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Sleutel 2000 redactie is een 
werkgroep van Stichting het 

Dorpshuis Nigtevecht

Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen?

Mijn vader kocht de boerderij begin jaren vijftig 

van een heel aardige vrijgezelle oom. Ik verhuisde 

van Ouderkerk a/d Amstel naar Nigtevecht toen ik 

negen maanden was.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? Er 

zijn veel mooie plekjes in Nigtevecht. Zwaanwijk 

is erg mooi en de landtong bij de voormalige 

brugwachterswoningen. Maar natuurlijk is ons 

eigen stekkie aan de Vreelandseweg ook erg 

mooi.

Wat is voor jou het Nigtevechtse gevoel? 

De vele activiteiten die georganiseerd worden, 

de sportclubs voor de jeugd en volwassenen, de 

gezelligheid tijdens en na vergaderingen, feestjes 

en partijen in het dorpshuis.

Wat zou je Nigtevecht over jezelf willen 

vertellen? Ik ben al 35 jaar gelukkig getrouwd 

met Janda, heb vier mooie kinderen met vier lieve 

partners en zes prachtige kleinkinderen; Hanna, 

David, Judah, Roan, Levi en Joli. Ik ben vanaf 

mijn 16e melkvee- en varkenshouder. De laatste 

vijf jaar wat minder omdat mijn zoon Jochem 

het meeste in het bedrijf doet met hulp van Sam 

en Tonnie. Sinds die tijd werk ik in de bouw als 

onderaannemer. Daarnaast heb ik in verschillende 

besturen gezeten van landbouwverenigingen en 

nu in de kerkenraad van de Protestantse Kerk 

Nigtevecht. 

Als ik naar onze familiefoto’s kijk en bedenk dat 

mijn ouders op hoge leeftijd nog gezond zijn, 

daarnaast geniet van mijn werk, ben ik vooral een 

heel dankbaar mens. Mijn grootste dankbaarheid 

is de wetenschap dat ik een kind van God ben.

Wat was het mooiste moment in je leven? 

Gelukkig heb ik meerdere heel mooie momenten. 

Mijn huwelijk en dat van mijn kinderen. De 

geboortes van mijn kinderen en kleinkinderen. 

Maar ook elke nieuwe dag is prachtig.

Wat is je favoriete muzieknummer en 

waarom dit nummer? Mijn favoriete muziek is 

heel divers. Ik geniet van de muziek van Andrea 

Bocelli, opwekkingsmuziek vind ik erg mooi maar 

soms ook liedjes uit de top 40.

Wat houd je nu bezig in het nieuws? De 

agressie en het geweld en het wegvallen van 

normen en waarden. De “ik” maatschappij.

Gelukkig is er ook veel goed nieuws, mensen die 

belangeloos hun medemensen helpen, via zorg, 

landbouwprojecten, onderwijs enz. Misschien 

moet dat meer worden verteld.

Wat gaan jij en Nigtevecht merken van 

de nieuwe gemeente Stichtse Vecht?   

Waarschijnlijk zal er voor ons niet zoveel 

veranderen. Voor de Vechtgemeente, zoals 

we nu worden zal het voor het toerisme en de 

landschappelijke waarde een plus zijn. We hopen 

dat de agrarische sector ook voldoende aandacht 

krijgt. Gelukkig hebben we een dorpsraad die 

voor Nigtevecht bepaalde belangen kunnen 

behartigen.

Is het nog wel leuk om in deze tijd een 

boerenbedrijf te runnen met de steeds 

zwaarder wordende wet en regelgeving en 

hoe zie je de toekomst van de Nederlandse 

boer en tuinder? Boer ben je in hart en 

nieren en dat verandert nooit. Natuurlijk loop 

je tegen dingen aan. Het ‘boeren’ wordt er niet 

makkelijker op. Voor sommige veehouders is het 

een reden om hun bedrijf te beëindigen, zeker 

als er geen opvolgers zijn. Ik zie de toekomst 

van de Nederlandse boer redelijk positief. Door 

de toename van de wereldbevolking is er steeds 

Achterklap: Cees van Zadelhoff

Maarssen, Breukelen en Loenen gaan 

per 1 januari 2011 fuseren. De gemeente 

Loenen houdt op te bestaan. Voorlopig 

zal burgemeester Mirjam van ’t Veld de 

waarnemend burgemeester zijn van de 

fusiegemeente. De huidige waarnemend 

burgemeester van Loenen, de heer Rudi 

Boekhoven, zal als de laatste burgemeester 

van Loenen de geschiedenisboeken ingaan. 

Boekhoven gaat per 1 januari 2011, na zijn 

40-jarige jubileum als burgemeester te 

hebben gevierd, echt met pensioen.

Allereerst hebben we gekozen: Nigtevecht heeft 

vooral lokaal gestemd: de partij Het Vechtse 

Verbond van Mieke Hoek is hier de grootste partij 

geworden. Zij toonde tijdens het Politiek Cafe 

dan  ook een grote betrokkenheid bij de lokale 

aangelegenheden en heeft met name veel kennis 

over de kernen uit de gemeente Loenen. 

