
N u m m e r  2H e t  t w e e m a a n d e l i j k s e  h u i s - a a n - h u i s b l a d  v o o r  N i g t e v e c h t  •  J a a r g a n g  2

Brandweer Nigtevecht 2
Frits Portengen 2
Onder moeder’s paraplu 3
Oranjevereninging 3
Weesper Winter Feest 3
Interview: Bep Metz 4
Pakjesboot 5
Oliebollentoernooi 5
Historisch 5
Nigtevechtse kalender 2003 6
Nieuw lokaal De Flambouw 6
Herinrichting Geitenkamp 7
Helpt u hopen 7
Column: IJs 8

Fietsbrug gaat niet door

• Nodema BV - Verpakkingsmachines • Bogaard - Keukens / badkamers • Neervoort &
Klop - Hypotheek Informatie Centrum • Lengers Yachting B.V. - International Yachtbroker
• Pianoservice Prast • Wuta - Woningbouwvereniging Nigtevecht • Drank- en
Spijslokaal Bos - Café-Restaurant • Het Dorpshuis - Jan en Sandra Klijnstra •
Administratiekantoor Verwoerd • Woodhouse Productions - Tekst & vormgeving
• HMT - Holtmanns Montage Techniek • VOF Scheepvaartbedrijf Sijbesma & Zn.
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In een brief aan het provinciebestuur van
Utrecht delen Gedeputeerde Staten (GS)
van Noord-Holland mee de voorberei-
ding voor de bouw van een fietsbrug
over het Amsterdam-Rijnkanaal bij
Nigtevecht te beëindigen.
Voor de bouw van deze brug hadden
vertegenwoordigers van de provincies
Noord-Holland en Utrecht en de
gemeenten Abcoude en Loenen op 30
september 1999 een intentieverklaring
getekend. Tijdens de periode van voor-
bereiding en onderzoek is echter twijfel
gegroeid over het aantal fietsers dat van
de brug gebruik zou aan maken. De
aanvankelijke prognoses gingen uit van
ca 450.000 fietsers die jaarlijks de over-
steek zouden maken. Naderhand zijn die
verwachte aantallen naar beneden bijge-
steld tot 150.000-200.000. Toen vervol-
gens de lagere gebruikscijfers gezet wer-
den naast de inmiddels fors gestegen
bouwkosten, is besloten niet langer uit
te gaan van een vaste oeververbinding
maar de mogelijkheden van een pontver-
binding te bezien. Onderzoek wees

In dit nummer

evenwel uit dat aan een
pont exploitatie- en veilig-
heidsproblemen verbonden
zijn waarvoor de betrokken
partijen geen oplossing
konden bieden.

In de brief vragen GS aan
mede-financier provincie
Utrecht of deze Provincie
definitief van medewerking
aan de fietsbrug afziet.
Indien dat het geval is
concluderen GS dat het
project, dat opgenomen is

in het Fiets- en Wandelplan Noordelijke
Vechtstreek, het Groen Netwerk Groene
Hart, het Strategisch Groenproject
AmstelGroen en het Recreatief
Fietsverbindingen Plan Utrecht, op dit
moment niet uitgevoerd kan worden.

Voor u ligt alweer het eerste

nummer van de vierde jaargang van

Sleutel 2000, dat met evenveel

enthousiasme is samengesteld als

alle voorgaande edities. De vele

inzendingen en positieve reacties

van u als lezer, zorgen er voor dat

de redactie steeds veel plezier

beleeft aan de totstandkoming van

een nieuw exemplaar. 

Maar een speciaal woord van dank

aan onze sponsors, zonder wie

Sleutel 2000 niet zou kunnen

bestaan, is ook zeker op zijn plaats.

Het zijn hun financiële bijdragen die

het mogelijk maken dat wij u elke

twee maanden kunnen trakteren op

nieuwtjes, wetenswaardigheden en

de aankondiging van de vele

activiteiten, die in ons dorp worden

georganiseerd. Met ingang van dit

jaar heten wij weer twee nieuwe

sponsors van harte welkom:

Holmanns Montage Techniek en

VOF Scheepvaartbedrijf Sijbesma &

Zn. Daarmee is de lijst met sponsors

uitgegroeid tot maar liefst 12

bedrijven, die op deze manier hun

steun geven en grote blijk van

waardering uiten voor het initiatief

dat wij ruim drie jaar geleden

hebben genomen.
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Gemeentenieuws
Loenen a/d Vecht

Uitslag landelijke verkiezingen in Loenen

Groen Links, SP en Christen Unie zijn
"kleiner" dan landelijk en D66 is juist
weer iets groter.

De stemming in de 6 stembureaus in 
de gemeente Loenen verliep zonder
problemen.

