Achterklap: Tim Gorter
waarden je uit je omgeving mee hebt gekregen,
zegt het niets over hoe jij denkt of handelt. Ik ben
een mensen mens en daarom dol op Nigtevecht,
alhoewel soms de noodzaak om met anderen
rekening te houden wat botst met mijn ideeën,
zoals over groenbeheer. Maar als andere mensen
last krijgen van mijn tuin doe ik er wat aan.

Hoe bent u in Nigtevecht terecht gekomen?
In 1996 woonden wij in Utrecht toen mijn vrouw
Teri een baan kreeg in het OLVG in Amsterdam.
Wij zijn vervolgens in en rond Amsterdam gaan
zoeken naar een leuk huis met tuin. Na veel
huizen te hebben bekeken en afgekeurd hadden
wij een optie op een leuk deels houten huis
met overtuin aan het Noord-Hollands kanaal in
Amsterdam aan de Buiksloterdijk en ons huidige
huis. Op Koninginnedag zijn wij gaan kijken welke
sfeer ons het beste zou bevallen. Achteraf weten
wij dat wij daarmee de Buiksloterdijk natuurlijk
geen eerlijke kans gaven.
Wat is uw favoriete plek in Nigtevecht?
Het mooiste plekje vind ik altijd de bocht bij de
boerderij van de Greft, vandaar kijkend over de
Vecht naar ons dorp, zon en wolken leveren
steevast een fantastische belichting.
En natuurlijk ons eigen huis, met zicht op Vecht
en de mooie gevels aan de overkant, als de heg
geknipt is. Dat heg knippen is ook altijd leuk en ik
neem er dan ook af en toe flink de tijd voor.
Wat is voor u het Nigtevechtse gevoel?
Dat heeft altijd te maken met de verbondenheid
die de dorpsgenoten met elkaar voelen. Of het nu
het Nigtevechtse uurtje op 30 april is, of langs de
lijn bij DOB, of een aantal Nigtevechters die zich in
vergadering verzameld hebben om zich tegen de
overheid te verzetten of een evenement van de
grond te tillen. Velen van ons zijn er van overtuigd
in het allerfijnste dorp ter wereld te wonen en dat
geldt ook voor mij.
Wat zou u Nigtevecht over uzelf willen
vertellen? Wat is belangrijk om van iemand te
weten? In ieder geval niet waar je vandaan komt of
wat je geloof is, want, hoewel dat wel informatie
geeft over je culturele achtergrond of welke set

Wat was het mooiste moment in uw leven?
De reis is belangrijker dan het doel, dus ik heb niet
één mooiste moment, maar er zijn veel momenten
waar ik heel gelukkig van werd. Natuurlijk zijn de
bekende persoonlijke familiemomenten geweldig,
maar het behalen van doelen studie, sport of
zakelijk raken mij veel minder dan mensen die
laten blijken mededogen en empathie voorrang
te kunnen geven boven eigenbelang. Als iemand
een fout jegens iemand anders kan toegeven of
kan vergeven kan mij dat diep raken.
Wat is uw favoriete muziek nummer en
waarom dit nummer? Moeilijk, maar laat ik
voor één keer eens beginnen met een keuze:
De Schilderijen tentoonstelling van Modest
Mussorgsky in zijn oorspronkelijke vorm (piano
solo) uitgevoerd door Vladimir Ashkenaze, met
name De Grote poort van Kiev. Op weergaloze
wijze weet hij aarzeling en besluit te vertolken.
Wellicht ook omdat onze muziekleraar ons liet
horen dat klassieke muziek ook een moderne
vertolking kon krijgen door de versie van Emmerson
Lake en Palmer te draaien, toen (1972) nauwelijks
een jaar oud en in mijn oren ook geweldig. Als
dansnummer is ‘I can’t get no satisfaction’ van de
Stones mijn favoriet en ik zou nog eindeloos door
kunnen gaan want voor elke stemming is er weer
een ander geweldig nummer.
Wat houdt u nu bezig in het nieuws?
Niet alleen nu, maar regelmatig constateer ik dat
er altijd dappere mensen zijn die tegen misstanden
op durven te komen en af en toe weet de
underdog uiteindelijk toch te winnen. Dat geeft
hoop en daar gaat het om. In deze tijden moeten
wij hopen op politici die, zonder op de peilingen te
letten, durven te regeren.
U bent 1 dag burgemeester: wat gaat u
veranderen in Nigtevecht? Wat ik zou willen
kan je als burgemeester niet afdwingen, maar
als ik grootpotentaat van Nigtevecht zou zijn,
dan zou er slechts één lagere school in ons dorp
zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er een oplossing