Locatie gemeentehuis en servicepunten

Vanaf 4 januari 2011 kunt u voor alle gemeente-

lijke aangelegenheden terecht bij het gemeente 

kantoor in Maarssen of bij één van 

de Servicepunten in de oude gemeentehuizen 

van Loenen en Breukelen. Bij deze Servicepunten 

kunt u terecht voor het opzoeken van informatie, 

voor het inzien van openbare stukken en 

voor digitale dienstverlening. Ook is er een 

“ambassadeur” van de gemeente die algemene 

vragen kan beantwoorden, gericht doorverwijst  

en kan helpen bij het invullen van formulieren 

e.d. Ook kan men hier terecht voor het afgeven 

van gevonden voorwerpen, het inleveren van 

documenten en het doen van een melding 

over de leefomgeving.  Op de servicepunten 

Loenen en Breukelen zal een WMO-spreekuur 

worden gehouden. Voor inwoners die de locaties 

moeilijk kunnen bereiken is het mogelijk om een 

huisbezoek aan te vragen.

Laat uw stem horen

De gemeente is een stuk groter geworden. Van 

ongeveer 8.300 naar bijna 63.000 inwoners. Het 

overgrote deel hiervan bestaat uit inwoners van de 

oude gemeente Maarssen. Nigtevecht maakt nog 

geen 3% meer uit van het totale bewonersaantal 

van de nieuwe gemeente, waar dat voorheen 

meer dan 18% was. Het is belangrijk dat wij ons 

als dorp laten horen. Meldt dus uw initiatieven, 

uw klachten en uw meningen aan de gemeente. 

Wij kunnen zelf de belangrijkste pleitbezorger van 

ons dorp zijn.

Gegevens nieuwe gemeente: 

Telefoon:  0346-254 000

Internet:  www.stichtsevecht.nl

Bezoekadres: Endelhovenlaan 1,  

  3601 GR Maarssen

Open alle dagen:  08.30-12.30             

Burgerzaken:  woensdag tot 20.00 uur

Loket Loenen:  Open maandag en dinsdag 

13.00-16.00 uur

WMO spreekuur:   dinsdag en donderdag  

van 09.00-12.00

De redactie

De nieuwe gemeente

meer voedsel nodig. Voedselproducenten zullen 

altijd nodig zijn.

Aan wie uit Nigtevecht gaan we de volgende 

keer deze vragen stellen en waarom? Eigenlijk 

zou ik dat aan meerdere mensen willen doen 

maar mijn keuze is gevallen op Dianne Kroon. 

Ik vind haar een bijzondere vrouw. Ze heeft een 

mooi gezin, doet veel vrijwilligers werk en werkt 

daarnaast nog in de zorg. Mensen die in de zorg 

werken moeten dat wel met een warm hart doen. 

Aan haar wil ik vragen hoe het is om te werken 

in de zorg en hoe ze de zorg op dit moment 

ervaart? 

Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezing Stichtse Vecht

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijst 1 1883
VVD

Lijst 2 4725
Christen Democratisch Appèl (CDA) Lijst 3 3253
Maarssen 2000

Lijst 4 2556
GROENLINKS

Lijst 5 1469
ChristenUnie SGP

Lijst 6 1562
Democraten 66 (D66) Lijst 7 1794
Streekbelangen

Lijst 8 1411
Het Vechtse Verbond Lijst 9 844
Breukelen Beweegt Lijst 10 1031
Maarssen Natuurlijk ! Lijst 11 615
TRORTS OP NEDERLAND LIJST RITA VERDONK Lijst 12 400 +

Totaal op de kandidaten uitgebrachte stemmen 21543

Ongeldige stembiljetten
50

Blanco stembiljetten
31

Opgeroepen
48818Opkomst
21624Opkomst per percentage
44,30%
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Met de hulp van Koning Winter en wederom een aantal 

enthousiaste schaatsliefhebbers is het dit jaar gelukt om 

het ijsbaanrecord van De Korte Baan te verbeteren, dat wil 

zeggen de “IJsbaan Open” op 3 december. 

Dit jaar werd er tijdig met de voorbereidingen begonnen. 

Begin november werd reeds het plein rond de Koek&Zopie 

onkruidvrij gemaakt (zie foto). Ook werden nieuwe lampen 

gemonteerd en is met veel moeite een lek in de dijk gedicht. 

Tevens is de vermoedelijke boosdoener gevangen door 

onze ‘dorps-mollenvanger’. Ook onze vrijwillige brandweer 

is uitgerukt om op tijd en voldoende water op de baan te 

pompen en dat is uitstekend gelukt. Zonder de hulp van vele 

vrijwilligers zou dit allemaal niet kunnen. Daarom hierbij een 

oproep om je aan te melden als vrijwilliger voor hand- 

& spandiensten, zoals bezetting van de Koek&Zopie, 

ijsvegen indien noodzakelijk, evenementen etc.  

(mail naam, telefoonnummer en inzetbaarheid naar 

r.bekker3@upcmail.nl, dan zetten we je op de lijst).

De 10e verjaardag van het Nigtevechtse 

cabaret is niet onopgemerkt voorbijgegaan, 

2 december werd een avond met topcabaret 

van Lenette van Dongen, en zelf mocht ik 

twee prijzen in ontvangst nemen,  flessen 

aannemen, een theater- en concertbon 

en de “Help” van Youp van ’t Hek van 

Sinterklaas ontvangen (oude wonden zijn 

er tenslotte om opengereten te worden). 

