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Wat wonen we hier toch mooi!

Praat mee met B&W op 7 maart
Het eerder voorgenomen bezoek van het
College van Burgemeester en Wethouders
aan Nigtevecht werd, zoals u zich
wellicht herinnert, op het laatste moment
afgeblazen.
Omdat het gekozen tijdstip van 16.00 tot 18.00
uur voor veel Nigtevechters bezwaarlijk bleek te
zijn, wat overigens was te verwachten, werd in
overleg met de dorpsraad besloten een andere
datum te kiezen en dan in de avond.

Het bezoek van het College staat nu
geagendeerd voor woensdag 7 maart a.s.,
aanvang 20.00 uur.

dus van groot belang de kracht van Nigtevecht
en de behoeften om die kracht te vergroten aan
te geven.

In het Dorpshuis bestaat voor iedereen die
bij Nigtevecht betrokken is gelegenheid
mee te denken en te praten over de kansen
en bedreigingen voor Nigtevecht als kleine
dorpskern binnen de gemeente. Het beleid van
Stichtse Vecht is gericht op het behouden van
de “eigenheid” van de diverse kernen. Het is

Alle inwoners van en betrokkenen bij
Nigtevecht nodigen wij dan ook van
harte uit de bijeenkomst in het Dorpshuis
op 7 maart a.s. bij te wonen! Meld je aan
op info@dorpsraadnigtevecht.nl en laat
je mening niet verloren gaan!

Woningstichting Wuta • Van Zadelhoff interim- en verandermanagement • ALLSAFE Mini Opslag
• Franssen Corporate Finance • Compromis Tankvaart BV • Sprotrans Tankvaart & transport
• Kidswereld • www.geboortewinkel.nl • Avalancha IT ICT dienstverlening • EDM Media • Sparkling
Strategy & Finance • HC Schoonhoven VOF Technische Installatie • PBH Techniek • Uitjes.nl
• Statenjacht ‘de Utrecht’ • Sloepen-lunch

Vijftig tinten ijs op de Weissensee

Berichtje van
de wijkagent!
Via dit medium wil ik mij graag aan u
voorstellen. Ik ben sinds enkele maanden
de nieuwe wijkagent van ondermeer
Nigtevecht. Mijn naam is Linda de Jong.
Ik werk nu 17 jaar bij de politie. Hiervoor
heb ik gewerkt in de regio Gooi en
Vechtstreek. De laatste twee jaar heb ik als
wijkagent met veel plezier gewerkt in het
AsielZoekersCentrum(AZC). Helaas sloot
daar het AZC en moest ik op zoek naar een
andere functie.
Bovendien was ik toe aan een nieuwe uitdaging
en wilde wel eens ervaren hoe het is om in een
ander gebied te werken. Ik stapte over naar de
politie in de regio Utrecht en werd aangesteld
als wijkagent van ondermeer Nigtevecht. De
afgelopen maanden heb ik mij verdiept in mijn
nieuwe werkomgeving. Het gebied is prachtig
en de inwoners ontvingen mij zeer enthousiast.
Ik voel mij zeer welkom als nieuwe wijkagent.
Uiteraard maak ik deel uit van een groter
politieteam. Een van deze teamleden heet Tonny
Uiterwaal en ondersteunt mij in mijn werkgebied.
Tonny is surveillant en aangesteld voor ondermeer
Nigtevecht. Veel inwoners zullen Tonny al wel
kennen en vaker hebben gezien.
Mocht u verder vragen hebben of contact
met ons op willen nemen, bel dan naar het
telefoonnummer 0900-8844 of stuur een
mail naar: linda.de.jong@utrecht.politie.nl
Bel in geval van spoed en bij verdachte
omstandigheden naar het alarmnummer
1-1-2. Het bellen naar dit alarmnummer
bij verdachte situaties mag best vaker,
“Kom maar op met uw meldingen. Door
het bellen van 1-1-2 daar vangt de politie
boeven mee!”

Om vijf uur ‘s morgens rinkelen de wekkers in ons
appartement, schieten wij in onze schaatspakken
en proberen nog zoveel mogelijk boterhammen
naar binnen te laten glijden voor we ons met
onze tassen met schaatsen en boterhammen
en energiedrank naar de auto begeven. Het is
allemaal meegevallen. Toen we hier zondag
aankwamen vanuit vriezend Nederland was het
5 graden boven nul en droop de warme regen
uit de lucht. Maar gelukkig kwam de vorst weer
terug in de daarop volgende dagen. Maar het
zachte ijs was volkomen geruïneerd in de eerste
dagen van deze week. De scheuren waren groot
geworden en diep uitgesleten door de vele
hobbyisten. Daarbij is de baan die normaal 25
km groot is door onvoldoende vorst nu slechts
4.2 km kort. Het is koud en donker als we
om zeven uur met 1200 andere enthousiaste
schaatsliefhebbers van start gaan voor het
alternatief van “de tocht der tochten” in
Friesland. Vooral in het donker is het voorzichtig
zoeken en tussen de scheuren door laveren op