Vergelijking uitslag Loenen en
landelijk

De opkomst in Loenen was 89,39%.
Vorig jaar was dat 88,27%. Het CDA
bleef de grootste partij en won 2%. De
PvdA was ook hier de grote winnaar met
7% winst. De VVD trok ook ongeveer
3% meer stemmen. De LPF verloor hier
ruim tweederde van haar aanhang (een
verlies van bijna 11 %). Bij de overige
partijen deden zich geen grote wijzigin-
gen voor.

De opkomst in Loenen was beduidend
hoger dan het landelijk beeld (na 97,5%
getelde stemmen):
landelijk ging
79,9% naar het
stembureau. Het
CDA doet het in
Loenen iets beter en
de VVD ruim beter,
terwijl de PvdA in
Loenen beduidend
minder stemmen
krijgt dan in het
hele land. 

Vergaderingen 
gemeenteraad:
In principe vergadert de gemeenteraad
ongeveer eenmaal per anderhalve
maand op de dinsdagavond. De verga-
deringen beginnen in de regel om 20.00
uur en vinden plaats in het gemeente-
huis.
Op 28 mei 2002 heeft de gemeenteraad
een nieuw Reglement van Orde vastge-
steld. In dat Reglement wordt aangege-
ven op welke wijze de agenda voor de
vergadering tot stand komt en hoe er
vergaderd wordt. In verband met de
invoering van het dualisme per 7 maart
2002 heeft de raad onder andere beslo-
ten de tot nu toe bekende raadscommis-
sies af te schaffen. In plaats daarvan zal
ongeveer twee weken voor de normale
raadsvergadering een zogenaamde "ver-
gadering van de Raad in commissiever-
band bijeen" plaatsvinden. De gehele
raad bespreekt dan onder andere de
onderwerpen die op de agenda van de
raadsvergadering komen. Tijdens die ver-
gadering kunnen burgers en inwoners
gedurende een half uur inspreken over
onderwerpen die niet op de agenda
staan. Tevens kunnen belanghebbenden
bij de agendapunten zelf ook inspreken.
U dient dat wel vooraf te melden.
Tijdens het inspreken kunt u niet in dis-
cussie gaan met de raadsleden, wel kunt
u vragen stellen en/of uw mening geven.
Het kan voorkomen dat u de vergade-
ring wilt bezoeken voor een bepaald
onderwerp, maar dat juist dat onder-
werp niet wordt behandeld. De raad
stelt namelijk tijdens de vergadering de
agenda vast en het zou kunnen voorko-
men dat de raad een bepaald onderwerp
nog niet wil behandelen. Wij adviseren u
de gemeentelijke voorlichtingsrubriek in
de gaten te houden. Of een bezoekje te
brengen op de gemeentelijke website.
Daar zullen de belangrijkste en meest
actuele zaken worden gepubliceerd.
De vergaderingen zijn in principe open-
baar en kunnen door iedereen worden
bijgewoond.
Belangstellenden kunnen de agenda en
de daarbij behorende stukken vanaf de

zesde dag voorafgaand aan de raadsver-
gadering afhalen in de hal van het
gemeentehuis. Ook kan men zich abon-
neren op toezending van de raadsagen-
da + voorstellen. Kosten zijn 1 64,11
(peil 2002).
Voor nadere informatie hierover kunt u
terecht bij bureau Interne Zaken.

Onderstaand treft u het vergaderschema
voor 2003 aan van de Raad in commis-
sieverband bijeen en de gemeenteraad.
De agenda´s en verslagen van deze
openbare vergaderingen kunt u vinden
onder Gemeentebestuur.
Het college van burgemeester en wet-
houders vergadert iedere dinsdag (niet
openbaar).

Raad in commissieverband bijeen Gemeenteraad
4 maart 18 maart
8 april 22 april
13 mei 27 mei 
17 juni 1 juli
2 september 16 september
7 oktober 28 oktober
2 december 4 november (extra begrotingsraad)

16 december
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Het voorjaar komt er weer aan!

Daarom openen wij m.i.v. april de
keuken en de snackbar elke vrijdag,
zaterdag en zondag!Houdt uw brieven-
bus in de gaten voor onze vernieuwde
menukaart! Voor verdere info en reac-
ties kunt u terecht op www.losinbos.nl

Ook is er een begin gemaakt om u op
ons prachtig terras aan de Vecht te
kunnen ontvangen met een hapje en
een drankje. Nu de gezellige winter-
maanden voorbij zijn, staan wij te
popelen om ook in de zomer diverse
activiteiten te organiseren. Wij prijzen
ons dan ook gelukkig met het feit dat
enkele van onze stamgasten boordevol
zitten met ideeën om er een onverge-
telijke zomer 2003 van te maken!