Een onvergetelijk gevoel om op handen 

gedragen te worden door het Nigtevechtse 

publiek en crowd surfend de zaal te 

verlaten. 

De expositie “10 jaar cabaret Nigtevecht” 

werd door Lida Sterk geopend en meteen 

druk bezocht. Een waardige verjaardag 

waarvoor veel dank aan iedereen die dit 

georganiseerd heeft en natuurlijk aan 

alle Nigtevechters die deze voorstellingen 

mogelijk hebben gemaakt met hun massale 

belangstelling.

Zaterdag 8 januari An en Jan

Het is de oudste vraag uit de popmuziek: wie zijn 

beter, de Beatles of de Stones? An + Jan slaan 

weer toe, maar nu is het menens! In een strijd 

over 2 x 6 ronden zoeken Jan Rot, Marjolein 

Meijers, met vaste kracht  Jan van der Meij naar 

het definitieve antwoord op de oudste vraag uit 

de popmuziek: wie zijn beter? Zeker vroeger 

konden fans van beide groepen elkaar niet 

uitstaan. Stonesfans dachten over de Beatles: 

“I can’t get no Satisfaction”, en Beatlesfans 

dachten bij de Stones alleen maar hard “Help!”. 

Bij opkomst wordt meteen gevraagd wie voor 

wie is gekomen. De band waar het luidst voor 

wordt geschreeuwd wint de eerste ronde en 

vervolgens worden die twee nummers gespeeld. 

Het is meteen feest bij An en Jan.

Lennon/Mc Cartney tegen Jagger/Richards, “Hey 

Jude” tegen “Angie” en “Lady Jane” tegen 

“Lady Madonna”. En de zaal beslist! Met tophits 

en trivia. Ringo of Charlie, de appel tegen de 

Cabaret Nigtevecht 10 jaar

Asfalt
Een paar jaar geleden werd de Oostkanaaldijk naar Loenen geasfalteerd. Of beter: opgelapt. Dat 

werd gedaan in de maand december en duurde toen bijna 4 weken. De weersomstandigheden 

zijn in december niet optimaal om te gaan asfalteren. Het is in december namelijk wel eens 

koud, nat en soms sneeuwt en vriest het zelfs…ja, echt! Het plannen van die werkzaamheden 

in december is daarom niet heel handig, in mijn ogen. Maar…dit jaar was de Vreelandseweg 

aan de beurt en het werd vanzelf weer december en dus plannen we het dan. Lekker goedkoop 

ingekocht bij de aannemer, of was er budget over? De borden werden geplaatst en keurige 

brieven werden huis-aan-huis verspreid met alvast de verontschuldigingen voor de eventuele 

overlast. Helemaal klaar voor de start op 8 december. Maar we gaan alweer een week klunend 

door de straten van Nigtevecht, want het is december, het heeft inderdaad weer gesneeuwd en 

het vriest en ijzelt. Overheid: plan asfalteringswerkzaamheden van maart t/m november en zet 

uw ambtenaren aan het zout, het zand, de schuif en de bezem, want een beetje fatsoenlijk de 

straten en stoepen sneeuw- en ijsvrij, en daarmee veilig maken, gebeurt al jaren niet meer.

Dank u, Walter Bakker

Dokterspraktijk   
breidt uit
Naar alle waarschijnlijkheid zal in het eerste 

kwartaal van 2011 een aanvang worden gemaakt 

met de aanbouw aan de dokterspraktijk in de Jhr. 

Huydecoperstraat. De uitbreiding is noodzakelijk om 

in een gescheiden onderzoek- en behandelkamer te 

voorzien. Hierdoor kunnen kleine ingrepen los van 

onderzoek worden uitgevoerd en daarmee verbetert 

de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nigtevecht en 

de arbeidsomstandigheden van artsen en personeel. 

Eerder werden al aanpassingen gedaan aan de ruimten, 

waardoor brandveiligheid en privacy zijn verbeterd. 

Daarnaast is er eerder tussen de vergaderzaal van 

het dorpshuis en de dokterspost een deur gemaakt, 

waardoor van diverse functies en faciliteiten van het 

dorpshuis gebruik kan worden gemaakt. Wij houden 

u op de hoogte van de verdere vorderingen.

De Redactie

De biljartvereniging bestaat al sinds 16 februari 1961. De oprichting van de “N.B.C.” 

was in het toenmalige Café Restaurant “Het Rietnest” van Ome Jan en Tante Rie Blanken 

aan het einde van de Dorpsstraat waar nu de drie witte villa’s staan. Later verhuisden 

zij naar de Dorpsstraat 100 waar “Het Wapen van Nigtevecht” werd opgericht. Door 

nieuwe eigenaren zou later het biljart uit het eetcafé worden verbannen.

Tegenwoordig, onder de vlag van “D.A.W.” hebben wij weer een fantastische 

biljarttafel tot onze beschikking. Het biljarten is op de donderdagavond vanaf 20.00 

uur en echt voor alle leeftijden. Tevens doen wij mee aan drie- of vierkampen met 

biljartverenigingen uit de omgeving.

