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Nigtevechtse Achterklap: Johan Hübner
gaat om het wel en wee
van het dorp.
Hoeveel geef je uit bij
de Spar per week?
Niks. Kan ik heel kort
over zijn. Dagelijkse
boodschappen
doen
behoort absoluut niet tot
mijn favoriete bezigheden. Dit tot grote irritatie
van Rita.
Waaraan erger je je het
meest (in Nigtevecht of
ergens anders?)
Hufterig rijgedrag. En dit
komt ook regelmatig
voor in Nigtevecht.

Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen?
IAchterklap: deze keer met Johan Hübner, voorzitter van Tennisvereniging Nigtevecht
Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen?
Puur toeval. Een proefrit met een nieuwe auto
bracht ons van Amsterdam in Nigtevecht. Zo
mooi, zo pittoresk en onder de rook van
Amsterdam. Een paar weken later kochten we
ons huidige huis. En geen moment spijt van
gehad………Tot die tijd was Nigtevecht voor
ons het best bewaarde geheim van Nederland.
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?
De tennisvereniging natuurlijk. Maar ook de
Klompweg tussen het dorp en het "kasteel".
Indrukwekkend mooi bij alle weersomstandigheden. Combinatie van natuur, het uitzicht over
de weilanden, de boerderijen en de Vecht. Dan
besef je altijd weer even hoe mooi we hier
wonen.
Wat is voor jou het Nigtevechtse gevoel? 's
Ochtends, als ik al 4x goedemorgen heb lopen
zwaaien voor ik het dorp uit ben gereden.
Koninginnedag met het Nigtevechtse uurtje, de
klusdagen op de Tennisvereniging en de grote
betrokkenheid van veel Nigtevechters als het

Wat was het mooiste
moment in je leven?
Dat blijft de geboorte van
Anne. Is cliché, ik weet het, maar ik heb er lang
over nagedacht. De geboorte van een kind is
nooit te vervangen door welk ander mooi
moment.
Wat is je favoriete nummer?
Vind ik een moeilijke vraag omdat dit erg met
mijn stemming te maken heeft en ik moeilijk
kan kiezen. Maar de radio gaat altijd een stuk
harder als Could you be loved van Bob Marley,
Radar Love van Golden Earring, Angie van de
Stones of Lady in Red van Chris de Burgh
gedraaid worden. "Vroeger" was het laatste
muntje van de jukebox altijd bestemd voor
Radar Love.
Wat houdt je nu bezig in het nieuws?
Of je wil of niet, aan het nieuws over de financiële crisis ontkom je niet. Maar wat me echt
bezig houdt is of het Obama gaat lukken de
Verenigde Staten, als grootmacht, echt een
ander gezicht te geven dan tot nu toe het geval
is geweest.
Je bent één dag burgemeester: wat ga je
veranderen in Nigtevecht? Op één dag kan
je veel doen. Nigtevecht wordt weer een zelfstandige gemeente. Dan breng ik de faciliteiten
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voor alle Nigtevechtse sportverenigingen op
een hoog niveau. Voor de TVN betekent dat
ondermeer een 3e tennisbaan. Zo zorgen we
ervoor dat nog meer Nigtevechters met nog
meer plezier kunnen blijven sporten in hun
eigen dorp.

Niet slapen, maar leven
In het voorjaar van 2008 heeft ruim 80%
van de Nigtevechters zich uitgesproken
tegen een gemeentelijke herindeling met
de gemeente Breukelen. Maar de overheid
schuift dit krachtige nee ter zijde, de 1.600
inwoners van Nigtevecht worden naar alle
waarschijnlijkheid onderdeel van de supergemeente Vecht en Venen met ruim 80.000
inwoners.

Aan wie uit Nigtevecht gaan we deze vragen de volgende keer stellen en waarom?
Cees Boonacker. Als Nigtevecht dan toch weer
zelfstandig is, hebben we vanzelfsprekend een
echte burgermeester nodig. Misschien aardig
om in mijn ogen een van de kandidaten al wat
beter te leren kennen.