Graag tot ziens in Drank en
Spijslokaal Bos!

Drank en
Spijslokaal Bos.

Gladheidbestrijding 
Ondanks dat de winter weer op zijn einde loopt kan het nog glad zijn op de
wegen en stoepen. Daarom toch graag even uw aandacht hiervoor.

Wanneer wordt er gestrooid?
In september 1993 heeft de raad de hui-
dige regeling voor de gladheidbestrijding
vastgesteld. Mede aanleiding hiertoe was
de landelijke aanbeveling om alleen op
de doorgaande wegen gladheid te gaan
bestrijden en daarmee de hoeveelheid
zout te verminderen die bij de gladheid-
bestrijding in het milieu wordt gebracht.
In de gemeente Loenen betekent dat,
dat onder normale omstandigheden
alleen nog de gladheid bestreden wordt
op de doorgaande wegen, de busroutes
en de wijkontsluitingswegen. Hiervoor
staan binnen de gemeente Loenen 2
strooiteams 24 uur per dag paraat.
Alleen bij extreme omstandigheden zoals
zware ijzel en/of sneeuwval wordt daar
van afgeweken en worden ook de overi-
ge wegen en zonodig de trottoirs behan-
deld. Dit gebeurt echter alleen binnen de
normale werktijden van de gemeentelijke
buitendienst. In bijna alle gevallen zullen
dus alleen de hoofdroutes gestrooid wor-
den. Er wordt naar gestreefd gladheid
zoveel mogelijk te voorkomen, door pre-
ventief te strooien op de vastgestelde
strooiroutes. Dat wil zeggen dat op basis
van gladheidverwachting al gestrooid
wordt, nog voordat het daadwerkelijk
glad is. Hiertoe staat de strooidienst in
contact met de meldkamer van
Rijkswaterstaat. Afhankelijk van de weer-
somstandigheden wordt er eenmalig of
meerdere malen gestrooid. Als het bij-
voorbeeld aanhoudend sneeuwt, zal con-
tinu worden doorgegaan met strooien,
en eventueel sneeuwschuiven op de vast-
gestelde routes.

Waar wordt gestrooid?
Op dit moment zijn er in de gemeente
twee strooiroutes vastgesteld. In deze
strooiroutes zijn de volgende wegen
opgenomen:
Loenen: Driehovenlaan, Hoefijzer,

Brugstraat, Grutterstraat, Oud Over,
Keizer Ottolaan(gedeelte tussen
Driehovenlaan en Rijksstraatweg),
Albrechtlaan, Molendijk, Moleneind
en Vreelandseweg.

Vreeland: Loenenseweg, Singel,
Nigtevechtseweg, Bredestraat,
Lindengracht, Raadhuislaan, Boslaan,
Bergseweg, Kleizuwe, Spoorlaan,

Duinkerken(vanaf Spoorlaan),
Floraweg en De Vliet.

Nigtevecht: Oost Kanaaldijk (incl. fiets-
pad), Kanaaldijk Oost, Vreelandse-
weg, Dorpsstraat, Garstenstraat,
Raadhuisstraat, Aetsveldsestraat,
Oostzijdsestraat (busroute),
Klompweg, fietspad naar Weesp.

Loenersloot: Binnenweg, Polderweg,
Angstelkade, West Kanaaldijk (incl.
fietspad), Rijksstraatweg. 

Nieuwersluis: Mijndensedijk, Zandpad,
De Rijksstraatweg in zowel Loenen
als Nieuwersluis wordt gestrooid door
de Provincie, evenals de N 201.

Veiligheid voor de weggebruiker staat
uiteraard voorop bij de gemeentelijke
sneeuw- en gladheidbestrijding. De mate
van veiligheid wordt echter mede
bepaald door het (aangepast) gedrag van
de automobilist, de motorrijder, de
(brom)fietser en de voetganger. Hoe
goed en adequaat een sneeuw- en glad-
heidbestrijding ook mag zijn, de kans op
onverwachte gladheid blijft bestaan, ten
aanzien van de veiligheid in winterse
omstandigheden geldt: 'daar waar de
verantwoordelijkheid van de gemeente
eindigt, begint de verantwoordelijkheid
van de weggebruiker'. 

Het is voor de gemeente niet mogelijk
om alle straten, wegen, fietspaden en
stoepen in alle kernen sneeuw- en ijsvrij
te houden. Daarom doet de gemeente
bij winters weer ook een beroep op de
eigen verantwoordelijkheid van de inwo-
ners. Wij zien het als een morele ver-
plichting van bewoners van aanliggende
percelen om de eigen stoep ijsvrij te hou-
den. Zo voorkomt u in uw eigen woon-
omgeving valpartijen. 
Voor de bestrijding van gladheid op
bruggetjes en rond openbare gebouwen
zijn hiertoe containers met wegenzout
geplaatst, waarmee door de inwoners op
deze plekken de gladheid bestreden kan
worden. Deze containers worden door
de gemeentelijke buitendienst regelmatig
gevuld.