zoek naar glad ijs. In een groepje rijden is er
niet bij want dan zie je geen scheur en kun je
op de buik liggend nauwkeurig alle kleuren van
het ijs van dichtbij bewonderen. De verzorging
van de innerlijke mens was goed geregeld, met
2 posten met veel krentenbrood, warme thee of
bouillon. Maar hoe hongerig je ook bent, na 100
km krijg je geen boterham meer door je keel en
ben je blij met de meegenomen energiedrank.
Als de duisternis valt geeft de tijdregistratie aan
dat ik nog maar 2 ronden te gaan heb en in de
maneschijn voltooi ik de laatste 2 ronden, zodat
ik na 11 uur en 8 minuten de schaatsten uit kan
trekken. Pfffff en Brrrrrrr , maar wel voldoening
hoor, zeker als blijkt dat van de 900 gestarten
voor de 200 km tocht er nog geen 300 schaatsers
de tocht volbrachten en het kruisje krijgen. Echt
zwaar dus dit jaar. Maar van zonsopgang tot in
het maanlicht waren de vijftig tinten ijs op de
Weisensee prachtig.
Willem van Lindenberg

Gezocht
bloembak
In de nacht van zaterdag op zondag
3 februari 2013 is een van de twee
bloembakken voor ons huis verdwenen.
Zou degene die de bloembak heeft verzet
hem weer terug willen plaatsen? Bedankt.
Dorpsstraat 98, Nigtevecht
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Linda van Wilsum,
Coach aan de Vecht
Persoonlijke ontwikkeling in loopbaan en leven
Even stilstaan, een hele vooruitgang
Ik woon op een prachtige plek aan de Vecht op de Klompweg 41 in Nigtevecht
met een fantastisch uitzicht. Toen ik hier ruim zeven jaar geleden met man en
drie zonen neerstreek, had ik nog geen enkel idee dat ik hier nu mijn eigen
coachingspraktijk zou starten. Deze inspirerende en rustgevende plek heeft daar
echt toe bijgedragen.
Soms voel je de behoefte in je leven even stil te staan om te bekijken en te voelen
of je nog op koers bent. Een ander uitzicht kan helpen om tot een nieuw inzicht
te komen. Ik bied in mijn praktijk aan huis, individuele trajecten aan waarin ik je
uitnodig om even stil te staan bij wie en waar je nu bent. Zodat je weer bewust
keuzes kunt maken die bij jou passen.
Voor meer informatie: www.coachaandevecht.nl

Inschrijven
voor het nieuwe
cabaretseizoen
Na afloop van de laatste voorstelling van het seizoen
met Karin Bruers op 13 april liggen de inschrijflijsten
voor het nieuwe seizoen weer klaar in het Dorpshuis
bij de balie muntverkoop. U kunt zich ook melden via
verkoop@cabaret-nigtevecht.nl, of bel me op 252506.
Ook ditmaal is er een after party met live band. De
vijf voorstellingen voor het seizoen 2013 -2014
worden op 13 april bekend gemaakt en natuurlijk
ook op www.caberet-nigtevecht.nl.
After party:
de Nigtevechtse gelegenheidsband
Na afloop van de voorstelling van Karin Bruers, rond
22:30 uur, speelt de Nigtevechtse gelegenheidsband.
Deze 12 koppige band, 100% Nigtevecht, werd destijds
speciaal opgericht voor het Muziekfestival Nigtevecht.Het
repertoire is inmiddels flink uitgebreid en de nieuwe naam
van de band wordt bekend gemaakt.
De toegang is geheel vrij met dank aan de sponsoren Kees
Neervoort (bouwmanagement, Dorpsraad Nigtevecht),
Pauline Hoogland (osteopathe in ons eigen dorp, tevens
zangeres in de gelegenheidsband), Henri Schoonhoven (cv’s,
badkamers en dakbedekking), Het Vechtse Verbond (Mieke
Hoek) en Alfred Kersbergen (beheerder Dorpshuis).

