
Afscheid Piet Wiedijk – 28 maart 2013 - Nigtevecht 

Beste Piet,  

Ik wil even terug gaan naar onze eerste kennismaking in 2004 toen Sophie, Bram en ik jou op het pontje 

vertelde dat wij de nieuwe bewoners zouden worden van Dorpsstraat 126. Dat moment is ons na die tijd 

altijd bijgebleven. De meeste onderons zouden tijdens zo’n kennismaking met een paar wilde vreemde 

zoals wij eerst de kat uit de boom kijken en een beetje schuw reageren maar dat is helemaal niks voor jou. 

Jij ging toen het gesprek aan, verwelkomde ons in Nigtevecht en jij ging zelfs een hartstochtelijk praatje 

maken met onze zoon Bram die toen pas 4 jaar oud was. Toen Sophie en ik later weer in ons appartement 

in Weesp waren weet ik nog dat wij tegen elkaar zeiden. “Wat is die pontjebaas toch een fijne vent!”. 

Wonen in Nichtevecht wordt met zo een authentieke man als Piet vast nog leuker dan wij dachten toen wij 

een paar maanden eerder hadden besloten om in Nigtevecht een huis te kopen. En dat is het ook 

geworden! De glimlach van Piet is Nigtevecht en Nigtevecht is de glimlach van Piet. Piet in Nigtevecht met 

Rocky en nu met Dama. En Piet ook met zijn beste vriend Corne. Al dat is nu helaas geschiedenis. Je had 

een heel groot hart  voor iedereen om jou heen maar dat hart was zo groot dat het dit allemaal blijkbaar 

niet meer aan kon. Wij zullen jou missen als het icoon van Nigtevecht en wij zullen jou ook missen voor 

jouw hobby’s, voor jou liefhebberijen, voor de dingen waar jij zoveel over wist of zo goed mee omging dat 

jij als daar in ons dorp als opperspecialist voor werd gezien. Ik noem er 4.  

Jouw passie voor films was weergaloos. Als ik wilde weten of een film wat voor mij was dan deed ik even 

een pontje met jou en dat wist ik het al. Sterker nog, ik heb van jou vaak die film op een DVD te leen 

gekregen en dan maakte het niet uit of die 20 jaar oud was of nog bij ons in Nederland moest uit komen!  

Tweede. Jouw interesse voor computer technologie. Was er een PC bij ons thuis die niet meer lekker liep, 

dan deed ik weer zo’n pontje met jou en dan had je wel weer een oplossing geregeld. Je had gouden 

handjes als het om computers, televisies en telefoontoestellen ging.  

Derde. Jouw verbogen zang talent! Niet dat jij op het pontje ging zingen indien ik er om vroeg maar wat 

was dat een verrassing toen jij op het podium stond tijdens het eerste muziek festival van Nigtevecht. Ik 

krijg er nu nog steeds rillingen van over mij rug. En vooral vanwege al het publiek om je heen weer eens 

liet zien hoe immens populair jij was in ons dorp.  Van heel jong tot heel oud, van import tot  

doorgewortelde Nigtevechters, iedereen juichte en zongen mee!  

En vierde. Jouw tweets en Facebook berichten! Het begon ’s ochtends rond zeven uur met een vrolijke 

“goede morgen iedereen” en het ging heerlijk de hele dag door met allerlei geintjes waar ik meer malen 

over heb zitten lachen. Vooral die over Feyenoord waren altijd raak.  

Kortom Piet. Je bent weliswaar een jaartje jonger dan ik maar Sophie, Bram en ik hebben jou vanaf onze 

eerste kennismaking meteen beschouwd als een vriend voor het leven. Jouw leven is helaas tot een einde 

gekomen maar wij zullen jou nooit vergeten. Dank Piet, heel erg bedankt Pontjesbaas van Nigtevecht, voor 

al het lees, praat, kijk, luister, vaar en vooral ook veel lach plezier dat jij ons bijna 9 jaar lang elke dag heb 

geschonken. Wij missen jouw gezelschap, jouw glimlach, jouw grapjes maar ook jouw films, computers, 

liedjes, tweets en nog veel meer!  

 

Sophie, Bram en Eric – Dorpsstraat 126, Nigtevecht  