Heeft U altijd al willen biljarten? In de warme entourage van “Het Dorpshuis”is 

het altijd heel gezellig. Vele Bekende Nigtevechters (B.N.ers) gingen U al 

voor. Inlichting: Dirk van den Broek, 0294-254539. Op de website www.daw-

nigtevecht.nl  vindt U eveneens informatie over D.A.W. en in het bijzonder 

over onze bijna 50 jarige biljartvereniging.

Cees van Roemburg

grote bek en Yoko Ono tegen Marianne Fathfull. 

Alles in een spetterende vertaling met Penny Lane 

als “De Jordaan” en een bij voorbaat zinderende 

Sympathie voor de duivel! Het refreintje van 

“Ob-la-di, ob la da” kent iedereen, bij An en jan 

wordt het: “Dennis heeft een viskraam voor de 

V&D, Molly is de diva van een band”,  “Eleanor 

Rigby” heet “Evelien Hendriks”, “Penny Lane” 

wordt “De Jordaan”. Het heeft een vrolijk 

Ajax-Feijenoord sfeertje, maar uiteindelijk gaat 

het natuurlijk om 24 steengoeie nummers die 

iedereen graag wil horen. Een bijzondere avond 

met drie topmuzikanten.

Sponsoren gezocht voor de after party

19 maart is alweer de laatste avond van ons 

cabaretseizoen, dat traditioneel weer wordt 

afgesloten met een after party. Ook dit jaar weer 

een oproep aan de sponsoren om deze avond 

financieel mogelijk te maken. Ieder bedrag is 

welkom.

Ben Goes

Jaarvergadering 
Oranjevereniging
Op donderdag 6 januari 2011 bent u harte 

uitgenodigd voor de jaarvergadering van de 

Oranjevereniging. Deze vindt plaats in het 

Dorpshuis om 20.30.

Voor meer informatie over de vereniging kunt  

u altijd kijken op www.ov-nigtevecht.nl.

Bestuur Oranjevereniging Nigtevecht

Biljarten bij DAW

Statiegeld voor 

DOB jeugd
Op zaterdag 8 januari 2011 zamelt DOB weer 

huis-aan-huis uw lege statiegeld flessen in. Spaar 

daarom vanaf nu uw lege statiegeld flessen op 

en plaats deze vanaf ’s ochtends 9:00 uur bij de 

voordeur, want wij weten er wel raad mee. De 

opbrengst is voor diverse jeugdactiviteiten van 

v.v. DOB. De jeugdleiders en spelers trekken in 

karavaan door het dorp en danken u bij voorbaat 

heel vriendelijk voor uw gulle giften. Vorig jaar 

bedroeg de opbrengst maar liefst 586 euro. 

Gaan we met z’n allen voor een nieuw record? 

Jeugdcommissie v.v. DOB

IJsvereniging 
De Korte Baan 
breekt record!

Tevens heeft zich spontaan al een aantal sponsors gemeld met 

donaties ter ondersteuning van onze activiteiten. Daarnaast heeft 

u onlangs natuurlijk ook onze oproep voor vrijwillige bijdrage in 

de bus ontvangen, over te maken op rekeningnr. 17 32 688 (ING)  

t.n.v. De Korte Baan te Nigtevecht. 

Rob Bekker

Maurice, Rob, Alfred en Fenne aan het werk naast de Koek & Zopie
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De Dorpsraad heeft op 10 november j.l. 

opnieuw voldoende Nigtevechters kunnen 

overtuigen om naar het dorpshuis te 

komen, dit keer om in een politiek café 

geïnformeerd te worden over de koers die 

de verschillende politieke partijen voor de 

komende 4 jaar in petto hebben voor de 

nieuwe gemeente Stichtse Vecht.

De voorzitter van de avond, Piet Hein Dankelman, 

had zich goed voorbereid op de inhoud van 

de verschillende verkiezingsprogramma’s. Hij 

bekende dat hij regelmatig het spoor kwijt was 

omdat veel van de punten in de programma’s 

erg met elkaar overeenkwamen. 

De lijsttrekkers kregen de gelegenheid om 

in enkele minuten de hoofdzaken van hun 

toekomstig beleid toe te lichten. 

Vervolgens kwam aan de hand van verschillende 

thema’s en stellingen een discussie op gang; 

de daaruit volgende vragen werden op ludieke 

wijze met petje op, petje af  beantwoord. Piet 

Hein zag kans de stemming er in te houden 

door regelmatig kritische kanttekeningen te 

verpakken met een kwinkslag.

Aan het einde van de avond was het nog wel de 

vraag of de Nigtevechters nu een duidelijk beeld 

hadden gekregen welke partij nu voor hun de 

beste keus zou zijn. Het blijft nu eenmaal een 

bekend feit dat standpunten en visies bij de 

landelijke politiek zich duidelijker aftekenen dan 

bij lokale verkiezingen. 

Na afloop waren zowel de deelnemende partijen 

als de aanwezige Nigtevechters tevreden over 

het verloop van de avond. Opnieuw bleek 

in Nigtevecht de grootste opkomst t.o.v. 

soortgelijke bijeenkomsten in Loenen. 

Een nieuwe tijd breekt aan!

Als zowel onze politieke gasten als onze mede-

inwoners tevreden zijn, ligt het voor de hand dat 

de Dorpsraad met een goed gevoel terug kijkt 

op de avond. Maar binnen een maand verandert 

er veel, een nieuwe gemeenteraad, een nieuw 

college, geen vertrouwde aanspreekpunten 

meer binnen het ambtelijk apparaat en bovenal 

de afstand, niet alleen fysiek!

