen."

Er is die week veel gediscussieerd over veiligheid in Nigtevecht. 'Die schooldeuren hadden
altijd al dicht gemoeten, je weet toch nooit wat
een gek komt doen' of 'Waarom plaatsen ze
geen camera's bij de scholen?'. Gelukkig leven
we in Nigtevecht niet altijd met dit soort
onheilstijdingen en zal het gevoel van bedreiging en onveiligheid weer afzwakken naar
mate de tijd verstrijkt. Met angst leven is
ondoenlijk en we kunnen niet alles voorkomen.

"Voor ik hier om 8.00 uur 's ochtends sta ga ik
eerst de bloemen halen op de veiling in
Rijnsburg. Die koop ik vrijdag in, ook voor de
winkel. Ik koop ze nog ouderwets op de klok."
Hij laat me ondertussen de eelt op zijn duim
zien. Bieden op de koopwaar is intensief voor je
duim blijkbaar. "We kopen met een groepje in,
zodat de prijzen lekker scherp zijn. Eén van die
mannen staat op de Albert Cuypmarkt. Ik heb
er een koelcel en drie keer per week ga ik naar
de veiling." Voorheen bleef Arjan tot 16.00 uur
open. "Nu pas ik me precies aan aan de openingstijden van de bakker. Zo kan ik 's middags
bijspringen in de winkel in Oud West.

Laten we in onze kleine gemeenschap het houden bij open deuren en ons beschermen door
alert te reageren bij ongewone situaties zoals
bij de belledne vreemdeling op de basisscholen
is gebeurd. We moeten een heel eind kunnen
komen met de reguliere sociale controle en het
aanspreken van mensen die zich vreemd gedragen. Laat de camera's nog maar weg zolang we
samen vrij in onderling vertrouwen kunnen
bewegen in Nigtevecht.
Rob Thijssen

"Het is hier volgens mij wel gezellig," consta-
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teer ik nadat al diverse Nigtevechters langs zijn
gekomen voor hun wekelijkse bloemetje. Het is
grappig om te zien dat Arjan van bijna iedere
kerel die binnenstapt weet welk boeket hij wil
hebben. Een van de bezoekers zegt: "ik wil tulpen, maar wil ik nou paarse of roze?" Arjan
antwoord dat hij paarse wil hebben. "Paars is
liefde toch? " vraagt de klant wat onzeker. En
van een andere bezoeker weet de bloemenman
al feilloos wat de volgende halte is in het ochtend ritueel. "Zo, en nu naar de slager toch?
Heb je je lijstje wel bij je?"
We kijken naar het groen achter zijn stek. Nog
niet zo lang geleden stond hier een JOP voor de
Nigtevechtse jeugd gepland. Arjan heeft daar
wel een idee over. "Zou je hier niet een paar
leuke bankjes voor de ouderen neer kunnen
zetten? En bijvoorbeeld een jeu de boules
baantje. Kijk nou eens hoe gezellig dat kan zijn.
Lekker in het zonnetje. Heerlijk toch voor die
mensen?" Het ziet er inderdaad momenteel
wat onverzorgd uit.
Stilaan wordt het wat drukker, Nigtevecht ontwaakt. "Ja veel mensen zijn ondertussen al op
wintersport. Vanmiddag vertrek ik ook naar
Italië. Heerlijk de Dolomieten!" Om 9.00 uur
komt de koffie en de broodjes. Eva verwarmt
zich aan het warme kopje. De straalkachel verwarmt steeds minder. Twee kerels arriveren
voor hun Valentijnsboeketje. Eén van de mannen gaat er vandoor met vier boeketten. "Je
ziet, ik heb niet één, maar wel vier liefdes,"
lacht de man. Als ik me opmaak voor mijn gang
naar een warm kop koffie in mijn warme huisje

krijg ik een bosje tulpen van hem mee. Ik vraag
hem of ik roze of rode tulpen moet nemen. "Je
hebt toch een vrouw?" zegt hij met een knipoog. Ik weet het. Ook ik ben zo'n vent die de
hulp van een bloemist keihard nodig heeft.
Zonder deskundig advies kom ik zomaar thuis
met een bosje welriekend onkruid.

Samenwoonschool
De planontwikkelingen vorderen gestaag. In
december 2008 ondertekenden de beide
schoolbesturen (Vechtstreek & Venen tbv De
Flambouw, St.Primair tbv De Tweemaster), De
Boerderij (buitenschoolse opvang) en wethouder De Kruijf een verklaring waarmee zij de
intentie vastlegden om met elkaar tot de realisering van een samenwoonschool te komen.
Inmiddels hebben de partners gezamenlijk een
Programma van Eisen en Wensen opgesteld.
Met woningcorporatie WUTA vindt overleg
plaats over haar eventuele rol in dit voor
Nigtevecht zo belangrijke project. De volgende
stap zal de selectie van een architect zijn. De
eerste stappen in het kader van de planologische procedure om te komen tot de realisering
van de samenwoonschool op het volkstuinencomplex zijn genomen. Hoewel er nog niet zo
veel concreet te tonen valt -er wordt immers
nog niet door een architect getekend- hecht
het gemeentebestuur er toch aan de inwoners
van Nigtevecht nu al te informeren over de
plannen. Daarom zal op maandagavond, 9
maart 2009 om 20.00u een bewonersavond
worden gehouden in het dorpshuis.