Sleuteltjes
• Te Huur: 100 m2 schuuroppervlakte.
Gladde vloer. Eventueel ook in delen te huren. Nigtevechtseweg 47.
Voor informatie: de heer Meijer. Tel.: 0294-255597
• Gratis af te halen een AKAI platenspeler
Naam: J.van den Broek Tel: 0294-770441 Email: neja@upcmail.nl
• 60 jarig huwelijk
Maandag 18 maart zijn Frits Portengen en Truus Portengen-Hensbergen
60 jaar getrouwd. Gelegenheid tot feliciteren op vrijdag 15 maart
vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis.
• Te koop aangeboden: Johnny Loco-achtige fiets (kinder 10-12 jr)
€50. rthijssen@live.nl, 0294-252624
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Zaterdag 13 april Karin Bruers
(kaarten verkrijgbaar)
Het werd tijd dat ze weer kwam, Karin Bruers voor de
derde maal in successie naar Nigtevecht. Een cabaretière
met de uitstraling en het improvisatievermogen van Marc
Marie Huijbregts. In wat alweer haar vijfde programma is,
Waar was ik? gaat zij gewapend “met de lach aan haar
kont en een niet te versmaden portie maatschappelijk
engagement” op zoek naar antwoorden. Kaarten voor
deze voorstelling á € 19,-, zijn verkrijgbaar bij de Attent,
de bakker en bij Dorpsstraat 3.
Ben Goes

Paaseieren bij DOB!
Tweede Paasdag is het weer zover. Dan kunnen alle
kinderen van Nigtevecht eieren zoeken op het terrein
van DOB. Iedereen tot en met 9 jaar mag zoeken, en je
hoeft geen lid van DOB te zijn. Datum 1 april, tijdstip
aanwezig 10.30 uur. En dit is geen grap!
DOB

Peuterspeelzaal
Het gaat goed met de peuterspeelzaal. Er komen zoveel Nigtevechtse peuters bij
juf Joke spelen dat we inmiddels weer als vanouds 5 ochtenden per week geopend
zijn. Niets doet vermoeden dat het voortbestaan van dit knusse speelzaaltje
onlangs aan een zijden draadje hing....
Ten eerste lagen daar de bezuinigingen van de gemeente Stichtse Vecht op de
loer. Bovendien was de nieuwe wet OKE in werking getreden. Deze nieuwe wet
is bedoeld taalachterstanden bij peuters op te speuren. Daarvoor is de eerste stap
de kwaliteit van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven op hetzelfde niveau te
brengen. En kwaliteit, dat zit tegenwoordig vooral in protocollen. En dat was best
even slikken voor onze kleine stichting.
Want inmiddels zijn veel peuterspeelzalen aangesloten bij grotere stichtingen
met echte managers en kasten vol protocollen, maar bij het Hummeltje draaien
we gewoon met 1 juf en een bestuur van vrijwilligers. En alles loopt al 38 jaar
lekker. Maar toen de GGD kwam inspecteren werden we keihard afgekeurd op
het schriftelijk beleid. Want de inspecteur kon natuurlijk wel zien dat er voldoende
buitenspeelruimte aanwezig was, maar konden wij dat ook schriftelijk bewijzen?
En ook al heb je maar 1 leidster, toch waren we verplicht een rooster van de
leidsters aan de muur te hangen. En we hadden wel keurig strips in de deur tegen
afknellende vingertjes, maar hadden we ook een protocol waarin staat dat we elk
jaar controleren of die strip nog goed zit? Nee dus. En zo vond de inspecteur nog
32 punten die niet voldeden.

Ansichtkaarten
fraude
“Dat doet een normaal mens toch niet”. Dat was de
reactie toen vanuit verschillende richtingen duidelijk
werd dat een onverlaat ansichtkaarten verkocht onder
valse voorwendselen. De man kwam aan de deur
en verkocht kaarten voor de vereniging "Kanker bij
Kinderen". Van de opbrengst wordt speelgoed voor
ziekenhuizen gekocht.
Het blijkt niet waar te zijn. En dan denk ik meteen
aan alle vrijwilligers die voor bestaande goede doelen
langs onze deuren komen. We gaan toch niet de kant
op dat bij iedere collecte eerst een website moeten
gaan raadplegen of het genoemde goede doel wel
bestaat? Helaas blijkt het soms nodig.
Bij twijfel, controleer op het bestaan van de vereniging
in kwestie. Los van de centen die je kwijt bent is het
toch van de zotte dat er mensen zijn die over de rug
van zieken of andere benadeelden het geld in eigen
zak steken. Dan kijk ik toch liever naar onze vaste kern
dorpsgenoten die bij tijd en wijle onze hulp vragen.
Daarvoor doe ik graag een duit in de bus.
Pieter Tammens, namens de redactie

We hadden tot 1 januari om honderden pagina's beleid en protocollen te
produceren, en anders dreigde onherroepelijk sluiting. Het bestuur moest dus
flink aan de slag. Nachtenlang ploeteren in het jargon van managers in de
kinderopvang. Maar nu de deadline van 1 januari is gepasseerd kunnen we vol
trots melden dat we voldoen aan de eisen van de nieuwe wet, en dat tevens de
subsidie veilig is.