De Dorpsraad heeft, samen met Dorpsraad 

Vreeland en de Vereniging “Nieuwersluis 

Bestaat” aan ons huidig college een manifest 

aangeboden waarin o.m. aandacht wordt 

gevraagd voor “kleine kernen beleid”, met zowel 

op ambtelijk als bestuurlijk niveau duidelijke 

aanspreek-punten.

In een onlangs door de gezamenlijke raden 

van de drie fusiegemeenten vastgestelde 

contourennota, een overdrachtsdocument 

voor de gemeenteraad van Stichtse Vecht, 

wordt wijk- en kerngericht werken aanbevolen; 

wijkambtenaren en wijkwethouders kunnen 

daarin een rol krijgen. 

Dit lijkt een stap in de goede richting. De 

Dorpsraad heeft er wel op gewezen dat de 

problematiek van een kleine geïsoleerde kern 

als Nigtevecht niet is te vergelijken met een wijk 

met veelal meerdere aangrenzende wijken in 

een grote kern.

Uitgangspunt van het kerngericht werken is 

de overtuiging dat de bewoners, beter dan 

wie ook, weten wat er leeft in hun omgeving. 

Belangrijk hierbij is een regelmatig overleg met 

vooral betrokken bewoners die willen werken 

aan de kwaliteit van hun  leefomgeving. Als 

aanspreekpunt hierbij fungeren wijkcomités en 

dorpsbelangenorganisaties als de dorpsraden.

Voor de Dorpsraad is dit aanleiding om begin 

volgend jaar met betrokken Nigtevechters uit de 

verschillende geledingen van ons dorp in gesprek 

te gaan om deze nieuwe taak zo goed mogelijk 

in te invullen, met een maximaal draagvlak van 

de inwoners.

Kees Neervoort

Voorzitter Dorpsraad Nigtevecht

Sinds kort is in Nigtevecht een 

burgerinitiatief gestart dat de eigen 

energie heeft gebundeld om de ambitie 

van de Provincie Utrecht om in 2040 

klimaatneutraal te zijn, voor Nigtevecht 

te concretiseren. Hierdoor kan Nigtevecht 

als voorbeeld dienen voor omliggende 

gemeenten, en kan Nigtevecht een groene 

en duurzame parel worden en blijven. Van 

groot belang is de betrokkenheid van de 

burgers zelf en het bewustzijn over de 

noodzaak van een dergelijk initiatief. De 

gemeente en provincie zijn inmiddels op 

te hoogte van het initiatief en zijn zeer 

enthousiast. 

Er worden door de Initiatiefgroep Duurzaam 

Nigtevecht in eerste instantie verschillende 

ideeën stap voor stap uitgewerkt. Allereerst 

wordt er een visie ontwikkeld over 

besparingsmogelijkheden en het opwekken 

van duurzame energie in ons dorp. Daarnaast 

zullen de bewoners worden geïnformeerd over 

de voordelen om te besparen en ondersteunt 

worden in hun eigen initiatieven hierin. 

Het eerste grote project is Zon zoekt School, het 

plan om zonnepanelen te realiseren op het dak 

van de nieuwe samenwoonschool in Nigtevecht. 

Het enthousiasme van alle bewoners van de 

school (schoolbesturen, NSO en bibliotheek) is 

groot. En ook de gemeente ondersteunt het 

initiatief van harte en heeft reeds het dak en het 

eerste zonnepaneel ter beschikking gesteld ten 

behoeve van de gebruikers van het pand. De 

scholen, kinderopvang en bibliotheek zijn bereid 

om eco-onderwijs in het onderwijsprogramma 

op te nemen dan wel uit te breiden. De 

Milieudienst Noord-West Utrecht ondersteunt 

waar mogelijk op het gebied van informatie en 

het realiseren van specifiek toepasbare educatie 

voor de kinderen in de toekomst. Afgelopen 

woensdag 9 december is met alle betrokkenen 

en de initiatiefgroep een intentieverklaring 

getekend om deze zonnepanelen te realiseren.

Als het plan klaar is, zullen alle inwoners 

van Nigtevecht geïnformeerd worden over 

dit idee en hoe de initiatiefgroep denkt 

dit te gaan concretiseren. Daarvoor is ook 

een website www.duurzaamnigtevecht.nl 

opgestart en deze zal stap voor stap verder 

gevuld worden met initiatieven, voorbeelden, 

informatie, links en dergelijke. Aarzelt u intussen 

niet uw ideeën en meningen te geven via de 

website of via info@duurzaamnigtevecht.nl.

Initiatiefgroep Duurzaam Nigtevecht

Politiek café in Dorpshuis een succes!

DOB activiteiten
In de komende periode staan de volgende DOB-

activiteiten gepland.

