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Brand
In de vroege ochtend van zaterdag 4 augustus rukte de
vrijwillige brandweer van Nigtevecht met haar nieuwe
voertuig uit voor een opmerkelijke autobrand. Een Audi
heeft circa twee weken geparkeerd gestaan op het
woonerf aan de Oostijdsestraat en is daar opgemerkt
door verschillende omwonenden. Tot een dag vóór de
brand zaten er kentekenplaten op de auto, maar op de
bewuste ochtend van de brand waren deze verdwenen.
De Audi was van het type snel, waarmee regelmatig
misdaden, zoals overvallen, worden gepleegd. Auto’s
die naast de brandende Audi geparkeerd stonden liepen
ook schade op. Voor het nieuwe brandweervoertuig
was het de vuurdoop, maar dat er een luchtje aan deze
zaak zit, is wel duidelijk.
De redactie
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Wij gaan weer naar school!
‘De scholen zijn weer begonnen’ is één van de bekendste campagnes van Veilig Verkeer
Nederland (VVN). Voor het schooljaar 2012-2013 ging de actie op maandag 13 augustus van
start en liep in elke regio in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.
Het viel een aantal oplettende dorpsbewoners echter direct al op: halverwege de zomervakantie
van de basisscholen in Nigtevecht, die liep van 21 juli t/m 2 september, hing het spandoek met
de tekst ‘De scholen zijn weer begonnen’ al aan het begin van ons dorp. Met nog drie weken
vakantie te gaan, was dat wel heel vroeg voorsorteren op het nieuwe schooljaar!
We kunnen wel concluderen dat de campagneperiode (de eerste twee weken van het nieuwe
schooljaar) hier niet is toegepast. Blijkbaar is men vergeten dat Nigtevecht zich, voor wat de
schoolvakanties betreft, richt op de regio Noord Nederland, terwijl de rest van de gemeente
Stichtse Vecht valt onder de regio Midden Nederland. Wat ons betreft mag het ‘gebiedsgericht
werken’ met betrekking tot deze spandoeken wat strakker worden toegepast!
De redactie

Hot news
Bij het perse gaan van deze editie konden
wij nog niet berichten over de volgende
twee zaken:
• Uitslag Tweede Kamer verkiezingen
• Verslag Klankbordgroep Dorpsraad
Maar terwijl u dit leest vindt u deze
artikelen wel op www.sleutel2000.nl.
Bezoek daarom onze website.

“Lengers”
weer onbewoond
Het pand aan de Vreelandseweg is weer onbewoond. Eind juli is het pand ontruimd
op last van de gemeente Stichtse Vecht. Het pand werd anderhalf jaar geleden voor
de jaarwisseling gekraakt, nog voor de nieuwe kraakwetgeving van kracht werd. De
ontruiming verliep probleemloos en de voormalige bewoner Remco kreeg nog een
extra week om zijn persoonlijke zaken van het terrein te kunnen halen. Intussen is het
terrein rondom het vervallen pand door gemeente en buurtbewoners weer enigszins
toonbaar gemaakt. De eigenaresse, mevrouw Jacobs, wil op deze locatie woningen en
appartementen ontwikkelen. Enig onderhoud wordt daarom al jaren niet meer gedaan
aan het voormalige Lengers pand. Hierover kunt u in het artikel ‘Garsten Noord oh ja’
elders in deze uitgave meer lezen.

Sleuteltjes
Te koop aangeboden:
• Air-hockey tafel, electrisch €25
• Johnny Loco achtige fiets
(kinder 10-12 jr) €50
• Nintendo Wii + Sports resort
+ Wii Fit + Board + Fifa2008
en sport accessoires €70
• Mini-Trampoline 1,2m doorsnede €25
rthijssen@live.nl, 0294-252624
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Dorpshuis
De volgende feesten
vinden plaats:
Nigtevechts Bierfeest

Uitslag vorige stelling
In de vorige editie en op de website van Sleutel 2000 hebben wij een stelling geplaatst waarop
u als lezer kon stemmen via onze website. De stelling luidde: “Om ongelukken met fietsers op
de Kanaaldijk naar Weesp te voorkomen moet de verkeerssituatie snel verbeterd worden”.
Per 5 september zijn er op deze stelling 40 stemmen uitgebracht, 39 stemmers (98%) zijn het
met de stelling eens, 1 stemmer (3%) vindt het de verantwoordelijkheid van de fietsers zelf.
Wij hopen dat deze uitslag voor de gemeente mede aanleiding is om de verkeerssituatie
te verbeteren en dat daarmee ernstige ongelukken voorkomen kunnen worden.

Nieuwe stelling
Op de website www.sleutel2000.nl staat een nieuwe stelling, waarop u kunt stemmen
en reageren. Deze luidt: om in Nigtevecht voldoende woongelegenheid te creëren is
hoogbouw aan de Vechtoever een goede oplossing.