Weesper Winterfeest on Tour
Al vele jaren wordt er in Maart op het parkeerterrein van het zwembad in Weesp het Weesper
Winterfeest georganiseerd. Dit jaar wordt het in een kleinere vorm te gaan gevierd op vrijdag
22 en zaterdag 23 maart in ons eigen Dorpshuis. Dit betekent voor alle Nigtevechters een
mooie kans om dicht bij huis een gezellige warming-up voor de Oranjeweek te kunnen
meemaken. Op vrijdagavond hebben we verschillende bekende DJ’s voor de jeugd vanaf
16 jaar met o.a. Michael Mendoza en DJ Roog en op zaterdag wordt het Dorpshuis omgebouwd
tot een echte ouderwetse Disco met niemand minder achter de draaitafels dan Good Old Ferry
Maat die hier de allerbeste hits uit zijn legendarische Soul Show komt draaien. Dit beloven twee
geweldige avonden te worden dus zorg dat jullie erbij zijn.

Snelheid
in het Dorp
Zo af en toe schrikken we van de snelheid waarop
sommige automobilisten het Dorp binnen komen
rijden. De Raadhuisstraat fungeert als uitrijstrook en
we houden ons hart vast of ze bijtijds op 30 km/h
zijn bij de hoek richting de Huydecoperstraat. Of op
de Garstenstraat richting het fietspad. Gekscherend
wachtend of er nog naar de derde versnelling wordt
geschakeld. Hopend dat er geen kind plotseling
oversteekt.

De voorverkoop begint op maandag 4 maart.De toegangsbewijzen zijn vanaf dan te verkrijgen in
het Dorpshuis of te bestellen via info@dorpshuis-nigtevecht.nl. Kaarten kosten €12,50 p.p. en
de mininimale leeftijd op vrijdag is 16 jaar en op zaterdag 18 jaar. Voor de bezoekers van buiten
Nigtevecht zullen er zowel op vrijdag als zaterdag pendelbussen rijden zodat de bezoekers niet
in het dorp hoeven te parkeren en snel en makkelijk weer naar huis kunnen worden gebracht.
Dus noteer het in de agenda, regel de oppas want dit mag je niet missen……

Helaas, we moeten als redactie de pet van de
moraalridder weer eens op. Te vaak en te veel (zelfs
met sneeuw) gaat het gaspedaal te diep richting de
bodem. We willen er niet aan denken als we binnenkort
moeten horen dat het mis is gegaan. We vinden de
TV campagnes wel ludiek, kijk maar eens op www.
nederlandveilig.nl/houjeaandesnelheidslimiet.
Of in de spiegel.

Alfred Kersbergen/Dorpshuis Nigtevecht

De redactie
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Notulen informatieavond fietsbrug
U kunt de notulen van de informatie over de fietsbrug van
18 november nalezen op www.fietsbrugnigtevecht.nl.
onderaan de pagina vindt u een link naar de notulen.

Wereldwonderen in Stichtse Vecht
Omwonenden van de Geitenkamp hebben de Geitenkamp
genomineerd om als één van de zeven wereldwonder in de Stichtse
Vecht aangemerkt te worden. De wedstrijd, uitgeschreven door
burgemeester Mirjam van ’t Veld, werd aangegrepen om actie
te voeren tegen de fietsbruglocatie in de Geitenkamp. En met
succes. Het dorp Vreeland werd eerste met 179 stemmen, de
Geitenkamp werd tweede met 151 stemmen. Of de Geitenkamp
daadwerkelijk een wereldwonder van de Stichtse Vecht wordt
beslist door raadsleden en een jury van inwoners op 24 april.
Rechts de Geitenkamp nog als weiland