Voor vragen, opmerkingen en/of sug-
gesties omtrent de gladheidbestrijding
kunt u eventueel contact opnemen met
de heer J. Haarman van de afdeling
grondgebied, tel 0294 236234.

Sleuteltjes

Peuterspeelzaal 
"Het Hummeltje"
Zoekt een gediplomeerde invalkracht.
Meer informatie bij Margreet Steenbrink,
Telefoon 251368.

Gezocht videoband 
Nigtevecht 1965!
Namens de Historische Kring Loenen ben ik op
zoek naar een oude film/videoband die in
ongeveer 1965 gemaakt is van het Nigtevechtse
verenigingsleven. Ook moet er nog een oude
film zijn waarop o.a. de opening van het
Dorpshuis staat. Wie kan mij vertellen waar
deze films/videobanden gebleven zijn? Ik hoop
van harte dat U mij verder kunt helpen.
Namens de HKL Gerda Verwoerd, Tel. 0294
251505, e-mail: ger.verwoerd@planet.nl

Gevonden:
Hyundai autosleutel gevonden tijdens de
kerstdagen op de Nieuweweg.
De eigenaar kan de sleutel op 
Jhr. Huydecoperstraat 10 ophalen



Het zit er al weer op, het cultu-
rele seizoen van theater
Nigtevecht. De springplank
van cabaretminnend
Nederland. Dit cultureel
jaar werd afgesloten door
twee grootheden van het
podium die elk op eigen
wijze uw recensent beet-
pakten en hem de tranen in
zijn ogen bezorgden. En
geloof me, niet van verdriet of
ergernis. Mike Boddé en Eric van
Sauers. De eerste pianovirtuoos
uit Rotterdam en de laatste stand up
gigant uit Amsterdam. Deze "Feijenoord –
Ajax" eindigde onbeslist. Een heerlijk slot
van wederom een geslaagd seizoen.  Met
deze keer niet een kritische noot gericht
aan de artiesten, maar aan het publiek.
Daarover straks meer.

Mike Boddé kennen we niet alleen als de
komische krullenbol achter de piano,
maar de vaste Kopspijkers-kijker kent hem
als de man die Minister van de LPF Nawijn
persifleert. Hij openende wat weifelend
met het publiekelijk doornemen van zijn
onzekerheden, maar kwam snel los met
korte krachtige stukken. Dan weer geën-
gageerd, dan weer slapstick. Maar alles
doorspekt met goede ondersteunende
muziek. Ook bezorgde hij ons een kleine
brok in de keel met een prachtig lied over
zijn overleden broer. 

Eric van Sauers had een echte
try-out. Het programma staat

duidelijk nog in de kinder-
schoenen, gezien het aan-
tal keer dat hij even in het
hoekje op zijn aanteke-
ningen moest kijken.
Maar was het niet één van

"De-Grote-Drie" Wim Kan
die dat ook met een volledig

ingespeelde one-man-show
deed. Maar ondanks die vroege
fase van het programma kreeg
de ervaren stand up comedian

ons regelmatig aan het schateren. Ik wil
graag het voldragen programma van hem
gaan bekijken als het op het juiste tempo
door de zaal dendert. Dan kom je op
gezette tijden helemaal niet meer bij,
vrees ik.

Chapeau voor beide heren!

Oh, ja, die kritische noot aan het publiek.
Wat ik betreur is dat het publiek massaal
het pand verlaat na de laatste voorstelling
in de wetenschap dat er nog een after
party staat gepland. Is het initiatief van
Ben Goes al geweldig dat we van die
pareltjes in ons onvolprezen theater krij-
gen, ook de nazit na de laatste voorstel-
ling verdient de aandacht van het grote
Nigtevechtse publiek. Dus dames en
heren, foei, en laat dit volgend jaar na
Sandifort en Klaassen niet nog eens
gebeuren. Op de dansvloer en swingen
met die heupen!

Pieter Tammens
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Feijenoord-Ajax onbeslist.