Directe aanleiding is de zogeheten Arhi-procedure die de provincie is gestart om te komen tot
een gemeentelijke herindeling. De gemeente
Loenen heeft zich jarenlang tegen de herindeling verzet. Toch lijkt het proces dat in gang is
gezet onherroepelijk door te gaan. Eind deze
maand wordt de knoop in Den Haag doorgehakt, zodat per 1-1-2010 de samenvoeging formeel kan ingaan. Op de valreep zijn er nog
twee scenario's mogelijk, de vier beoogde
gemeenten (Breukelen, Loenen, Ronde Venen
en Abcoude) en het alternatief, de twee
gemeenten Loenen en Breukelen onder één
vlag. Voor beide veranderingen geldt dat de
afstand tot het gemeentebestuur niet alleen in
kilometers veel groter zal worden, ook de relatie zal afstandelijker en zakelijker worden. Om
te voorkomen dat onze prachtige natuur straks
vol staat met nieuwbouw, er geen bus meer
rijdt en voetballen alleen nog in Weesp kan,
moeten we onze toekomst verzekeren. De
Dorpsraad wil dat het huidige bestuur van de
gemeente Loenen een handtekening zet onder
een "Dorpsvisie Nigtevecht". Een visie die als
belangrijkste doel "niet slapen, maar leven"
heeft. Een dorpsvisie kan een middel zijn om
alvast te omschrijven en te borgen wat belangrijk gevonden wordt voor en door het dorp
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Verdwijnen dit soort taferelen straks door nieuwe regelgevingen?
Nigtevecht als het gaat om zaken als: voorzieningen, bereikbaarheid, veiligheid enzovoorts.
Veel zaken die nu in goed overleg gebeuren en
bijna vanzelfsprekend zijn, zullen opnieuw aan
de orde gesteld en bedongen moeten worden.
De tweede beweegreden voor de Dorpsraad is
dat in de korte periode van het bestaan, heeft
de Dorpsraad gemerkt dat er rekening gehouden is met de steekhoudende argumenten die
naar voren gebracht zijn. In de afgelopen tijd is
door het College en de Raad, de Dorpsraad
regelmatig over zaken gepolst. De positie van
de Dorpsraad zal aan draagvlak winnen als er
op basis van een dialoog met de dorpbewoners
verwezen kan worden naar een dorpsvisie
waarin staat welke kwaliteiten van het dorp
behouden of versterkt moeten worden en
welke wensen er leven voor de toekomst. Om

misverstanden te voorkomen: een dorpsvisie is
geen juridisch contract dat afgedwongen kan
worden. Het moet een realistisch verhaal zijn,
zonder luchtkastelen, op basis waarvan overleg
gevoerd kan worden met de gemeente en
andere mogelijke gesprekspartners. Het heeft
het karakter van een convenant, een herenakkoord. De bedoeling is om medio juni de dorpsvisie op de agenda te kunnen zetten van de huidige gemeenteraad. Dit betekent dat er eind
mei een samenhangend verhaal moet liggen. In
de planning is ook aangegeven dat door de
Dorpsraad een "dorpsavond" georganiseerd
gaat worden waarin de dorpsvisie gepresenteerd wordt. Indien u nu denkt dat u een bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van
de dorpsvisie, aarzel dan niet en sluit u alsnog
aan. De dorpsraad
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Kiek op Nigtevecht Wintereditie