Het ontstaan van de Geitenkamp
Naar aanleiding van het onzalige plan om de
fietsbrug langs de Geitenkamp aan te leggen
is mij gevraagd of ik iets kon schrijven over het
ontstaan van de Geitenkamp en over de in de
weg gelegen inundatiesluis, het bruggedeelte
langs de Geitenkamp. Een inundatiesluis werd
gebruikt om polders onder water te laten lopen
in tijd van oorlog.
Ik ga proberen u daar wat duidelijkheid over te
geven. In de eerste plaats moet u het beeld van
nu verplaatsen naar toentertijd (rond 1900). De
enige weg naar Abcoude was de Velderselaan,
nu Velterslaan. Die liep van de Vechtdijk naar
de Geindijk, grenzend aan de ene zijde de
Over-Aetsveldsepolder en de ander kant de
Garstenpolder. In ± 1883 werd begonnen
met voorbereiding en uitvoering van de Fort
Nigtevecht en een waterinlaatstation. Het Fort
Nigtevecht, ± 1888, dat met in-en uitweg aansloot
op de Velderselaan werd gebouwd in de OverAetseveldsepolder was ongeveer 7ha groot. Het
weiland behoorde bij de boerderij “de Iepenlaan”,
nu gelegen aan het begin van Kanaaldijk-Oost
richting Weesp. Het was eigendom van fam. de
Vries, thans fam de Haan. Het waterinlaatstation
werd vanaf de rivier de Vecht gebouwd t.b.v. de
Amsterdamse Waterleiding. Het Merwedekanaal
met sluizen was inmiddels ook gegraven en
opgeleverd. Koningin Wilhelmina heeft in 1898
het Merwedekanaal geopend.
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Aan de linkerzijde van de Velderselaan waren
reeds enkele houten huizen gebouwd met de
naam “de Hoop” (zie foto). Zij stonden in het
schootsveld van het fort en houten gebouwen
kon men gemakkelijk verwijderen bij eventuele
oorlogsvoering.
In het verlengde van de Vechtdijk, nu
Vreelandseweg stond het huisje van fam.
T Mooiweer, annex café met overzetveer naar
Nederhorst den Berg. Dhr. Mooiweer was een
gelukkig mens, als men vroeg hoe het met hem
ging, antwoorde hij altijd ”Mij maken ze niks!”
Hij werkte bij de Amsterdamse Waterleiding.
Het stukje land dat bij de Boerderij “de
Iepenlaan”behoorde, was toen opslag terrein
van die Amsterdamse Waterleiding. Het werd
in de volksmond het Buizenkampje genoemd.
Door zijn dienstverband mocht dhr Mooiweer
daar vele melkgeiten hoeden. Zo is de naam
Geitenkamp ontstaan.
In 1938-1939 werd een begin gemaakt met het
bouwen van een inundatiesluis in de weg van de
Kanaaldijk Oost. Geheel met de hand uitgegraven,
daarna de palen geheid voor het fundament. De
reden om de inundatiesluis te bouwen was dat
men vreesde te weinig water voorradig te hebben
in de Vecht om de aangrenzende polders onder
water te zetten om de vijand tegen te kunnen
houden. Wie opdracht gaf om de inundatiesluis

te bouwen, Defensie of Rijkswaterstaat, weet
ik niet. In 1940 brak de 2e Wereldoorlog uit
en het werk werd stilgelegd. Na vijf jaar oorlog
werd de inundatiesluis afgebouwd met dezelfde
materialen die al in 1939 in Duitsland besteld
waren. De sluis heeft 4 inlaatschuiven om water
uit het kanaal in de Geitenkamp te laten, waarna
het water doormiddel van een kanaal naar de
Vecht zou stromen. De bovenlaag van de sluis is
bomvrij gebouwd met 1.50m beton en hij is in
2 dagen gestort. De sluis is opgeleverd en heeft
nooit dienst gedaan.
Later is met de Geitenkamp van alles gebeurd:
omgewoeld, uitgegraven. Er is een dijk gelegd
langs de huidige Korte Velterslaan met grond
uit de Geitenkamp om de aangrenzende huizen
tegen wateroverlast te beschermen. De plas
die daardoor ontstond werd de ijsbaan van
Nigtevecht. Op die ijsbaan zijn door de tijd
heen vele liefdes ontstaan die al jaren stand
houden. Enkele jaren later heeft RWS de dijk
weer afgegraven en de grond afgevoerd. Een
aantal jaren geleden heeft gemeente Loenen
de Geitenkamp een opknapbeurt gegeven om
rietgroei en het ijsbaantje een beter aanzien te
geven. Mijns inziens is hier tot op heden weinig
invulling aan gegeven.
Ome Henk Otten

Stelling
De vorige stelling luidde: “Ik vind een fietsbrug over het
Amsterdam-Rijnkanaal een goede zaak.” Per 15 februari zijn er
op deze stelling 38 stemmen uitgebracht, 12 stemmers (32%) zijn
het met de stelling eens, voor 26 stemmers (68%) hoeft het niet.
Enkele citaten uit de reacties:
Ja, ik vind dat een goede zaak, omdat... “…ik moet regelmatig met OV
naar Utrecht en dat wordt met de fietsbrug echt veel sneller. Daarom
ook interessant voor Nigtevechtse jongeren die in Utrecht willen gaan
studeren…”, “…voor het voortbestaan van het fietspontje kan het een
positieve impuls betekenen.”, “…het mag dan voor verstokte autorijders
niet zo interessant zijn, maar er wonen in Nigtevecht gelukkig ook veel
mensen die daar anders over denken.”, “…daarnaast kan de nieuwe
verbinding een steuntje in de rug betekenen voor de supermarkt, de
bakker en de horeca.”
Nee, ik vind zo’n brug niet nodig, omdat... “…zoveel geld uitgeven voor
6 km minder omfietsen. Geef het geld uit aan zorg en kinderopvang in de
regio.”, “…ik vind het ongepast om miljoenen te besteden aan een brug
voor recreatieve doeleinden zolang onze overheid zwaar tekortschiet in
onderhoud van wegen.”