Het tweemaandelijkse huis-aan-huisblad voor Nigtevecht

te vinden moet zijn om iedereen ook voldoende
mee te geven van het eigen levensbeschouwelijke
onderwijs. Veel kinderen zouden de afgelopen
jaren heel blij zijn geweest om samen met àl hun
vriendjes of vriendinnetjes in de klas te kunnen
zitten.
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Laat de vorst maar komen!

Aan wie uit Nigtevecht gaan we deze vragen
de volgende keer stellen en waarom?
Diana Nagel mag de volgende achterklap vullen
omdat het tijd wordt dat een Nigtevechtse haar
drijfveren met ons deelt. Want deze pagina
exclusief voor mannen behouden dat kan
natuurlijk niet en dan ben ik graag diegene die
dat doorbreekt.
Welke vraag stelt u aan .......?
Vind jij dat er voldoende sportmogelijkheden
voor meisjes zijn in het dorp?

Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 11 februari 2012
Verschijningsdatum: 24 februari 2012

Na uitvoerig overleg tussen de gemeente
en het bestuur van de IJsvereniging, is
begin november een start gemaakt
met de renovatie van de IJsbaan. Na
een maand noeste arbeid, waarin de
dijken zijn verhoogd en compacter
zijn gemaakt, de stroomvoorziening
ondergronds is weggewerkt en een
tweetal verhoogde tegelplateaus is
aangelegd, werd de baan begin deze
maand in optima forma opgeleverd.
Deze week zijn de vrijwilligers van de
IJsvereniging bij u langs geweest voor
een vrijwillige contributie. Mochten
wij u hebben gemist, een vrijwillige
bijdrage overmaken kan ook op
17.32.688 ten name van De Korte Baan
te Nigtevecht.
Wat ons betreft kunnen de schaatsen
niet vroeg genoeg uit het vet!
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Druk
DSS Achter de Grachten ~ Weesp
Met dank aan de sponsors:
Van Zadelhoff • Woningstichting Wuta
• Compromis Tankvaart BV • Sprotrans
• Ten Have • www.geboortewinkel.nl
• Avalancha IT • Franssen Corporate Finance
/ Via Vorm • Kinderopvang De Boerderij
• EDM Media • ALLSAFE • Justina Mode

Bestuur IJsvereniging De Korte Baan

Woningstichting Wuta • Van Zadelhoff interim- en verandermanagement • Justina Mode • Ten
Have airconditioning en centrale verwarming • ALLSAFE Mini Opslag • Franssen Corporate Finance /
Via Vorm • Compromis Tankvaart BV • Sprotrans Tankvaart & transport • Kinderopvang De Boerderij
• www.geboortewinkel.nl • Avalancha IT ICT dienstverlening • EDM Media

Sleutel 2000 redactie is een
werkgroep van Stichting het
Dorpshuis Nigtevecht

8

100.000!
Op 11-11-11 om 0:11 uur was het zover! De website van de Oranjevereniging
Nigtevecht mocht zijn 100.000ste hit noteren. In maart 2010 is de site
op het web verschenen. Het bestuur van de OV wilde via de website de
bewoners van ons dorp op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond
de feestweek. Bij de opstart bleek ook dat de OV via de site de feestweek
zelf ook goed in beeld (en geluid) kon weergeven. Inmiddels is de site:
www.ov-nigtevecht.nl bij velen bekend en wordt dan ook druk bezocht,
wat op 11-11-11 resulteerde in de 100.000ste hit op de site.
Voor de mensen die de site nog niet kennen of voor degenen die nog eens
willen terugblikken op de afgelopen feestweek van 2010: de foto’s en video’s
blijven nog tot eind december staan. Hierna wordt de site opgeschoond en
klaar gemaakt voor de feestweek in 2012. Veel kijk plezier!
Bestuur Oranjevereniging Nigtevecht

P.S. Zoals elk jaar bent u van harte uitgenodigd om uw mening

en wensen over de Oranjevereniging en de festiviteiten kenbaar te
maken tijdens onze jaarvergadering. Dit jaar zal deze plaatsvinden
op 10 januari 2012 vanaf 20.30 uur in het Dorpshuis. Zet u deze
datum in de agenda!