Dinsdag 28 december: Oliebollen zaalvoetbal jeugd

Zondag 2 januari: Nieuwjaars receptie met speech van de 

voorzitter van 15.00-17.00 uur in ’t Trefpunt, iedereen die 

de vv DOB een warm hart toedraagt is van harte welkom

Zaterdag 8 januari: ophalen lege statiegeldflessen

Vrijdag 14 januari: maandelijkse klaverjasavond aanvang 

20.00 uur

Zaterdag 15 januari:  vervolg competitie senioren

Zaterdag 22 januari:   klaverjasmarathon van  

10.00- 22.00 uur met aansluitend trekking loterij opgeven 

bij Henk Jan van Zadelhoff 0294-254600

Zaterdag 29 januari: vervolg competitie jeugd

vv DOB 

Henk van Vliet

Stichting Opkikker
Ook dit jaar steunt Sleutel 2000 een goed doel. Rick en Anna 

Holtmanns hebben dit jaar weer trouw, en soms door weer en 

wind ons blad bij u bezorgd. Zij komen een dezer dagen bij u 

langs om u namens de redactie een goed 2011 toe te wensen. Zij 

hopen hierbij weer veel gulle giften van u te mogen ontvangen 

en dan zorgen wij samen met Rick en Anna dat 50% van deze 

opbrengst wordt gedoneerd aan Stichting Opkikker. 

Stichting Opkikker heeft zich het volgende doel gesteld: het tijdens 

of tussen de behandeling door, verzorgen van een fijne dag voor 

gezinnen, waarvan een kind in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, 

in verband met een chronisch fysieke aandoening, langdurig onder 

behandeling is in een met de stichting samenwerkende instelling, 

of die door de ernst of aard van deze aandoening, uitzicht heeft 

op een langdurige behandeling in deze instelling.

Hartelijk dank!

De redactie

Intentieverklaring initiatief  
   Zon zoekt School getekend
Samen op weg naar een duurzaam Nigtevecht

Creativiteit en Kunst in Nigtevecht: CRUNST
Noteer zondag 27 maart 2010 alvast in uw agenda! Dan wordt er een speciale dag voor amateurkunst, 

genaamd “CRUNST” georganiseerd in het Dorpshuis. Op deze dag nodigen wij de bewoners van 

Nigtevecht uit om hun eigen creaties aan elkaar te tonen. Alle vormen van creativiteit en kunst zijn 

welkom: van een schilderij, een boekje, een zelfgemaakte kaart tot iets heel anders als bijvoorbeeld food 

art of bloemsierkunst. Laat ons uw zelf gemaakte lied of muziekstuk horen. Maakt u sieraden of bent 

u bezig met grafische beeldbewerking? Alles kan én het is voor JONG en OUD. De fototentoonstelling 

“Kiek op Nigtevecht” zal onderdeel uitmaken van deze hobby- en crea/kunstmarkt. De opdracht voor 

de fotowedstrijd is “dieren in Nigtevecht”. Op de foto’s moet het duidelijk zijn dat het om dieren in 

Nigtevecht gaat. Initiatiefneemster van “CRUNST” en “Kiek op Nigtevecht” is Truus Brouwer, beheerster 

van de website met nieuws en wetenswaardigheden over ons dorp: www.innigtevecht.nl. Hier vindt u 

ook de uitgebreide informatie over “CRUNST” terug en kunt u het verloop van de organisatie volgen. 

Aanmelden kan via het contactformulier op de website of via info@innigtevecht.nl. Vermeld waarmee u 

wilt exposeren, de afmeting van de creatie of hoeveel tijd u nodig heeft om iets ten gehore te brengen 

of te laten zien (in geval van dans, zang, muziek, theater, film/video). Er zijn al verschillende creatieve 

aanmeldingen binnen dus aarzel niet u in te schrijven. U hoort nog van ons!

De organisatie: Truus Brouwer, Carla Gentenaar, Bob ten Hoope, Janneke Kreuning

Kerst-samenkomst 
voor senioren
Aan alle belangstellenden van 65 jaar en ouder 

en hun partner. Als Protestantse Gemeente te 

Vreeland organiseren we een middag, waarop 

we kerstliederen zingen en teksten lezen rond 

de geboorte van het kindje Jezus. We nodigen U 

uit om hierbij aanwezig te zijn. Deze bijeenkomst 

vindt plaats op: Vrijdag 17 december 2010 van 

15.00 tot 17.00 uur in gebouw “De Til” naast 

de Grote Kerk. Koffie en thee staan klaar vanaf 

14.45. Aansluitend is er gelegenheid om onder 

het genot van een drankje na te praten.  Deze 

middag is voor iedereen, zowel kerkelijk als niet 

kerkelijk. Wij hopen dat we samen een fijne 

middag zullen hebben. Voor extra informatie 

kunt U contact opnemen met Ineke Griffioen, 

telefoon 0294-231020.
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Nieuw in  
Nigtevecht: kunst- 
galerie Van rijn Art
Maurice van Rijn en Hila Reichel, sinds eind 

2008 bewoners van Huydecoperstraat nummer 

14, zijn ruim twee jaar geleden begonnen 

met kunstgalerie Van Rijn Art. Recentelijk is 

het huis verbouwd en is een fraaie galerie aan 

huis gerealiseerd. Van Rijn Art biedt bijzondere 

hedendaagse kunst aan van Nederlandse 

en buitenlandse kunstenaars. Het aanbod 

bestaat uit schilderijen, glaskunst, beelden en 

design, waaronder fotografie. Alle kunstenaars 

kenmerken zich door talent, vakmanschap en 

een eigen, kenmerkende stijl.