Kinderkledingbeurs groot succes

Activiteiten
kalender
Nigtevecht

Eén keer per jaar wordt de Peuterspeelzaal

passpiegel met speciaal veiligheidsglas voor de

tje van de dag een lamp voor zijn huis in de

omgetoverd tot een tweedehands kinderkle-

kinderen aangeschaft kan worden. Zo kunnen

Dorpsstraat had gefotografeerd. De derde prijs

dingwinkel, met een tweeledig doel: met de

de peuters hun verkleedpartijen nu ook zelf

pad gestuurd om ons dorp in winterse

was voor Marjet Hoogendoorn met een prach-

verkoop komt extra geld in het laatje van de

bewonderen! Er komt volgend jaar ongetwij-

omstandigheden op de gevoelige plaat

tige foto van een vliegende mees. Erik Roukens

speelzaal, en de onverkochte artikelen worden

feld weer een beurs. De redactie

vast te leggen. De weersomstandigheden

kreeg een eervolle vermelding voor één van zijn

geschonken aan een goed doel. Voor maar

DAW

beeltenissen. Zijn foto werd geroemd voor de

liefst 28 moeders was het dit jaar een goede

Maandag 1 juni (2e pinksterdag)

resultaten werden door onze beroemdste

mooie compositie. De organisatie had zelf als

reden om hun kasten uit te ruimen en hun

DAW openlucht volleyball toernooi op de vel-

dorpsfotograaf Edwin Smulders beoor-

favoriet nog een plaatje van het Adri

spullen te verkopen. Speelgoed, zoals puzzels,

den van vv DOB

Ameszpark van Bart Selders. Na de prijsuitrei-

tractors en bob-de-bouwergarages, maar ook

Meer info en inschrijven: www.daw-nigte-

king door Gerhard Hof, voorzitter van video- en

veel sportartikelen, waaronder scheenbescher-

vecht.nl

elkaars resultaten bewonderd. Het leverde

fotoclub Loenen werd er door hem een works-

mers, trainingspakken en gymschoenen lagen

drie prijzen en een eervolle vermelding op.

hop gegeven over onder meer zwart-wit foto-

in de aanbieding!

Tennisvereniging

grafie en de mogelijkheden van een foto

Het was dit jaar op 21 maart enorm druk! En

zondag 17 mei clinic jeugd en clinic senioren

bewerkingsprogramma op de computer.

met succes: er is meer dan 1200 euro opge-

aansluitend het Mini Maxi toernooi

haald, waarvan bijna 650 euro voor de peuter-

zondag 7 juni Invitatie toernooi

speelzaal. En dat betekent dat er een mooie

woensdag 10 t/m zondag 28 juni clubkam-

Op initiatief van Truus Brouwer en Joke
Baks werd fotograferend Nigtevecht op

waren ons voor dit doel gunstig gezind. De

deeld. Op 10 maart kwamen alle fotografen in het Dorpshuis bijeen en werden

Het Ameszpark in volle gloren

Edwin Smulders kon vanwege werkzaamheden
die avond niet aanwezig zijn, dus werd zijn
beoordeling op film vastgelegd en keken de

Truus Brouwer eindigde de avond met een

aanwezigen op een videoscherm naar zijn

opdracht. Van jong tot oud wordt uitgenodigd

pioenschappen DE-HE-GD

bevindingen. Uit meer dan 60 foto's koos hij als

de komende maanden de fotocamera gereed te

woensdag 1juli t/m zondag 5 juli clubkam-

mooiste en beste foto een onweersrol van Cees

houden, want er komt een vervolg op "Kiek op

Schaaij, omdat hij deze helemaal goed vond
qua compositie. Ook was een prijs weggelegd

Pontnieuws

Nigtevecht" met als thema Lente en Zomer. Zijn
Eerste zonnetje van de dag

voor Johan Boshuizen, die in het eerste zonnei

er vragen of suggesties, mail dan naar creatiefnigtevecht@hotmail.com. De redactie

pioenschappen Jeugd
v.v. DOB
zaterdag 16 mei ome Ko en Tante Fie toernooi
zaterdag 6 juni toernooi A/C junioren en D

Modeshow in het Dorpshuis Kom je ook
voetballen?

jeugd
zaterdag 13 juni Mix toernooi
zaterdag 27 juni klussendag
Kalender op www.sleutel200.nl
In ons dorp worden regelmatig activiteiten
georganiseerd door vele verenigingen en particulieren. Die activiteiten worden regelmatig
gepubliceerd in Sleutel 2000, echter vergeten
mensen vaak wanneer, waar en hoe laat de
activiteiten plaatsvinden. Daar heeft Sleutel
2000 iets op gevonden. Op www.sleutel2000.nl vindt u onder de rode knop
"Activiteiten" de activiteitenkalender. Het