Vierde
Nigtevechtse
muziekquiz
Muziekvriendinnen en – vrienden uit Nigtevecht e.o.:
noteer 4 februari 2012 alvast in de agenda.
De vierde Nigtevechtse Muziekquizzzz staat weer op de lat in het Dorpshuis.
We maken een reis door de muziekhistorie. Er zijn vertrouwde elementen,
maar ook weer een paar nieuwe onderdelen in de quiz, dus bereid je in de
meest brede zin van het woord voor. De defending champions uit Driemond
zullen het lastig krijgen! Maar bovenal wordt het een gezellige avond, ook
voor broodnodig en hartelijk welkom publiek.
Er is dit jaar weer ruimte voor maximaal negen teams, bestaande uit
minimaal drie en maximaal zes deelnemers. Dus meld je weer aan op
pieter@tammens.nl of met een briefje door de brievenbus op Klein Muiden
53. Vermeld duidelijk de namen van de deelnemers met hun e-mailadres
voor de nadere instructies.
De organisatie van de Nigtevechtse Muziekquizzzz

Cabaret
Zaterdag 7 januari: Ernesto & Marcellino
Voor de allerlaatste keer in Nigtevecht: Ernesto en
Marcellino. Dat zal wennen worden want ze zijn al 10 jaar
lang niet weg te denken in ons Nigtevechtse Gymtheater.
‘Het beste dan maar’ bevat alle hoogtepunten van de 7
theatershows die Ernesto en Marcellino de afgelopen
20 jaar hebben gegeven, waarvan de laatste tien jaar
met bijwerking van Wilfried Finkers. Hiermee is deze
voorstelling een prachtig slotakkoord van alle onzin die
ze de wereld hebben willen meegeven. Dit ‘glansrijke
afscheid, waarin alle acts en grappen perfect zijn
uitgewerkt’ (De Stentor), is de afsluiting van een periode
waarin ze zijn uitgegroeid van ‘Het best bewaarde
theatergeheim van Nederland’ (De Telegraaf) tot
‘Komisch supertrio’ (Leeuwarder Courant). Mis deze
laatste kans niet om deze ‘cabareteske actionpainters
die de humor in vette halen de zaal in spetteren’ (NoordHollands Dagblad) nog één keer mee te maken.

Statiegeld
voor DOB
Denkt u nog aan de jeugd van DOB?
Spaar al uw lege statiegeld flessen en
bewaar deze tot zaterdag 7 januari
2012, dan komen wij ze ’s ochtends
ophalen. Doet u mee? Alvast hartelijk
dank namens alle jeugd van vv DOB.

De Marpa

Zaterdag 28 januari: Mike Boddé,
Onno Innemee en Jelka van Houten
In de nieuwe voorstelling van C3 krijgen Mike Boddé en
Onno Innemee gezelschap van Jelka van Houten. Wie
beweert dat vrouwen geen humor hebben, heeft gelijk.
Maar zij komen bedrogen uit bij de nieuwe voorstelling
‘Wil je in ons groepje?’ van C3. In eerdere formaties
werden Mike Boddé en Onno Innemee omringd door
de drukke jonge hond Klaas van der Eerden en de
wereldvreemde intellectueel Kees Torn. Nu is het hoog
tijd voor wat vrouwelijke energie. Daarom hebben
Mike en Onno een bijzondere gast uitgenodigd: actrice
Jelka van Houten. Geen vrouw uit de cabarethoek,
maar voorzover Onno en Mike hebben gemerkt is ze
onweerstaanbaar grappig, gevoelig en tegendraads...
na drie flessen wijn.