Eric van Sauers

Met twee schitterende voorstellingen
van Mike Boddé en Eric van Sauers is
er alweer een einde gekomen aan het
cabaretseizoen in Nigtevecht. Een
geslaagd seizoen met volle zalen,
enthousiaste bezoekers én cabaretiers.
Begin september start het nieuwe sei-
zoen met vijf voorstellingen. In de
Sleutel die eind april verschijnt, kunt u
hierover meer lezen. Bij voorintekening
zijn de passe-partouts voor het nieuwe
seizoen direct al uitverkocht. Er zijn
meer reserveringen dan beschikbare
plaatsen. Dit betekent dat nog onder-
zocht moet worden hoe de gereser-
veerde passe-partouts verdeeld gaan
worden. Aangezien er vroeg gestart
wordt met het nieuwe seizoen zal de
verkoop van de passe-partouts van 18
tot 21 augustus in het Dorpshuis plaats
vinden. 

Tot slot is er een nieuwe cabaret-websi-
te: www.cabaret-nigtevecht.tmfweb.nl.
Nu met gastenboek dus schroom niet
en schrijf hem vol.

Ben Goes

Cabaret seizoen
2003 - 2004
uitverkocht

Woensdag 19
maart om 14.00
uur is er kinderbio-
scoop, ditmaal in
het dorpshuis van Vreeland, waar op initi-
atief van de Culturele Raad Loenen de
film 'Het gebochelde paardje' zal wor-
den vertoond.  Het verhaal speelt zich af
in het oude Rusland. Daar  leven drie
broers: Danila, Garrila en de veel jongere
Iwan. Iwan wordt door zijn broers slecht
behandeld en gepest, maar hij verdraagt
het  geduldig. Op een dag verschijnen er
twee prachtige rijpaarden en een klein
paardje met een bochel. Iwan mag de
twee rijpaarden verkopen of weggeven,
maar het  gebochelde paardje moet hij

houden, want het zal hem in nood met
raad en daad bijstaan. De tsaar koopt de
beide paarden voor tien zakken zilver,
maar moet Iwan er als stalknecht bij
nemen om ze in toom houden. 
Dankzij een veer van de vuurvogel doet
Iwan z'n werk zo goed, dat de stal-
meester verschrikkelijk jaloers op hem
wordt. Deze fluistert  de tsaar daarom  in
dat Iwan niet alleen weet waar  de zeld-
zame en kostbare vuurvogel is, maar dat
hij ook weet waar de mooiste prinses van
de wereld zich bevindt. De tsaar wil nu

zowel de vuurvogel
als de mooie prinses
hebben, en Iwan
krijgt de opdracht ze

voor hem te halen. Met  hulp van het
gebochelde paardje lukt het Iwan na veel
avonturen de opdracht van de tsaar uit te
voeren en de vuurvogel te vinden. Maar
wie krijgt de prinses?

Deze animatiefilm is geschikt voor
kinderen van 5 tot 10 jaar, is Nederlands
ingesproken en duurt 1 uur en 15
minuten. Een kaartje kost 3 euro. Voor
eventuele vragen kunt u bellen met
Mieke Hoek van de Culturele Raad 
(Tel. 0294 - 23 44 90, na 18:00 uur). 

Kinderfilms in de Dorpshuizen
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Een prentbriefkaart uit ± 1914 van de
openbare school en de monumentale
dorpspomp. Het doen plaatsen van
deze pomp was het werk van
mevrouw De Pré-Theunissen, haar
man was overleden door het drinken
van Vechtwater dat besmet was met
bacteriën, een ander soort drinkwater
bestond niet, waterleiding was voor
die tijd onbekend. Door het verlies
van haar man besloot zij een water-
pomp te schenken voor de bewoners
van Nigtevecht. De pomp werd van
hoogwaardig materiaal gemaakt, het
filtreerwerk en buizen waren van bij-
zondere kwaliteit, smeedwerk en ver-
sierselen getuige dat hierop geen
geld is bespaard. Bovendien kwam
het praktisch nut geheel naar voren,
hij moest een flinke hoeveelheid
water geven, wat hij dan ook deed!
Aan de voorzijde van deze pomp
staat Anno 1893, tussen welk woord
en jaartal het wapen is uitgesneden
van de heer De Pré. Verder staat "Ter
nagedachtenis aan den heer Martinus
Nicolaas de Pré Anno 1893". Aan de
oostzijde "Door zijn weduwe Johanna
Theunissen", aan de westzijde "Aan

de Gemeente Nigtevecht aangebo-
den". Het gegeven in de vorige
Sleutel (december 2002), waar het
Schoolmeestershuis werd verwoord,
kom ik bij de school, waar op 14
oktober 1869 de eerste steen werd
gelegd, blijkens het inschrift was dit
door Mr. W.H.J. Baron van
Heemskerk, Burgemeester 14 okto-
ber 1869, gedaan. De heer L.N.F.
Giel was hoofd der openbare school
en mejuffrouw D. Overmeijer onder-
wijzeres. In begin 1900 werd de
christelijke school gesticht en zetel-
de in de school aan de Dorpsstraat,
naast de voormalige Gereformeerde
Kerk. 
Het openbare onderwijs kreeg door
deze nieuw opgerichte school te
weinig en de christelijke school te
veel leerlingen, door gemeentelijk
toedoen werd besloten tot ruiling
over te gaan. Beide scholen hebben
nadien een nieuwe bestemming
gekregen, de oude op de fotokaart
woonbestemming, de andere helaas
afgebroken.