Behalve verkoop via de galerie en op kunstbeurzen, 

besteedt Van Rijn Art veel aandacht aan een 

optimale presentatie en vindbaarheid van de 

kunstenaars en hun kunstwerken op internet, 

onder meer via de website www.vanrijnart.com. 

Wilt u meer weten of langs komen voor een kopje 

koffie? De kunstgalerie aan de Huydecoperstraat 

14 is op afspraak geopend. Neem contact op met 

Maurice van Rijn, telefoon 0294 25 75 65 gsm 

06 11 87 96 92 of per mail maurice@vanrijnart.

com, hij zal u onder andere graag vertellen over 

de openingsactie speciaal voor de inwoners van 

Nigtevecht. De redactie feliciteert Maurice en 

Hila en wenst hun veel succes.

In de vorige editie van de Sleutel heeft u onder 

andere kunnen lezen over de familie Rodius 

en hun relatie met de Hofstede Zwaanwijck. 

Een ander mooi verhaal is het verhaal over 

de eigenaren Marinus en Johanna de Pré-

Theunissen, die Zwaanwijck in 1879 kochten 

van Adrianus Hendrik Hagedoorn voor een 

bedrag van Nfl 25.600,-. Het verhaal gaat dat 

Marinus,toen nog woonachtig in Amsterdam, 

tijdens een drankavond met vrienden riep dat 

hij zou gaan trouwen met de eerste de beste 

vrouw die hij te zien zou krijgen. En dat was, 

waarschijnlijk niet helemaal toevallig, Johanna, 

die op dat moment als huishoudster bij de 

familie de Pré in dienst was. In 1880 trouwen 

ze, Marinus is dan 50 jaar en Johanna 30 jaar. 

Omdat Johanna een buitenechtelijk kind is, 

wordt zij echter in Amsterdam niet geaccepteerd 

in de betere kringen. Hierdoor verblijven zij 

steeds meer in Nigtevecht, en steeds minder 

in Amsterdam . Marinus overlijdt in 1892 na 

het drinken van verontreinigd water uit de 

Vecht. Dit is de reden dat Johanna na de dood 

van haar man een dorpspomp aan Nigtevecht 

schenkt waarvoor zij levenslang de kosten van 

onderhoud draagt. Onder haar naam wordt 

vervolgens het huidige huis zoals wij dat kennen 

op Zwaanwijck gebouwd met daarnaast een 

volière, een theekoepel, een koetshuis en een 

speelhuis voor haar nichtje. Op 20 maart 1897 

De Hofstede Zwaanwijck – deel twee
wordt er ter ere van het nieuwe Zwaanwijck 

een groot feest gegeven waarbij de gasten een 

diner bestaande uit 20 gangen voorgeschoteld 

krijgen. Ook is er een gekostumeerd bal, een 

defilé voor de gastvrouw en een uitreiking van 

onderscheidingen. 

Michelle vertelt ook dat Johanna een bepaald 

soort humor had die niet iedereen kon 

waarderen. Zo gaat het verhaal dat, wanneer 

de kolen per schip werden aangevoerd, deze 

kolen in een kruiwagen over een loopplank naar 

binnen moesten worden gebracht. Elke keer 

als ze met kruiwagen over die loopplank waren 

gekomen, kregen de werklui als beloning een 

borrel aangeboden. Na een aantal borrels viel 

er natuurlijk weleens een kruier in het water en 

daar moest Johanna dan erg om lachen. Zowel 

Marinus als Johanna zijn op het kerkhof van 

Nigtevecht begraven, hun graven zijn daar nog 

steeds terug te vinden.

Johanna bepaalt in haar testament dat Zwaanwijck 

na haar dood  in het bezit zal komen van een op 

te richten stichting: Stichting De Pré-Theunissen, 

die als doel heeft het bieden van onderdak 

aan ”tenminste vijftien ongehuwde dames of 

weduwen die geen kinderen ten hunne lasten 

hebben”. Deze dames moesten dan wel van 

onbesproken gedrag en Nederlands Hervormd 

zijn. Tevens moesten zij ouder dan 45 jaar zijn 

en zelf een inkomen hebben van tenminste 5 

gulden per week. Deze dames, in praktijk vaak 

dochters of weduwen van dominees, kregen 

een maandelijkse toelage en mochten wonen 

op Zwaanwijck. Voor deze dames werd een 

gemeenschappelijke eetzaal en gezelschapszaal 

ingericht. Onaangekondigd bezoek was niet 

toegestaan en familieleden die langs wilden 

komen moesten van onbesproken gedrag zijn. 

Tevens moest de stichting ervoor zorgen dat 

de kinderen uit het dorp elk jaar één dag op 

Zwaanwijck mochten doorbrengen, zoals dat ook 

gebeurde toe het echtpaar De Pré nog in leven 

was. De kinderen kregen dan chocolademelk 

en krentenbrood en mochten spelen op de 

speeltoestellen die voor het koetshuis stonden 

opgesteld zoals een draaimolen en een glijbaan. 

De Stichting De Pré-Theunissen bestaat nu 

nog steeds en af en toe wordt er een uitkering 

gedaan aan een alleenstaande vrouw die dat 

nodig heeft. De huisvesting op Zwaanwijck werd 

echter te duur.