wacht geduldig

Wanneer je vanuit Weesp naar ons dorp rijdt, valt het op dat er al een lange
tijd een tankschip, ‘de Marpa’, afgemeerd ligt. Sinds februari 2011 ligt ‘de
Marpa’ afgemeerd aan de Punt, het terrein van Rijkswaterstaat. Je ziet er nooit
activiteiten aan boord, het schip ligt er verlaten en verwaarloosd bij. Navraag bij
het Waterdistrict Utrecht van Rijkswaterstaat leert ons dat de schipper van de
Marpa is komen te overlijden. De nabestaanden hebben geen aanspraak willen
maken op zijn nalatenschap. De Marpa is daardoor in handen gekomen van de
hypotheekverstrekker en zal geveild worden. Wanneer dat plaats gaat vinden kan
het Waterdistrict Utrecht ons niet melden. Of het schip kan varen is nog maar
de vraag. Een blik in de stuurhut laat zien dat alle instrumenten verdwenen zijn.
De nieuwe eigenaar moet in ieder geval in het bezit zijn van een sleepboot. De
Marpa zelf wacht alles geduldig af.

Waarom een vrouw? Niet omdat de heren op zoek zijn
naar iets jongers dan zij thuis chagrijnig op de bank
hebben zitten, maar omdat zij net als u wel eens wat
anders willen. Daarbij biedt een dame stevig tegenwicht
aan het overtollige testosteron van de heren en dat
is mooi meegenomen. De voorstelling ‘Wil je in ons
groepje?’ gaat over echte liefde, over wat ons verbindt,
over het misselijkmakende gevoel als je die ander in de
ogen kijkt. Een muzikaal, fysiek, theatraal avondje uit
om je bij dood te lachen en je te laten raken tot in je
ziel. Nú al de verrassing van het nieuwe theaterseizoen.
In eerste instantie zou Georgina Verbaan ook meespelen
in C3. In september 2011 heeft Georgina wegens
oververmoeidheid echter besloten niet mee te spelen.
In samenspraak met Mike, Onno en Jelka is besloten
Georgina niet te vervangen. Mike, Onno en Jelka zullen
op creatieve wijze invulling geven aan haar rol.

Hondenschool
Équipe
Nadat ik enkele jaren als dierenartsassistente
heb gewerkt en ik met mijn eigen honden
verschillende trainingen heb gevolgd, heb
ik besloten met deze kennis en ervaringen
meer te gaan doen. Recent heb ik de
opleiding voor Kynologisch Instructeur
gevolgd aan de Martin Gaus Academie
in Lelystad en ben ik vervolgens gestart
met mijn eigen Hondenschool Équipe.
Met héél veel plezier en enthousiasme
draag ik mijn kennis dan ook graag over
aan andere hondeneigenaren en hun
trouwe viervoeters: baas & hond, samen
één team! Voor meer informatie:
www.hondenschoolequipe.nl/ info@
hondenschoolequipe.nl/ 06-52298850

Verkoop Woningen Wuta
Indien er op de plaats van de volkstuinen een
nieuwe samenwoonschool gebouwd gaat
worden, dan wordt op de vrijkomende terreinen
van de bestaande scholen woningbouw
mogelijk gemaakt. Woningstichting Wuta
gaat dan het terrein van de school ‘de
Tweemaster’ van de gemeente kopen en
hierop een plan ontwikkelen voor het bouwen
van 15 huurwoningen. De exploitatie van
de woningen moet worden betaald uit de
huuropbrengsten, deze opbrengsten zijn te
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laag om dit project met een lening, voor het
totale bedrag, te financieren. Daarom heeft
het bestuur, met toestemming van de Raad
van Toezicht, besloten de komende twee jaar
6 of 7 eensgezinswoningen in de complexen
11, 12 en 14 (Vecht en Gein e.o.) te verkopen,
die bij mutatie vrijkomen. Per saldo neemt het
bezit dan toch met 8 of 9 woningen toe. Met
de opbrengst kan een deel van de nieuwbouw
worden gefinancierd en voor het overige deel
zal een lening worden afgesloten. De eerste

woning is al verkocht. Door omstandigheden
moest hierover snel beslist worden. Deze
verkoop was niet om de financiële positie van
de Wuta te versterken, maar om de hiervoor
genoemde reden. Mocht u vragen hebben
dan kunt u altijd een afspraak maken met het
bestuur. Deze informatie komt van de website
van de Wuta (http://wuta-nigtevecht.nl/)
Voor verdere informatie: Woningstichting
Wuta, Hoekerstraat 7 1393 NR, Nigtevecht
Tel: (0294) 253 354

Winnaar!
Een hapje en een drankje
bij de Van Noodjes

In de vorige editie riepen wij u op om
u te registreren op onze website www.
sleutel2000.nl en daarmee kans te maken op
een waardebon van 25 euro, te besteden aan
boodschappen bij onze buurtsuper Attent.
Op 30 november heeft de trekking plaats
gevonden en de gelukkige winnaar is Cees
van Roemburg. Van harte gefeliciteerd!!