Nieuwe stelling
Op de website www.sleutel2000.nl staat een nieuwe stelling,
waarop u kunt stemmen en reageren. Het gehele dorp is een
30 km zone, ook een groot stuk van de Vreelandseweg en het
begin van de Klompweg. Toch wordt er dagelijks door jong én
oud veel te hard gereden, tot wel (geschat) 80 km/uur. Dit leidt tot
zeer gevaarlijke verkeersituaties. Daarom de volgende stelling:
“30 km/uur moet streng worden gehandhaafd en te hard rijden
moet hard bestraft.” Wij vragen uw stem ook te motiveren in de
ruimte die daarvoor is.

Kerstboomverbranding
In de vorige editie van Sleutel 2000 berichtten wij naar aanleiding van onze stelling
in oktober 2012 en contact met Gemeente Stichtse Vecht, dat er begin januari
hoogstwaarschijnlijk weer een kerstboomverbranding zou plaatsvinden. We waren
al rond met de brandweer en hadden ook al een geschikte locatie op de Klompweg
gevonden. Maar direct nadat we de officiële vergunning hadden ingediend werden
we door de gemeente gebeld met het bericht dat er geen vergunning zou worden
afgegeven. Wat was het probleem, want eerder was ons te kennen gegeven dat
de kans erg groot was dat we wél een vergunning zouden krijgen. Het bleek dat
de gemeente zelf ook een actie had bedacht om in alle kernen kerstbomen in te
zamelen in ruil voor een lot. Deze actie was al gecommuniceerd naar de scholen
en naar de VAR. Twee ‘concurrerende’ acties vond de gemeente wat teveel van
het goede en gaf daarom voor dit jaar een negatief advies. Direct na de zomer
zullen we opnieuw met de gemeente in contact treden om te zien of we in januari
2014 wél een kerstboomverbranding kunnen organiseren. Wordt vervolgd.
Walter Bakker

Nigtevecht steunt
Kika, Ter Gooi,
Stichting Hulphond,
Edukans en KWF
Nigtevecht is op vele manieren bezig om geld in te zamelen
voor goede doelen. In deze tijden van crisis zijn we nog steeds
allemaal bereid flink ons steentje bij te dragen, zowel financieel
als met persoonlijke inzet. We willen alle initiatiefnemers in
het zonnetje zetten. Hierbij een korte opsomming.
• Kika
Attent Nigtevecht heeft met de verkoop
van vrachtwagens met reclame € 200 euro
opgehaald voor Stichting Kika!
• Ter Gooi
Op een koude winterse dag in december
organiseerde schoonheidssalon La Beauté een
Vechtfair. Er zijn in de tot winkel omgetoverde
garage vele cadeauartikelen, sjaals, sieraden en natuurlijk cosmetica
en huidverzorgingsproducten over de toonbank gegaan. Een
deel van de opbrengst is in de vorm van speelgoed en nieuwe
kerstdecoratie aan de kinderafdeling van het Ter Gooi ziekenhuis in
Blaricum gedoneerd door Annemarie Zeldenrijk.
• Stichting Hulphond
De eindejaarskaartjes van de Sleutel2000
hebben voor zowel de bezorgers als Stichting
Hulphond in totaal maar liefst € 512
opgeleverd. Hiermee leveren we een bijdrage aan de opleiding van
een hulphond, die iemand met een beperking gaat bijstaan met het
uitvoeren van dagelijkse taken.
• Edukans
Tess van Eeden uit Nigtevecht, 16 jaar, gaat
als Edukans verslaggever naar Malawi. Zij
zal daar, met andere middelbare scholieren,
Malawische medeleerlingen ontmoeten en ze
loopt met hen mee op school en thuis. Vooral de uitwisseling van
cultuur staat op het programma. De jongeren willen benadrukken
hoe belangrijk ‘life skills’ zijn en dat er in Malawi taboes doorbroken
moeten worden om problemen, zoals tienerzwangerschappen en
schooluitval voor meisjes te voorkomen.
• KWF / Alpe d’Huzes
En last but not least, onze dorpsgenoot Peter Duijnmaijer doet op
5 juni mee met de Alpe d’Huzes en hoopt de Alp maar liefst 6x te
beklimmen. Alle donaties komen volledig ten goede aan het KWF.
Op http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/peterduijnmaijer/
peter-duijnmaijer/doneren.aspx vind je zijn persoonlijke pagina en
kan je helpen zijn streefbedrag van € 2500 te realiseren.
De redactie
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Kunst- en
creatieroute
door
Nigtevecht
Schoolschaaktoernooi
Op zaterdag 12 januari vond in Maarssen alweer het 35e schoolschaaktoernooi plaats.
Hieraan deden dit jaar 26 teams mee, elk bestaande uit 4 kinderen van de diverse
scholen uit de Stichtse Vecht.
In het welkomstwoordje van Wethouder de Groene werd ons dorp speciaal genoemd: van de
26 teams kwamen er namelijk zes teams uit Nigtevecht, drie afkomstig van CBS de Flambouw
en drie van OBS de Tweemaster. Ongeacht de uitslag een hele prestatie! Er waren in totaal
zeven ronden, waarin elk kind 15 minuten per partij kreeg om te spelen. Daarbij telde de uitslag
van het team en niet de individuele score. Het enthousiasme van de kinderen was erg groot en
het bleef tot het laatst toe ook erg spannend: de scholen ’t Kompas, de Ten Boomschool, Pionier
team A en D en een team van ‘onze’ Flambouw uit Nigtevecht behaalden de gedeelde derde
prijs. Helaas verloor de Flambouw het op bordpunten waardoor de derde prijs net voor hun
neus werd weggekaapt. Heel knap wat het de eerste keer dat aan een schoolschaaktoernooi
werd deelgenomen. De aanmoedigingsprijs ging uiteindelijk naar de Tweemaster omdat er van
de 60 leerlingen 12 kinderen meededen aan het schoolschaaktoernooi.Vooral doorgaan dus!