Oom Henk Otten

HISTORISCHOranjevereniging
Nigtevecht
Op de ledenvergadering van de
Oranjevereniging op 15 januari 2003
hebben wij als bestuur de cijfers over het
afgelopen jaar gepresenteerd. 2002 was
wederom een succesvol jaar: ondanks
het tegenvallende weer en een relatief
nieuw bestuur hebben we veel leuke
reacties ontvangen en hebben we het
jaar ook financieel naar tevredenheid
kunnen afsluiten.

Vanzelfsprekend organiseren wij ook dit
jaar weer een week vol actie en ontspan-
ning. De voorbereidingen zijn in volle
gang en we kunnen u alvast mededelen
dat de oranjeweek dit jaar wordt gehou-
den van donderdag 24 april t/m woens-
dag 30 april. Wat kunt u van ons ver-
wachten? Natuurlijk komt er een aantal
"gouwe ouwen" voorbij, zoals klaverjas-
sen, fietspuzzeltocht en vuurwerk, maar
ook een aantal nieuwe ingrediënten,
zoals een vossenjacht voor de kinderen
en een culinaire avond voor jong en oud.

Begin april verspreiden wij het program-
maboekje, waarin alle ins en outs wor-
den uitgelicht. Reserveert u nu alvast de
bovenstaande data? Wij rekenen op uw
deelname! 

Bestuur Oranjevereniging

Bijzondere
Nigtevechters?
Hierboven heeft u al iets kunnen lezen
over het nieuwe programma van de
Oranjeweek. Een van de nieuwe onder-
delen van het Oranje-programma is de
'demonstratie'dag, gepland op zaterdag-
middag 26 april. Helemaal nieuw is dit
natuurlijk niet: we kennen natuurlijk al
jaren de Streetdance demonstratie en de
Pas de Deux te paard. Diverse verenigin-
gen en  stichtingen zijn inmiddels uitge-
nodigd en het belooft een waar spekta-
kel te worden. Maar wellicht kent u ook
iemand die iets leuks, interessants of
leerzaams wil en kan laten zien aan alle
Nigtevechters. Wilt u deelnemen of meer
informatie, dan kunt u (na 18.00 uur)
contact opnemen met Ton-Mathijs
Zuidervaart, tel: 254335 of Anita
Lenssinck, tel: 252680. Wij horen graag
van u!
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Oorsprong/verklaring :
Het wapen is identiek aan het voormalige
heerlijkheidswapen, zoals dat al aan het
begin van de 18e eeuw werd gevoerd.
Het wapen werd gevoerd als hartschild op
het wapen van het geslacht Huydecoper
van Nigtevecht, die tevens
een variant voerden met de
velden omgedraaid. De
familie kwam in 1721 in het
bezit van de heerlijkheid.
De gemeente voerde het
wapen al enkele tientallen
jaren. In 1972 werd voor
het eerst verzocht het
wapen officieel te laten ver-
lenen. Er was echter geen
duidelijkheid over de kleu-
ren van de velden, zilver-
blauw of blauw-zilver. De
gemeente liet het er toen maar bij zitten,
omdat er een dreiging was dat de
gemeente bij Nederhorst den Berg
gevoegd zou worden. Toen bleek dat de
samenvoeging niet door zou gaan, werd
besloten om alsnog een wapen aan te
vragen. De oorsprong van het wapen was

niet bekend. Het wapen komt al voor op
een wapenbord uit 1675 van het
Hoogheemraadschap Amstelland, waar-
van Nigtevecht een van de districten
vormde. Op dit wapenbord en ook op een

gevelsteen uit 1609 blijkt dat
het (heraldisch) rechterveld
blauw zou zijn. Dit werd door
een verfanalyse bevestigd,
het was niet overgeschilderd.
Toch komt later het wapen
voor met de omgekeerde vel-
den in het wapen van de
familie Huydecoper. Dit is
waarschijnlijk veroorzaakt
door het feit dat het familie-
wapen ook een blauw rech-
ter veld voerde, dit kwam de
herkenbaarheid niet ten

goede.Toen vast was komen te staan dat
het rechterveld historisch blauw diende te
zijn, werd het wapen aangevraagd en
overeenkomstig verleend.