Vader en zoon slaan handen ineen

De redactie

Binnenkort:

Onze dorpsgenoten, Rob en Jerry van Nood, openen half januari 2012 hun eetcafé
‘De Schans’. Op een prachtige locatie te Vinkeveen (Uitweg 1), zijn de mannen
hard aan het werk om ‘De Schans’ te verbouwen tot een gezellig, dorps eetcafé.
Na 9 jaar Amsterdamse horeca ervaring is Jerry klaar om zijn eigen tent te runnen.
Dit doet hij samen met zijn vader Rob, die helemaal klaar is voor een nieuwe
uitdaging. De mannen gaan er een gezellig, laagdrempelig restaurant van maken
met de volgende mogelijkheden: eten, drinken, dansen, live muziek, sport
kijken, terrasje pakken (hele dag zon!) en ook kun je er jouw eigen feestje geven.
‘Houd de Sleutel in de gaten voor de uitnodiging van het openingsfeest!’ aldus
Jerry van Nood.

Sintocht 2011

Een Dorpsraad voor alle Nigtevechters
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006
werd de mening gevraagd van de Sleutelredactie door verschillende Loenense politieke
partijen over hoe “de Nigtevechter” over
diverse onderwerpen dacht. Hoe vereerd we
ook waren dat onze mening er toe doet bij de
lokale politiek, de redactie vond het niet passen
om namens alle Nigtevechters te spreken. We
vertegenwoordigen als redactie maar een klein
gedeelte van ons dorp en vonden daarom dat
we niet voor alle 1600 inwoners hun mening
konden geven. Intussen hadden we vernomen
dat er toendertijd in zowel Loenen als Vreeland
een dorpsraad bestond die fungeerden als
spreekbuis voor de dorpskernen. Dat bracht ons
ertoe om een oproep te doen in de Sleutel van
april 2006 waarin we Nigtevechters vroegen zich
te verenigen voor een eigen Dorpsraad.
Het idee voor een dorpsraad leefde niet alleen
bij onze redactie, maar bleek ook al te bestaan
bij meerdere dorpsgenoten, waardoor in 2007
Dorpsraad Nigtevecht werd opgericht. Er is

door de huidige bestuursleden enorm veel
werk verzet, dat heeft geleid tot een politiek
Cafe, een Dorpsvisie en hun aanwezigheid bij
vele raadsvergaderingen. De laatste zichtbare
activiteit van de Dorpsraad was het organiseren
van een kennismakingsavond met B&W van de
Stichtse Vecht in maart dit jaar. De burgemeester
bedankte o.a. de Dorpsraad als organisator en
als spreekbuis voor de Nigtevechters.
Haar laatste opmerking gaf ons te denken
en is de aanleiding voor het schrijven van dit
stukje. We kregen exact hetzelfde gevoel als
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.
De huidige Dorpsraad vertegenwoordigt maar
een zeer beperkt gedeelte van ons dorp en
niet alle 1600 inwoners. En toch spreken ze
namens alle Nigtevechters. We willen dan ook
een oproep doen aan de huidige Dorpsraad om
hun draagvlak binnen Nigtevecht te verbreden.
Het belang van hun werk lijkt ons relevanter
dan ooit nu Nigtevecht maar 2.5% uitmaakt
van de Stichtse Vecht populatie. De huidige