Beweging is belangrijk en voetbal is een leuke
Op maandag 27 april verzorgt Justina Mode uit Nigtevecht weer haar voorjaarsmodeshow in het

De redactie vroeg zich af hoe de vlag ervoor staat aangaande de vervanging van ons pontje.

teamsport, zeker bij v.v. DOB. We zijn een

werkt als een gewone kalender, waar u op dag,

dorpshuis, aanvang 14.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid tot passen en kopen. Toegang en een

Navraag bij de gemeente Loenen leert dat de intentie is om dit jaar een nieuwe pont aan te schaf-

gezellige club, waar sportiviteit voorop staat.

week of maandbasis kan zien wat er in ons

kopje koffie met cake zijn gratis. Justina Mode is al 30 jaar gespecialiseerd in mode voor seniore

fen. Er is voor dit doel subsidie aangevraagd bij de provincies Utrecht en Noord Holland. Daar is nu

Denk je eraan om na de zomervakantie te gaan

dorp georganiseerd wordt. Wilt u zelf activitei-

dames en heeft een uitgebreide voorjaars- en zomercollectie kleding in vrijwel elke prijsklasse. Op

het wachten op. Het is mogelijk dat er een elektrische pont of een door een brandstofmotor aan-

voetballen bij DOB? Geef je dan uiterlijk 5 mei

ten op de kalender gepubliceerd krijgen, geef

de gehele collectie wordt 50% korting gegeven. Er zijn deskundige verkoopadviseuses aanwezig

gedreven pont komt. Dit is afhankelijk van de hoogte van het toe te kennen subsidiebedrag. De

op. Dan kunnen we rekening houden met de

het dan door via info@sleutel2000.nl.

om u te helpen, ook is er voldoende gelegenheid om te passen en als het nodig is zal de coupeuse

gemeente Loenen geeft de voorkeur aan de elektrische variant, omdat deze minder onderhoud

teamindelingen.Opgeven

De redactie

van het bedrijf de door u aangekochte kleding op maat maken en binnen 14 dagen bij u thuis

vraagt en minder geluidsoverlast geeft. Tot het moment van de eventuele aankoop van een nieu-

Koningen via 0294-253052 of laurakonin-

bezorgen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hannie Udo of Peter Zandbergen

gen@upcmail.nl.

van Justina Mode, telefoon 0294-254213. Graag tot ziens op maandag 27 april.

DOB Jeugdcommissie

kan

bij

Laura

we wordt de huidige pont door reparatie en/of benodigd onderhoud in de vaart gehouden.
Wordt vanzelfsprekend vervolgd. De redactie
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Loenen luistert digitaal

Deze keer neem ik u mee en vertel over de reis langs

Cabaret 2009 2010 uitverkocht

de boerderijen vanuit de kom van het dorp-

Met een avond topcabaret van Alex Klaasen en

Klompweg. In de kom aan de Dorpsstraat

een after party is het culturele seizoen alweer

staat de oude boerderij "Weltevreden".

afgesloten. Traditioneel kon er weer ingeschre-

Vroeger bewoond door familie G. Vendrig.

ven worden voor het nieuwe seizoen met als

Zijn zoon Cees Vendrig en zijn vrouw tante

resultaat dat seizoen 2009 - 2010 volledig uit-

Leentje, zuster Annie getrouwd met Dirk v.d.

verkocht is. Huidige passe-partouthouders die

Kroon zetten gezamenlijk het bedrijf voort,

vergeten zijn te reserveren kunnen nog op de

HISTORISCH

daarna verschillende bewoners, is het nu

wachtlijst worden geplaatst. Graag even bellen

bewoond door de heer Manger, die

Internet is een sociale verarming en gemeentes luisteren niet naar de bewoners. Wat kan