Dit zijn zomaar wat verhalen over de 

geschiedenis van Hofstede Zwaanwijck. Michelle 

denkt overigens niet dat haar boek zal worden 

uitgegeven, aangezien ze niet verwacht dat 

er veel interesse zal zijn in de historie van 

Zwaanwijck, behalve dan van wellicht wat 

dorpsgenoten. Ikzelf heb in ieder geval genoten 

van alle verhalen die Michelle heeft verteld!

Zaterdag 20 november jl. was het zover. Sint zou rond 13.00 uur met z’n 

Stoomboot in ons dorp aankomen. Jong Nigtevecht had zich in grote getale 

verzameld en opvallend veel Pietjes sierden de schouders van hun papa’s. 

Onder een luid ‘Zie ginds komt de Stoomboot’ werd de boot binnen- 

gehaald. Een tocht door het dorp stond daarna op het programma. Het 

weer hielp enorm, want het was een prachtig zonnige dag. Aangekomen 

bij het Dorpshuis, was er een mooie verrassing voor de Sint: het gymtheater 

was versierd met honderden tekeningen, gemaakt door alle kinderen uit 

Nigtevecht! Eerst was er nog een clownsvoorstelling en daarna kwam toch 

echt, eindelijk, Sinterklaas. Even was er paniek want waar was de stoel van 

Sinterklaas? Dit werd gelukkig snel opgelost en toen was er tijd voor liedjes, 

verhalen van kinderen, een heuse Pietendans en een voorstelling  

van onze eigen Streetdance club. Tot slot kregen alle kinderen nog een mooi 

cadeau, een stoer foam-vliegtuig voor de jongens en een superzoete tas 

voor de meiden. We kunnen weer terugkijken op een geslaagde intocht. 

Alle kinderen van Nigtevecht, hartelijk dank voor jullie enthousiasme en 

zangkunsten, we kijken nu alweer uit naar de intocht van volgend jaar!

Dit jaar had de Sint mooie prijzen te verloten.  

Hieronder een overzichtje van de prijzen die nog niet opgehaald zijn:  

4 toegangskaarten voor  Madame Tussauds: 589,  

4 toegangskaarten voor The Amsterdam Dungeon: 343, 402, 616 

Bent u één van de gelukkigen, laat het Anita Lenssinck even weten (0294 

25 2680). De Sinterklaas intocht is elk jaar weer een hele organisatie en dit 

zou nooit zonder vrijwilligers kunnen. Marjo Vonk, Claartje Krekels en Astrid 

Vonk nemen dit jaar afscheid van het Sinterklaascomité. Ik wil hen heel 

graag hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet en hulp aan mij en mijn 

Pieten! Tot volgend jaar!

Sinterklaas

Wie worden de Nigtevechtse  
    muziekkenners 2011? 
We weten het na de 3e editie van de Nigtevechtse muziekquiz zaterdag  

5 februari aanstaande in het Dorpshuis. Wij nemen u die avond weer mee 

in een muzikale reis door de laatste 60 jaar en toetsen de deelnemers op hun 

muzikale kennis in de meest brede zin van het woord. Het winnende team kronen 

wij tot “Nigtevechtse Muziekkenners van 2011”. En zonder publiek geen sfeer 

dus naast de deelnemers nodigen wij iedereen van harte uit de teams te komen 

aanmoedigen. De details voor het inschrijven volgen nog. Houdt u de leaflet bij 

het Dorpshuis, bij de Attent en op het raam van Klein Muiden 53 in de gaten.

Graag wil de diaconie van de protestantse gemeente alle inwoners van 

65 jaar en ouder uit Nigtevecht uitnodigen voor de jaarlijkse kerstviering. 

Er zal een korte meditatie gehouden worden door ds. H. Schaap, er 

worden liederen gezongen en een kerstverhaal ten gehore gebracht. 

Tot slot zal er een gezamenlijke maaltijd plaats vinden. U bent van 

harte welkom op woensdag 22 december a.s. om 14.45 uur in het 

Verenigingsgebouw aan de Dorpsstraat. Wanneer u het op prijs 

stelt, kunt u met de auto gehaald en gebracht worden. Belt u dan naar: 

Corry Hennipman, Tel. 251241, Gerda van Lindenberg, Tel. 254584 

Graag tot ziens,

Diaconie van de protestantse gemeente

Kerstfeest voor 65+  
dorpsgenoten Sintocht 2010

Stille solidariteit
Soms heb je niet veel nodig om ergens van te genieten. Kleine dingen 

die een glimlach bij je opwekken, de melancholie aanwakkeren. De hele 

zomer en herfst hebben we dit kunnen ervaren. Op de picknicktafel 

bij de Vechtbrug staat al vele maanden een plantje. Hoe het plantje 

er is gekomen is niet bekend. Al die maanden hebben dorpsgenoten, 

fietsers, bootjesmensen en anderen zich bekommert om dit stukje 

groen. Een stille solidariteit van mensen die allemaal de sympathie 

voor dit plantje koesterden. Een herfststorm wierp het plantje van de 

tafel af, maar een medesympathisant heeft het plantje weer terug 

gezet. Het plantje is niet mooi maar wel gezellig. Was gezellig, want 

het plantje zal waarschijnlijk de vorst niet overleven. Het hangt er slap 

bij en begint donker te kleuren. Daarom plaatsen we voor de stille 

solidaire vrienden van het plantje, deze foto ter herinnering.

Rob Thijssen