Zaterdag 19 november jl. was het zover. De aankomst van Sinterklaas in
Nigtevecht. Onder een luid ‘Zie ginds komt de Stoomboot’ werd de boot
binnengehaald. Een tocht door het dorp stond daarna op het programma.
Het weer hielp enorm, want het was een prachtig zonnige dag tussen alle
mistige dagen van die week. Aangekomen bij het dorpshuis konden de
jassen aan de kapstok, papa’s en mama’s werden gedag gezwaaid, pakje
drinken mee en een plekje uitzoeken in de zaal. Wat een spanning… De
artiest (al anderhalf jaar geleden geboekt!) zorgde voor een grappige
show. Rond 15.00 uur kwam toch echt, eindelijk, Sinterklaas. Er was
tijd voor liedjes, verhalen van kinderen en een heuse Pietendans. Tot slot
kregen alle kinderen nog een mooi cadeau: zaklampen voor de jongens
en knutselsticks voor de meiden. We kunnen weer terugkijken op een
geslaagde intocht. Vrijwilligers, sponsors en natuurlijk alle kinderen van
Nigtevecht, hartelijk dank voor jullie enthousiasme, we kijken nu alweer
uit naar de intocht van volgend jaar!

economische malaise, waarbij gemeenten
drastisch moeten bezuinigen, hebben een sterke
en breed gedragen Dorpsraad nodig, die de
belangen van Nigtevecht kan behartigen en
verdedigen.
Het is niet eenvoudig om georganiseerd en
democratisch een breder draagvlak in te richten,
maar het draagvlak kan bijvoorbeeld verbreed
worden door een Dorpsraad in verenigingsvorm.
Elke Nigtevechter kan dan lid worden en zo haar
of zijn betrokkenheid tonen. Er ontstaat dan ook
een platform waar naar de mening gevraagd kan
worden en die de koers van de Dorpsraad zal
bepalen. Een stichtingsvorm zou ook mogelijk
zijn. Een wekelijks inloopspreekuur, een up to
date website met alle informatie over lopende
projecten en verschillende expertgroepen op
allerlei vlak, die samenwerken met de Dorpsraad,
behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Ook dit jaar had de Sint mooie prijzen te verloten. Hier een overzichtje
van de lotnummers waar een mooie, maar nog niet opgehaalde prijs
op is gevallen: 56, 176, 178, 268, 353, 355, 357, 372, 431, 437, 452,
499, 750, 751, 782, 821, 822, 833, 840, 841, 859. Bent u één van de
gelukkigen, laat het Annet Rischke even weten (0294-267554 of 0646614849).
Tot volgend jaar!
Sint Comité

De redactie
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Sleuteltjes
 e koop
T
• 1 persoons Aupingbed
Kleur: wit. Afmeting: 90-200 cm.
euro 50,Te koop
• 1 opvouwbaar logeerbed
euro 25,Fam. Kalule,
Jhr. Huydecoperstraat 13, tel: 251455
Oppas gezocht
voor onze 20 maanden oude zoon Pim. Pim gaat
naar KOV de Boerderij. Wie wilt er ‘s ochtends
(1-2x/week) op hem passen en hem daarheen
brengen? Vincent en Annebeth (06-33972580).

Goed doel:

Ouderensoos

Bedankje

Ook dit jaar steunt Sleutel 2000 een goed doel.
En…het goede doel van dit jaar is dichtbij huis: de
Ouderensoos in Nigtevecht. De seniore Nigtevechters
komen elke dinsdagmiddag bijeen in het Dorpshuis
en de redactie van Sleutel 2000 heeft gemeend dat
het leuk is om deze mensen een hart onder de riem
te steken in de vorm van een financiële bijdrage voor
iets extra’s. Zij verdienen het!
De familie Holtmanns heeft dit jaar weer trouw, en
soms door weer en wind ons blad bij u bezorgd. Eén
van hen zal een dezer dagen bij u langskomen om u
namens de redactie een goed en gezond 2012 toe
te wensen. Wij hopen hierbij weer veel gulle giften
van u te mogen ontvangen en dan zorgen wij dat
50% van deze opbrengst wordt gedoneerd aan de
Ouderensoos en de andere 50% aan de bezorgers.

Al 10 jaar kijk ik uit op het prachtige kerkje en het bijbehorende
kerkhof. Nooit gedacht dat ik hier nog eens zou liggen, en
zeker niet op mijn leeftijd. Ik wil langs deze weg een ieder die
Margret, Daan, Fleur en mij op welke wijze dan ook tot steun
zijn geweest en nog zijn bedanken voor jullie aandacht en
medeleven. Er is meer nodig om mij achter de heg te krijgen.