"Weltevreden" zowat geheel heeft gerestau-

je dan wel niet verwachten als je de gemeente ambtenaren benadert via hun website of

reerd en er een prachtige woonboerderij van

email adres? Een onsamenhangend begin van dit stukje als je naar de kop van dit artikel

Aangezien er meer is ingeschreven dan er

heeft gemaakt.

kijkt, maar de openingszin is in tegenspraak met mijn ervaring die ik onlangs heb opge-

passe-partouts beschikbaar zijn kan ik voorals-

Vervolgens komen we bij de boerderij "Bertha

daan.

nog niet iedereen die voor 't eerst ingeschreven

Hoeve", een wit geschilderde woning, kleur-

Recentelijk was ik op zoek naar de vuilniskalender op de website van de gemeente Loenen. Al

heeft aan een passe-partout helpen. De huidi-

rijk tegen het in groen geboomte verscholen,

speurend kwam ik aan de rechter zijde van het Loenense digitale gezicht een rubriek "Meldingen

ge passe-partouthouders die opnieuw hebben

werd bewoond door Martinus van de Bosch,

en klachten " tegen. Nu stoorde ik mij al een paar maanden aan een hoop puin die in mijn straat

ingeschreven gaan voor en kunnen altijd aan-

samen met z'n vrouw tante Bep. Thans woont

was achtergelaten bij wegherstel, maar vergat steeds het belletje naar de gemeente te doen om

spraak maken op het aantal passe-partouts

hier Sjoerd Griffioen met zijn vrouw en

te vragen of ze het willen weghalen. Met 30 seconden had ik de verplichte velden ingevuld in de

waarvoor ze dit seizoen al ingeschreven ston-

kinderen.

rubriek "Meldingen en Klachten" met aan het einde mijn verzoek om puin te ruimen. Baat het

den. Ik neem telefonisch of per mail contact op

Dan gaan we verder naar villa

niet dan schaadt het niet was mijn motto met weinig vertrouwen in een opgeruimde afloop. Het

met nieuw-ingeschrevenen als er plaats

"Breevecht", geen boerderij maar in die

baatte echter wel want binnen een week had de gemeente Loenen de boel keurig opgeruimd.

beschikbaar komt.

tijd een prachtig buiten: het was 8 bun-

Daarom een pluim voor Loenen die luistert naar haar bewoners via de digitale snelweg. Een tip

ders (ha) groot. Dit buitengoed heette

voor u: "Meldingen en klachten"op www.Loenen.nl. Rob Thijssen

toen "Vecht en Gein" en strekte tot aan

aan een heer uit Amsterdam.

Leer zelf reanimeren

Hierna de boerderij "Vecht Genoegen",

Elke week krijgen 300 Nederlanders een

reanimeren met behulp van een AED. In één

die toen bewoond werd door familie

hartstilstand.

avond leren de cursisten op een ontspannen

Rijer van Schaik. Zijn opvolger was Gijs

Snelle en doeltreffende hulp van omstanders is

manier wat ze in het geval van een hartstilstand

van Schaik, samen met zijn vrouw tante

dan van levensbelang: direct 112 bellen,

kunnen doen en hoe een AED werkt. Natuurlijk

Neeltje. Na verloop van jaren werd het

onmiddellijk beginnen met hartmassage en

hoop ik dat mensen deze kennis nooit nodig

bedrijf met de komst van ome Jan en

beademing en het hart een of meer krachtige

zullen hebben maar áls het gebeurt, dan is het

tante Sjaan Schoonhoven verrijkt, die

stroomstoten toedienen met een Automatische

cruciaal dat je weet wat je kan doen. Per slot

toen gezamenlijk in firmaverband het

Externe Defibrillator (AED). Met dit compacte

van rekening gaat het in 80% van de hartstil-

bedrijf voortzetten. Joop en Diene

en makkelijk te bedienen apparaat neemt de

standen om iemand die je kent, aldus

Schoonhoven bewonen nu deze mooi

overlevingskans van slachtoffers toe van zo'n 7

Georgine, intensive care verpleegkundige en

gerestaureerde boerderij.

tot 50 á 70%. In Nigtevecht hangt in het

bevoegd reanimatie-instructeur.