Informatie komt van : www.ngw.nl

Op 7 januari 2003 is in het dorpshuis te
Vreeland een Koninklijke Onderscheiding
uitgereikt aan de heer C.F.M. Portengen
tijdens diens feestelijke afscheidsreceptie
als machinist van het gemaal van de
Hoeker en Garsten polder. 

Tot 1 januari 2003 heeft de heer
Portengen 50 jaar als machinist van het
poldergemaal gefungeerd. Hij heeft dit,
op verzoek van de DWR, nog bijna 11
jaar volgehouden na het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd. Al die jaren
is hij 24 uur per dag en 7 dagen per
week beschikbaar geweest voor het
gemaal. De sporadische keren dat hij niet
aanwezig kon zijn om het gemaal te
bedienen, heeft zijn echtgenote hem
vervangen.
De ingelanden zijn zeer lovend over de

plichtsbetrachting die het echtpaar
Portengen gedurende deze lange periode
aan de dag heeft gelegd. De heer
Portengen heeft met grote inzet, verant-
woordelijkheidsgevoel en bekwaamheid
de diverse vigerende waterpeilen in de
Hoeker en Garsten polder, conform het
peilbesluit van het waterschap, in stand
gehouden. Vooral in perioden van hevige
neerslag, dooi of ijsgang in de watergan-
gen vergde dit een grote mate van alert-
heid en verantwoordelijkheid, ook ’s
nachts. De heer Portengen heeft op deze
wijze letterlijk de voeten droog gehou-
den van een groot aantal ingelanden. De
inzet waarmee hij het gemaal gedurende
50 jaar heeft bediend, getuigt van een
karaktervolle en voorbeeldige plichtsver-
vulling die bovendien voor de samenle-
ving van grote waarde is geweest. 

Naast het bedienen van het gemaal was
de heer Portengen ook een goede
onderhoudsmonteur, hoewel hij daarvoor
feitelijk niet was aangesteld. Ingeval van
storingen aan de bemalingsinstallatie
heeft hij deze door zijn technische kennis
altijd doelmatig weten te verhelpen.

De functie van machinist is nooit een
fulltime functie geweest, er stond slechts
een geringe vegoeding tegenover die in
geen verhouding stond tot de arbeidstijd
die hij besteedde aan het zorgdragen
voor een goede waterhuishouding. De
heer Portengen heeft daarnaast dus altijd
nog een dienstbetrekking gehad bij een
particulier werkgever. 

Het gemeentewapen
van NIGTEVECHT
"Gedeeld : I in azuur een sleutel van zilver, II in zilver een omgewende sleutel van
sabel. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels." 

De heer C.F.M. Portengen - 
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hart van Nederland
in Nigtevecht
De televisie zender SBS6 heeft aan-
gekondigd om voor haar program-
ma "Hart van Nederland" in het
voorjaar van 2003 een aantal opna-
mes te gaan maken in landelijke
streken in Nederland.
Ook de mooie Vechtstreek zal in
deze serie programma's worden
belicht.

Waarschijnlijk zullen er ook diverse
opnames gemaakt gaan worden in
Nigtevecht en omgeving, waarin het
leven op en rond de mooie rivier de
Vecht centraal zal komen te staan.
De redactie van Hart van Nederland
zal zodra het opnameschema
bekend is dit verspreiden in
Nigtevecht. Bij een aantal opnames
is publiek van harte welkom en de
inwoners mogen hierbij aanwezig
zijn. Tevens zullen er ook locatie
opnames zonder publiek gemaakt
gaan worden gedurende dit voor-
jaar.

Wij houden u via de volgende
Sleutel op de hoogte!
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Albertus Willem Rijk
Geboren op 22 december 2002,
zoon van Olaf Harmsen en
Jeannette Sijbesma, broertje van
Sterre en Puck.

Op 31 december 2002 is Bente 
geboren, dochter van Natasja en
Ronald, zusje van Robbin.

Maandag 3 februari kreeg Daan een
broertje, David Andreas. Zoon van
Alfred en Mireille Hartog.

Beschuit met muisjes ...

Kleurplaat



COLOFON

Redactie
Alfred Kersbergen 25 3169
Frans Govers 25 1990
Pieter Tammens 25 2786
Rob Thijssen 25 2624
Walter Bakker 29 5789
E-mail info@sleutel2000.nl

Opmaak en vormgeving
Woodhouse Productions, Breukelen 
Tel. (0346) 25 20 45

Druk
Drukkerij Vreeland
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Met dank aan de sponsors:
• Nodema BV • Bogaard • Neervoort & Klop 
• Pianoservice Prast •  Wuta Nigtevecht 
• Drank- en Spijslokaal Bos • Het Dorpshuis 
• Lengers Yachting B.V. • Administratiekantoor
Verwoerd • HMT - Holtmanns Montage Techniek 
• VOF Scheepvaartbedrijf Sijbesma & Zn. 
• Woodhouse Productions 