U bent dan van harte uitgenodigd om
op verschillende locaties in het dorp een
kijkje te nemen op zondagmiddag 17
maart. Op die middag laten Nigtevechtse
(amateur)kunstenaars en hobbyisten hun
gemaakte werken zien. De CrUnstroute
start in het Dorpshuis. Er is van alles te zien;
ook de resultaten van het ‘breiproject’.
Een groep enthousiaste dames heeft de
route voorzien van vrolijke en gekleurde
breisels. Onderdeel van de middag
is de expositie van foto’s die ingestuurd
zijn voor de fotowedstrijd. Deelname
aan de fotowedstrijd is nog mogelijk. U
kunt foto’s waar u trots op bent, insturen.
Bezoek www.innigtevecht.nl/crunst Tot
ziens op 17 maart van 13.00 tot 17.00 uur!
CrUnst
Janneke Kreuning, Bob ten Hoope,
Carla Gentenaar, Truus Brouwer

De redactie

Nieuwe en oude sponsors
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De productie en verschijning van de Sleutel2000
zou niet mogelijk kunnen zijn zonder de gulle
giften van onze sponsors. En vaak zijn er bij een
nieuwe jaargang sponsors waarvan wij afscheid
moeten nemen. Graag willen wij Justina Mode
en Ten Have Installatie B.V. hartelijk bedanken
voor hun jarenlange financiële ondersteuning.
Daarnaast willen wij onze nieuwe sponsors bij u
introduceren.

• Uitjes.nl organiseert groeps- en bedrijfsuitjes
in heel Nederland. Zij is sponsor geworden om
te lezen dat we een eigen nachtburgemeesteres
hebben, dat Ben Goes een geweldig
cabaretprogramma heeft samengesteld, dat
de
ijsvereniging
curlingkampioenschappen
organiseert op de ijsbaan en dat een dorpsgenoot
zich druk maakt om wildgroei bij de brug (van
gras).

• PBH Techniek is de specialist op het gebied
van het efficiënt en professioneel “inrichten
van bouwplaatsen”. Het bedrijf biedt een
totaalconcept Bouwplaatsservice gedurende het
hele bouwtraject.

• Statenjacht ‘de Utrecht’ is de authentieke reconstructie van een historisch zeilschip,
sinds de voltooiing in 2003 beschikbaar voor
bedrijfsuitstapjes, zakelijke evenementen, familiebijeenkomsten en als trouwlocatie.

• En bij Sloepen-lunch bestelt u een heerlijke
lunch voor uw dag op het water. Lekker varen
op de Vecht en in Nigtevecht uw lunch afhalen
of laten bezorgen.
De Sleutel is onmisbaar voor ons dorp en al onze
sponsors maken het mogelijk dat u 6x per jaar de
Sleutel gratis mag ontvangen.
Op www.sleutel2000.nl vindt u de links naar
alle websites van de sponsors.
De redactie