Nu volgt de in 1891 gebouwde boerderij "Rozendaal". De

Dorpshuis een AED.

deze beide rivieren, bereikbaar via een
weg naar het Gein. Het behoorde toe

In Nigtevecht kunt u voor instructie in het

veehouderij was toen in handen van familie Herman de Wildt, later door zijn zoon Herman de Wildt jr. met vrouw en kinderen. Toen had dit
Rozendaal nog een heeren optrek aan de voorzijde, waar nu niets meer van te zien is. Hierna kwam de feitelijke eigenaar de heer H. Schoenmaker

Levensreddend

gebruik van de AED op donderdag 14 mei

uit Abcoude het veehoudersbedrijf voortzetten. Er vond een grote verandering plaats door een woning naast de boerderij te bouwen, waarna het

'Een goede zaak, want een AED redt levens'

terecht in het Dorpshuis van 19.00 tot 22.00

woonhuis van de boerderij tot stal werd verbouwd. De heer Schoenmaker heeft hier nog jaren gewoond, samen met zijn vrouw tante Gesien

vindt Georgine Aalpol, oprichter van ICE care in

uur. De kosten bedragen 50,00 p.p. Sommige

Vedder. Nu wordt het bedrijf in een andere vorm voortgezet door Wim en Franny Veldhuizen. Hier wil ik het bij laten, hopelijk tot de volgende keer.

Loosdrecht. 'Maar het wordt wel tijd dat veel

zorgverzekeraars vergoeden een deel van de

Ome Henk

meer mensen leren reanimeren en een AED

kosten. Meer informatie of inschrijven? Mail

gebruiken'. ICE care organiseert cursussen

naar info@ice-care.nl of bel 06-23662706.

6

3

met 252506.

De gereserveerde passe-partouts en de nieuwe
seizoensbrochure zijn vanaf nu bij mij thuis op
te halen in de Dorpsstaat 3. Een passe-partout
kost

84,- voor zes voorstellingen en is hier-

mee zelfs

2,- goedkoper dan het vorige sei-

zoen!
Het nieuwe cabaretprogramma staat op
www.cabaret-nigtevecht.nl. In één van de volgende nummers van de Sleutel volgt een
beschrijving van de voorstellingen. Met dank
voor jullie massale en immer enthousiaste
belangstelling en op naar het tiende seizoen!
Ben Goes

Sleuteltjes
Gevonden
Op zondag 22 maart op de klompweg ter
hoogte van het bord Nigtevecht een sleutel
met sleutelhanger. De eigenaar van deze sleutel kan een e-mail sturen naar mike_willems@hotmail.com.
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Bedrijventest:

Easy IT
Solutions

Beestenboel schoolplein
De Tweemaster

Pijltjes blazen...

Beschuit
met muisjes
Meike is naar
Nigtevecht gekomen
op 19 maart; dochter
van Marian van
Renselaar en Norbert
Masereeuw

Voor deze editie testen wij Easy IT Solutions,
een nieuw bedrijf in Nigtevecht. De ontvangst
was in ieder geval goed: koffie en cake in een
huiselijke sfeer. Aan tafel Alex, Michel, Willem

Tygo is geboren op
9 februari 2009;
zoon en broertje van
Jasper Blind, Anna
Napoli en Sanne

Jan en Ramon. De meesten van u kennen de
eerste twee wel: Alex Torrado en Michel van
Vliet. Als kwartet vormen zij Easy IT Solutions
met totaal circa 30 jaar computerervaring. Het
was al een tijd duidelijk dat er in Nigtevecht
behoefte was aan onderhoud, installatie en

Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad,

mel die de kinderen zullen gaan maken!