S leute l  2000 redact ie  i s  een 
werkgroep van St icht ing het

Dorpshuis  N igtevecht

COLUMN

Oorlog
Nog voor de wekker afloopt word ik die ochtend gewekt met een klein

kusje op mijn neus. Zo zacht dat het voelt als de landing van een vlieg of

mug. Maar voordat ik uithaal realiseer ik me dat het geen insect is, maar

mijn zoon. Ik hou mijn ogen dicht en tuit mijn lippen om een kus terug te

geven. Dan voel ik plotseling twee ijskoude voetjes tegen mijn kuiten en

schuift hij centimeter voor centimeter dichter tegen me aan. Met een half

oog werp ik een blik op de wekker en zucht een beetje om het tijdstip:

half zes. 

Ik fluister "kom je lekker warm bij papa liggen?" en met een even krakeri-

ge stem antwoordt hij "Ja, ikke visie kijken". Hij kruipt over me heen en

pakt de afstandsbediening van het nachtkastje, waarmee ik gisteravond tij-

dens het laatste onderwerp van Nova de televisie heb uitgeschakeld. De

video gaat aan en de eerste commerciële boodschappen aan het begin van

de videoband klinken hard door de slaapkamer. Omdat het intro van de

videoband mijn zoon ook inmiddels beginnen te vervelen, drukt hij op het

knopje "vooruit spoelen" en precies op het juiste moment laat hij los. "Op

een dag in Teletubbieland…", daar begint het, zo weet hij. Hij gaat op bed

staan en imiteert de bewegingen van de vrolijk gekleurde poppen. Met

dezelfde vertragende souplesse doet hij de pasjes van het eerste dansje en

roept gelijkertijd "O, o". 

Ik merk dat ik weer begin weg te dommelen en geniet van het ochtend-

ritueel. Om zes uur is de film afgelopen en krijg ik een zelfde kus als een

halfuur ervoor. "Plop",wat zoveel betekent als "nu wil ik de video van

Kabouter Plop zien", klinkt het zachtjes in mijn oor. Omdat de televisie te

hoog hangt en hij de band niet zelf kan wisselen, rol ik uit bed en pak op

gevoel de andere videoband, die op de TV ligt. Ik wissel de videoband en

kruip weer snel terug in bed, maar mijn plaats is vergeven. 

Kort schiet door mijn hoofd wat ik die dag op de agenda heb staan en

herinner me dat ik de avond ervoor de wekker op half zeven heb gezet.

Nog een halfuur. Wat zal ik doen? Zal ik mijn plekje in bed terug verove-

ren? Of, nu ik toch wakker ben, er maar vast uit gaan? Ik besluit het laat-

ste te doen, ga naar beneden en maak een kop koffie. Ondertussen maak

ik ook een papfles voor mijn zoon en hoor ik via de babyfoon beneden dat

dochterlief het slapen ook zat is. Dus maak ik ook een fles voor haar. 

Terwijl ik op de "ping" wacht van de magnetron haal ik de krant uit de

brievenbus. Mijn oog valt op het voorpagina artikel: "Oorlog begonnen",

zo staat er in dikke vette letters. Het kan niet uitblijven, alles wijst erop dat

het gaat gebeuren. Is het niet deze week, dan wel volgende week. Tenzij

we Bush nog net op tijd twee kleine kinderen en een videoband van

Teletubbies en Kabouter Plop kunnen bezorgen.

Walter Bakker

Toen had je... 
De Sleutel 2000 heeft zijn plaats in het
moderne Nigtevecht al ingenomen. Op
enthousiaste wijze worden wij van de redac-
tie aangesproken op onze artikelen en de
onderwerpen die we aanroeren. Wij hebben
met zijn vijven ondertussen onze voelhoorns
in alle geledingen van de Nigtevechtse
samenleving uitstaan. Toch willen we voor
de komende periode ook uw hulp inroepen. 

Het is mij als "import Nigtevechter" op-
gevallen hoe leuk het is om met de geboren
dorpelingen over vroeger te praten. Hoe was
het in ons dorp in de jaren '40, '50, '60 en
later? Welke verenigingen hadden we in die
dagen en waar zijn de leden gebleven? Wie
jubileert er in 2003 en 2004? 

We willen naast het volgen van de actualiteit
ook het verleden induiken. Naast de artike-
len van Ome Henk willen we aan de hand
van verhalen het Nigtevecht van toen op-
tekenen. Als iemand inspiratie heeft wie we
kunnen spreken voor deze nostalgische
portretten laat dat dan weten via ons redac-
tieadres of via email op info@sleutel2000.nl 

De redactie


