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Foto's Nigtevecht 

Feestelijke opening van de Nortonpomp, 15 juni 1894. Na bet overlijden van haar man, liet mevrouw De Pré-Tbeunissen, 

eigenaresse van Zwaanwijck, voor bet dorp Nigtevecht een waterpomp aanleggen. "Ter nagedachtenis aan den heer Martinas 

Nicolaas de Pré, anno 1893 " staat gegraveerd op de voorkant van de hardstenen onderkant van de pomp. Hier bovenop bevindt 

zich een neo-renaissance gesmede opbouw, daterend uit 1896. De pomp werd geplaatst op het schoolplein van de openbare school in 

de Dorpsstraat. Om de ingebruikname van de pomp te vieren, werd een groot diner op Zwaanwijck georganiseerd met 21 gangen! 

De openbare school met 

juffrouw en kinderen ervoor, 

ca 1920. Later vestigde de 

christelijke school zich in dit 

pand, en vertrok de openbare 

school naar het pand van de 

christelijke school, verderop in 

de Dorpsstraat. De pomp is 

verplaatst geweest naar een 

plek bij de kerk, ongeveer op 

ie plaats waar nu het 

dorpshuis staat. 

Later is de pomp echter weer 

terugverhuisd naar zijn 

oorspronkelijke plek, zij het 

dat bij iets verder naar 

achteren is geplaatst. 
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Het fanfarecorps Juliana tijdens een concours in Diemen, ca. 1948. Van links naar rechts, van boven naar beneden: 

Gosse Faber, Henk Robijn, Joop Vonk, Louw Aaftink (vaandeldrager), Louw Robijn, Arie Vonk, Herman van Groen, Henk Snel, 

Joop de Bree, Dick Westland, Jan Vonk, Ad Aaftink, Linus Roemburg, Herman Huisstede, Arte Vonkjr, dhr Valkenburg, 

Cornells Robijn, Jan Rensenbrink, Jaap Roemburg, dhr. Dokkum (dirigent), jan Verwoerd, Gerrit Dolman, Luwe Dokkum, 

Cor de Bree, Rinus Hennipman, Adriaan Westland, Co Vonk, Arie Verheul, Henk Otten, Bep van Rooijen. (Coll.: S.A. V.V.) 

Fanfarecorps Juliana in de 

jaren '20, op een zomerse 

dag al spelend op een 

boerenkat 

Het zal erg hobbelig zijn 

geweest op de kar, met 

houten wielen en ijzer 

beslag, getrokken door twee 

paarden door de weilanden! 

(Coll.: SAW.) 