Bij menig vader zal het een spannende herinnering oproepen. Pijltjes blazen is van alle tijden.

hulp bij computerproblemen en aanschaf van

maar sinds 1 april is het een feit: in Nigtevecht

Vooral voor de oudere kinderen is het een voor-

Sneuvelde vroeger de Margriet of Libelle, tegenwoordig is het de Linda of Nouveau, maar verder

nieuwe hardware. Steeds meer huishoudens

is een locatie voor buitenschoolse opvang

uitgang: vanuit de BSO zijn er mogelijkheden

is er eigenlijk niets veranderd. Gewapend met een PVC pijp en een paar stroken papier aan de

beschikken over een of meer computers en het

gestart. De tijdelijke unit is geplaatst op het

tot begeleid spelen in het dorp, waardoor de

broeksriem trekken ze weer door ons dorp. Sommigen hebben een dubbelloops met luciferdoos-

is bekend dat die ook wel eens een storing ver-

speelplein van De Tweemaster, voor een perio-

kinderen niet langer vast zitten op één locatie.

jes ertussen geklemd en afgetaped met isolatieband in vele kleuren. Mikken op een openstaand

tonen en dat er wel eens een nieuwe moet

de van 3 jaar. Daarna moet de opvang een

Ook kunnen de kinderen vanuit de opvang naar

raam of gewoon wie het hoogst kan schieten. Tussendoor met de smaak van verse inkt en een

komen, die weer voldoet aan de eisen die de

definitieve plek krijgen in de nieuw te bouwen

sport of andere bezigheden worden begeleid.

zwarte tong naar huis voor een glas limonade en nog wat nieuwe stroken papier. En als die op zijn

huidige tijd aan dergelijke apparaten stelt.

samenwoonschool.

Uiteraard alles in overleg met de ouders en de

en de tijd is daar schieten we met rozenbottels. Maar pas op voor de ogen en niet rennen met de

Daarnaast telt Nigtevecht behoorlijk wat bedrij-

Voor de ouders van de kinderen is dit goed

leiding van de opvang. Ook wordt de behoefte

buis in je mond! De redactie

ven en die worden ook geholpen.

nieuws: de buitenschoolse opvang van De

aan voorschoolse opvang onderzocht en indien

Boerderij aan de Kanaaldijk zit behoorlijk vol en

mogelijk opgestart. Al met al is Nigtevecht een

Easy IT Solutions lost alles op wat met compu-

nu is er voldoende plek voor vele Nigtevechtse

mooie voorziening rijker.

ters te maken heeft: of het nu gaat om een uit-

kinderen in ons dorp zelf. De locatie heet "De

Er zijn nog voldoende kindplaatsen beschik-

IJsvereniging ‘De Korte Baan’

gevallen internetverbinding, een probleem met

Beestenboel", wat natuurlijk refereert aan de

baar. Ben u geïnteresseerd, neem dan contact

Ondanks dat we alweer verwend zijn met een

bij hem werden gedaan volledig te sponsoren.

scholen gebruikten de baan wederom voor hun

de printer, een virus, nieuwe software die geïn-

banden met de Boerderij en niet met de rom-

op met 0294-419260. De redactie

aantal zomerse dagen willen wij u het verslag

De vereniging is hem daar erg dankbaar voor.

sportactiviteiten tijdens de gymuren. Zelfs de

van de IJsvereniging De Korte Baan niet ont-

Het is ieder jaar weer voor velen moeilijk te

voetbalvereniging DOB die door het winterse

"We zijn net een paar maanden bezig, maar we

mannen van Easy IT Solutions hebben een dui-

houden. Het jaar 2009 begon mooi met een

begrijpen waarom de baan niet eerder open-

weer niet kon trainen op de velden, kwam

hebben al behoorlijk wat mensen en bedrijven

delijke no-nonsense mentaliteit en uitstraling.