Jhr. Huydecoperstraat

Groetjes
Eric Willemsen

In de zoektocht naar de naamgever van de straat
waarin ons onvolprezen Dorpshuis staat, vind ik vele
leden van het geslacht Huydecoper van Nigtevecht.
Dus ja, wie is de echte naamgever? Ik kies voor Jhr.
mr. J.L.R. Huydecoper van Nigtevecht. Hij werd op
23 februari 1922 in Utrecht geboren. Na zijn studie
Nederlands recht aan de rijksuniversiteit in Utrecht
deed hij in 1946 examen voor de buitenlandse dienst.
Het jaar daarvoor was hij getrouwd met Constance
Cornelia, Baronesse van Wassenaar.

Hartelijk dank!
De redactie

Hij werd in 1959 overgeplaatst naar de Nederlandse
Ambassade in Washington, waar hij zijn opgedane
ervaring in Indonesië moest gebruiken bij de
onderhandelingen met Indonesië, de Verenigde
Naties en de Verenigde Staten over de toekomst
van Nieuw-Guinea. In de jaren zeventig en tachtig
klom Huydecoper op tot ambassadeur in Moskou,
Lissabon en Londen.
Zijn persoonlijke herinneringen aan deze
onderhandelingen werden in 1990 gepubliceerd
in zijn boek “Nieuw-Guinea, het einde van een
koloniaal beleid”.

Muziekfestival
Nigtevecht
Noteert u het alvast in uw agenda, op 1 september 2012 is er weer een
Muziekfestival in Nigtevecht! Houdt deze datum vrij want het belooft opnieuw
een spektakel te worden. Ook ditmaal met een mix van amateurmusici en
professionele musici die één ding gemeen hebben: een link met Nigtevecht. En
natuurlijk zal ook deze aflevering van het muziekfestival weer plaats vinden in
het Adrie Ameszpark aan de Vecht. Graag nodigen we Nigtevechters uit om mee
te spelen op het festival. Dus speel je in een band, of solo, en heb je ervaring
met optredens, laat het ons weten. Bel naar 252506 (Ben Goes) of mail naar
bgoes@goesconsult.nl. Ook sponsoren zijn natuurlijk van harte welkom.
Kees Neervoort en Ben Goes

De Fietsbrug over het ARK, hoe nu verder?

Hij was onder andere de eerste secretaris van de
Nederlandse vertegenwoordiging in Jakarta. Daarna,
aan het begin van de zestiger jaren van de vorige
eeuw, was hij onderhandelaar bij de kwestie NieuwGuinea.
In 1956 werd Huydecoper aangesteld op de
Nederlandse ambassade in Jakarta. Een lastige tijd,
want de Indonesische autoriteiten waren kwaad
omdat Nieuw-Guinea nog niet was overgedragen
aan Indonesië. Er werd veel geprotesteerd over
vermeende schending van de mensenrechten. Ook
het Nederlandse bedrijfsleven had problemen met
de situatie, omdat ze vonden dat het Nederlandse
beleid tegenover Indonesië slecht voor hun belangen
was.

Volgend jaar weer een

Tijdens de laatste informatieavond over de
fietsbrug, afgelopen juni, maakte wethouder Wiersema bekend een klankbordgroep
(KBG)* in te stellen waarin inwoners van
Nigtevecht en vertegenwoordigers van
belangenorganisaties een stem zouden
krijgen bij de plannen van de fietsbrug.

De Kleine Troubadour 10 jaar
Dit najaar viert Opleidingen & Cursussen
De Kleine Troubadour uit Nigtevecht haar
10-jarig bestaan. Het is tijd voor een feestje
met kortingen op de workshops Muziek.
‘De kleine troubadour’ is de jonge muzikant
tussen de vier maanden en vier jaar oud. Elk
kind in die leeftijdsperiode is onmiddellijk
geïnteresseerd bij het horen van geluiden en
melodieën. Deze kleine troubadours geven
hun (en onze) wereld kleur met liedjes en
muziek. ‘De Kleine Troubadour’ is ook de
naam van het landelijk erkende bedrijf van
Bernadette Krans. Zij daagt via bonte en
gevarieerde muzikale spelvormen het jonge
kind uit de eigen muzikale vermogens aan te
spreken en te ontwikkelen. Plezier maken en
beleven wat muziek maken te bieden heeft,
staat daarbij voorop.
Bernadette Krans volgde de docenten
opleiding ‘Muziek op Schoot’ aan het
conservatorium van Amsterdam. In 2001

richtte zij haar bedrijf ‘De Kleine Troubadour’
op. Sindsdien geeft zij workshops aan
professionals tijdens studiedagen of als
losse inspiratiebron, evenals workshops
aan kinderen van kinderdagverblijven. Ze
ontwikkelde een eigen methode voor het
opleiden van managers en pedagogisch
medewerkers tot Vakleidster Muziek.
Daarnaast geeft zij cursussen aan ouders en
hun peuters en dreumesen.