Achterklap: Mieke Teelen

De vraag van Geertjan van Oosten was:
Lieve Mieke, hoe gaat het kunstwerk dat
het Nigtevechtse gevoel uitdrukt eruit
zien, wanneer ga je het maken en waar
moet het worden geplaatst? Hoewel ik niet
van de grote kunstwerken ben zou ik toch een
groot, functioneel kunstwerk willen om het
Nigtevechts gevoel uit te drukken.Het lijkt mij
fantastisch als er een Jeu de Boules baan in het
plantsoentje van de Jhr. Huidekoperstraat zou
komen. Een eenvoudig baantje met bankjes
overdekt door gestileerde koperen bomen
begroeid met wilde rozen. Een plek waar jong
en oud samen een spelletje kunnen spelen dat
echt voor iedereen leuk en toegankelijk is. Ik
geniet er altijd van als ik in Weesp tegenover
het Vechtstede die oudjes met mooi weer lol
zie hebben op het baantje daar, dat moet hier
toch ook kunnen?
Hoe bent u in Nigtevecht terechtgekomen?
Edo en ik woonden 17 jaar geleden in
Amsterdam en was ik in verwachting van onze
oudste, Karel. Aangezien hij al in mijn buik
zeer energiek was wilde ik zo snel mogelijk
verhuizen naar een huis met een tuin. Een
balkon alleen leek mij niet genoeg voor deze
baby en dat is gebleken. Vrij impulsief zijn wij in
Nigtevecht neergestreken omdat wij hier op het
Petersburg een huis met tuin vonden, dichtbij
Amsterdam en voor ons te betalen. Inmiddels
zijn wij verhuisd naar de Raadhuisstraat en ben
ik nog bijna dagelijks in Amsterdam. Ik heb
mijn atelier in Amsterdam-Noord en geniet van
de combinatie stad en platteland.
Wat is uw favoriete plek in Nigtevecht?
Mijn werkkamer op de bovenste verdieping van
ons huis met uitzicht op de Vecht, de brug ,het
Kanaal, de polders en in de verte Amsterdam,
een mooier landschap bestaat er niet!

Wat is voor u het Nigtevechtse gevoel? De vele
dorpsactiviteiten in dit
kleine dorp waar iedereen
die wil aan mee kan doen
en die mogelijk gemaakt
worden door de enorme
hoeveelheid
vrijwilligers.
Die
betrokkenheid
en
ongecompliceerde gezelligheid vind ik nog steeds
bijzonder, met als hoogtepunt de Oranjeweek en
de Schaatsbaan. Bijzonder
vind ik dat de meest uiteenlopende mensen, import en Nigtevechters van
verschillende leeftijdsgroepen allemaal gezellig
samen dingen ondernemen en van het leven
genieten.
Wat zou u Nigtevecht over uzelf willen
vertellen? Niets, behalve dan dat ik graag vroeg
ga slapen en vroeg weer opsta.
Wat was het mooiste moment in uw leven?
De aanschaf ons kleine witte hondje.
Wat is uw favoriete muziek nummer en
waarom dit nummer? Moeilijk vraag! Ik hou
van hele diverse muziek en heb niet echt één
favoriet. Als ik echt iets moet kiezen dan heb
ik drie favoriete nummers: Verdronken vlinder
van Boudewijn de Groot, Ma préférence van
Julien Clerc en het Viool concert in D, op 35
van Tchaikovsky. Alle drie zijn ze vrolijk en
melancholiek, een prachtige combinatie, ik word
daar altijd heel blij van.
Wat houdt u nu bezig in het nieuws?
Het onderwijssysteem in Nederland en hoe dat
langzaam ten gronde wordt gericht. De enorme
druk tot presteren die er op kinderen wordt
gelegd zonder dat daar de juiste geldstroom
tegenover staat stoort mij enorm. Het ontbreken
van voldoende goed opgeleide leerkrachten, de
grote input die er van ouders verwacht wordt
en de vaak erbarmelijke sport en kunst en
cultuurlessen zijn mij een doorn in het oog. Ik
vind dat ieder kind evenveel kansen zou moeten
krijgen en de toekomst van een kind is nog
steeds voor een groot deel afhankelijk van het
onderwijs dat het krijgt.
U bent een dag burgemeester: wat gaat u
veranderen in Nigtevecht? Als burgemeester
zou ik graag zorgen voor veilig fietsverkeer bij

de brug. Dagelijks zie ik bijna-ongelukken met
tourfietsers en wielrenners. Daarnaast wordt
er vaak bij ons aangebeld met de vraag hoe
men naar de Sauna, Nederhorst, Abcoude of
Amsterdam kan komen.
Een goede fietsrouting en duidelijke bewegwijzering bij de brug zou toch te regelen moeten
zijn in één dag?
Aan wie uit Nigtevecht gaan we deze vragen
de volgende keer stellen en waarom? Aan
Annet Brouwer omdat ik het geweldig vind dat
zij zo jong het heeft aangedurfd om een manege,
Stal Zwaanvecht, te beginnen, een echte
onderneemster. Een aanwinst voor alle jonge
meisjes (en jongens) in het dorp!
Welke vraag stelt u aan Annet Brouwer? Lieve
Annet, wat zijn jouw plannen in de toekomst met
Stal Zwaanvecht?
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Met dank aan de sponsors:
Van Zadelhoff • Woningstichting Wuta
• Compromis Tankvaart BV • Sprotrans
• www.geboortewinkel.nl • Avalancha IT
• Franssen Corporate Finance • Kidswereld
• EDM Media • ALLSAFE • Sparkling Strategy
& Finance • HC Schoonhoven VOF
Technische Installatie • PBH Techniek
• Uitjes.nl • Statenjacht ‘de Utrecht’
• Sloepen-lunch
Sleutel 2000 redactie is een
werkgroep van Stichting het
Dorpshuis Nigtevecht
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