lange vorstperiode met lage temperaturen. De

gaat. Dat komt omdat het ijs een minimale

schaatsen en trainden door enkele avonden

geholpen", zegt Alex. "En naar tevredenheid",

Ze maken de dingen niet moeilijker dan ze zijn

baan lag er mooi bij met spiegelglad ijs. De

dikte moet hebben om veel mensen te kunnen

een ijshockeywedstrijd te spelen. Als afsluiting

vult Michel hem aan. Easy IT Solutions komt bij

en maken daarmee hun naam dus waar: Easy!

bestuursleden hadden op het weiland de ver-

dragen. Gaan we eerder open dan scheurt het

werd het laatste weekend een wedstrijd geor-

de mensen thuis, maar heeft men liever dat een

Daarom: 3 Sleutels.

lichting en het water weer op tijd gereed. Ieder

ijs en vervolgens loopt het water op de baan en

ganiseerd voor de jeugd. Dolle pret voor kinde-

computerprobleem elders wordt verholpen,

najaar zijn mensen bezig om voor de winterpe-

moeten we nog langer wachten voordat we er

ren en trotse ouders die hun kinderen, soms

dan kan dat ook. "Dat kan bij ons op kantoor,

riode het weiland om te toveren tot de "land-

met z'n allen op kunnen. Dus wacht gewoon

voor het eerst op de ijzers, over het ijs zagen

maar we kunnen ook op afstand dingen ver-

ijsbaan van Nigtevecht". Vele Nigtevechters

tot de hekken open zijn, dan kan iedereen op

gaan. De "IJsvereniging de Korte Baan" kijkt

helpen. Vanzelfsprekend alleen als de klant ons

leveren hieraan een bijdrage. Het is goed om te

de baan. En weet dat ook het bestuur de baan

tevreden terug op een mooi schaatsseizoen en

hiervoor toestemming geeft. Met illegale soft-

weten dat bijvoorbeeld Pierre Spronk al vele

zo snel als kan open wil hebben. Er werd dit

bedankt de vrijwilligers voor de geboden hulp.

ware werken wij niet. We doen het officieel en

jaren zijn pomp ter beschikking stelt. Dat Bas

jaar veel zowel door kinderen als volwassen

Tot volgend seizoen. Oh ja er liggen (nog

goed, niet half. Klanten betalen bij ons per uur

van de Kroon door het jaar heen de baan

lang geschaatst. De baan was iedere dag tot

steeds) handschoenen en andere achtergeble-

of ze sluiten een onderhoudscontract af."

onderhoudt. Dat meneer Rodenburg het terrein

22.00 uur open. Ook kwamen veel bezoekers

ven kledingstukken. Nog te gebruiken kledings-

van de keet schoonmaakt en het onkruid ver-

vanuit de omgeving bij ons schaatsen. Deze

tukken worden de eerste week van mei naar de

wijdert. Verder zijn de bestuursleden actief met

voor Nigtevecht unieke gelegenheid om geza-

kledingcontainer bij Attent gebracht. Tot die

stalleerd moet worden, een defect beeldscherm, het aanleggen van een netwerk of het
herstellen van een traag geworden computer,
het maakt niet uit. U belt tijdens kantooruren
en u wordt snel geholpen.

Binnen de redactie is reeds enkele jaren erva-

Scyler is geboren
op 6 april 2009; dochter van Esther Mulder

ring met de deskundigheid van Alex Torrado.

Maak kennis met Easy IT Solutions: op

onderhoud en zorgen dat alle voorzieningen er

menlijk veilig op het ijs te zijn, is ieder jaar weer

tijd kan u ze bij de keet weghalen.

Met de aanvulling van de kennis van Willem

Koninginnedag staan zij met een stand in de

zijn zoals de koek- en sopiekeet. Dit jaar werd

een genot. De dorpsgenoten ontmoeten elkaar,

Bestuur "De Korte Baan"

Jan, Ramon en Michel en zijn fulltime beschik-

tent. De redactie

door Hans van de Bosch van supermarkt Attent

schaatsen en maken een praatje onder het

de vereniging ondersteund door de inkopen die

genot van muziek en de koek en sopie. De

baarheid, staat er nu een volwaardig bedrijf. De
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