In september is deze KBG van start gegaan
en heeft vervolgens in amper 2 maanden een
heldere visie met duidelijke voorwaarden aan
de projectgroep Fietsbrug ARK voorgelegd.
Deze projectgroep bestaat uit diverse
ambtenaren en vertegenwoordigers van o.a.
Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat en
adviseert de verantwoordelijke bestuurders van
de gemeenten en provincies. Uitgangspunten
waren dat de nut- en noodzaakdiscussie, de
gekozen locatie de Punt en de hoofdvorm van
de brug niet meer aan de orde zouden komen:
hier is reeds bestuurlijke besluitvorming aan
vooraf gegaan en dat ligt dus vast.

Vanwege het jubileum van De Kleine
Troubadour
krijgen
pedagogisch
medewerkers nu korting op dag- en
avondworkshops. Ook kunnen professionals,
die werken met kinderen van 0-6 jaar, zich
inschrijven voor een open workshop op
dinsdag 27 maart 2012

Op 2 november is de visie van de KBG aan de
projectgroep toegelicht en zijn de hoofdzaken
van de visie nader belicht. De visie richt zich in
het bijzonder op de volgende aspecten:

Voor meer informatie en contact, zie
www.dekleinetroubadour.nl
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• Behoud kwaliteit van het landschap en
beperken visuele overlast
• Voorkomen en beperken van directe hinder
(lawaai, hangjongeren, lichtoverlast)
• Behoud en bevorderen van een verkeersveilige
situatie
• Voorkomen en benutten van de impact op
het gebruik van de bestaande infrastructuur
(toename gebruik pontje, verbeteren bewegwijzering Nigtevecht)
• Beperken van de milieubelasting
• Voorkomen van verzwaring van de gemeentelijke belastingdruk
Centraal bij alle genoemde onderwerpen staat
dat Nigtevecht en haar directe omgeving na
de realisatie van de brug er niet op achteruit
moet gaan. Zo moet bijvoorbeeld landschap/
horizonvervuiling tot het uiterste beperkt
blijven d.w.z. een zo minimalistisch mogelijk
ontwerp. Maar het moet aan de andere kant
ook een verrijking zijn, dus een ontwerp
van aansprekende architectuur. Benadrukt
is eveneens dat er een onderzoek en een
gedragen verkeerplan moet komen om de
aansluiting van het fietspad vanaf de brug
met de kruising bij de Oostkanaaldijk en de
toename van het verkeer bij de ophaalbrug/

sluis in Nigtevecht zo veilig en goed mogelijk
te organiseren. Kortom, er liggen nog wel een
aantal uitdagingen op tafel bij de projectgroep
en bestuurders.
De KBG heeft duidelijk gemaakt dat zij graag
betrokken blijft bij het verdere proces, de
voorafgaande periode is er één geweest van
onverwachte en onduidelijke besluitvorming
over ons en zonder ons en dat moet nu
over zijn. Dit pleidooi zal zeker nog een keer
herhaald worden en bij wethouder Wiersema
en de verantwoordelijke gedeputeerde van
de provincie Utrecht onder de aandacht
gebracht worden. Indien men de volledige
visie wil nalezen dan is deze terug te vinden
op:
http://www.vecht.nl/wiki/index.php/
Klankbordgroep-ARK-fietsbrug-Nigtevecht.
Namens de Klankbordgroep Fietsbrug
ARK, Kees Neervoort
* bestond uit: Cees Schipper, Atto Harsta, Willem
Groeneveld (burgervertegenwoordigers).
Ellen Mensink (Duurzaam Nigtevecht), Frans
Cladder
(VechtPlassenCommissie),
Rien
Leemans (Vereniging Spaar het Gein) en Kees
Neervoort (Dorpsraad Nigtevecht).