Welkom deel II
Ofwel: “we zijn er bijna, maar nog niet
helemaal”. U las in onze vorige editie nog
dat bij binnenkomst via het fietspad vanuit
Weesp u ogenschijnlijk Nigtevecht verliet.
Het plaatje van nu is verbeterd, maar nog
niet perfect. Want u wordt er zowel het dorp
inrijdend als eruit “Welkom” geheten. Volgens
ons ben je daar “Welkom” in Nigtevecht en
wensen wij u ”Tot ziens” bij het verlaten.
Het kan wel goed gaan wanneer je de borden
bekijkt als je via de Oostkanaaldijk aankomt. Zie
maar: keurig “welkom” als je aankomt en “tot
ziens” als je weggaat. Driemaal scheepsrecht? Wij
houden de vinger aan de spreekwoordelijke pols.
Dan laten we het feit dat het bord bij het fietspad
150 meter verplaatst is en daardoor ons Dorpje
kleiner is geworden buiten beschouwing. Kniesoor
die daar op let.
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Zaterdagavond 22 september is het
Nigtevechts Bierfeest. Het belooft een
groot feest te worden aan onze lange
biertafels en de avond wordt muzikaal
omlijst door Haymo Der Tiroler en zijn Band
en die gaan ons non stop meenemen door
Duitse en Oostenrijkse Hitmuziek.
Aanvang: 20.30 uur, einde 2.00 uur.
Entree € 10,-- p.p. Reserveren via alfred.
kersbergen@chello.nl of 0294-251623.

Saturday Nigtevecht
Zaterdag 13 oktober organiseren
Rick van der Kroon en Gertie Weij
(Gertie Sound) de allereerste Saturday
Nigtevecht. DJ Gertie draait de hele avond
lekkere muziek van eigen bodem waar volop
op gedanst kan worden. En een optreden
van Rick ontbreekt natuurlijk niet.
Aanvang: 21.00 uur, einde 1.00 uur.
Kaarten (€ 12,50 per stuk) zijn de koop bij
het Dorpshuis in Nigtevecht of via email
(info@gertiesound.com). Kijk voor meer
informatie op www.saturdaynigtevecht.nl

Beschuit
met muisjes
Fiene, geboren
6-8-2012, dochter
van Marije de Vries
en Raymond Werner

Pepijn, geboren
27-07-2012, zoon van
Annemieke Holtmanns
en Edwin Hennipman

Ralf, geboren
12-08-2012,
zoon van Frank
en Bertine Jonkhart

Babysoos
Sinds vorig jaar hebben wij in het dorp een heel gezellige instuif, exclusief voor vaders en
moeders en hun baby’s (tot 2 jaar): de babysoos. Iedere 1e woensdag van de maand, van half
10 tot half 12 is er in het Hummeltje gelegenheid om als verse moeders en vaders onder elkaar
tips uit te wisselen met een kopje koffie of thee erbij. De kindjes vermaken zich ondertussen
prima met al het ruimschoots aanwezige speelgoed. Het is een ideale manier om andere
ouders en (toekomstige) speelkameraadjes voor je kindje te ontmoeten. De eerstvolgende
babysoos is op 3 oktober, dus schrijf het vast in je agenda. Stap gerust binnen!
Sandra Scheffel

Cabaret in Nigtevecht:
er zijn nog pass partouts verkrijgbaar!
In Nigtevecht bestaat inmiddels al 13 jaar een traditie van cabaretvoorstellingen op hoog niveau. Altijd uitverkocht, maar ook in Nigtevecht slaat de crisis toe.
Er zijn nog passe partouts voor het nieuwe seizoen. Een buitenkans dus voor iedereen die altijd al wilde maar nooit aan kaarten kwam.
Komend seizoen zijn er 5 voorstellingen:
• Zaterdag 29 september 2012,
Rob en Emiel met “Geknipt & geschoren”.
• Zaterdag 01 december 2012,
Dubbelvoorstelling met Poolvogel en Kim van Zeben.
• Zaterdag 12 januari 2013,
Micha Wertheim met “Voor je het weet”.
• Zaterdag 16 maart 2013, Lenette van Dongen met “Roedel”.
• Zaterdag 13 april 2013, Karin Bruers met “Waar was ik”.
De kaartverkoop is in de dorpsstraat 3. Zowel overdag als ’s avonds
kunnen de passe partouts afgehaald worden. Een passe partout kost
EUR 82,-. Reserveren kan telefonisch bij Ben Goes op nummer 252506.
Ook op de website www.cabaret-nigtevecht.nl kan gereserveerd worden.
Passepartouthouders die een nieuwe pp houder aanbrengen ontvangen
een cadeau.

29 september Rob & Emiel
Rob & Emiel presenteren alweer hun derde avondvullende theatershow en
zijn er helemaal klaar voor! Om te lachen? Jazeker! Verrassend? Absoluut!
De wereldkampioenen mentalisme komen met hun nieuwste voorstelling
“Geknipt & Geschoren” naar ons Gymtheater. In “Geknipt & Geschoren”
wordt u heen en weer geschud, van de ene verbazing in de andere. Cabaret,
theater, visuele acts, stand-up comedy, mentalisme en magic gecombineerd
op een manier die nog nooit eerder te zien was. Als de heren ook nog op
zoek gaan naar het effect van uiterlijk en voorkomen, ontstaat een hilarisch
geheel.
Of u het nou gelooft of niet, één ding is zeker, u gaat naar huis met een
glimlach van oor tot oor. Rob en Emiel brengen zeker geen doorsnee
theatershow en zijn regelmatig op televisie te zien. Er gaat echter niets
boven een live ervaring! Het is nooit wat u denkt en u wordt telkens verrast!
Cabaret, maar dan met een beetje meer!
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Muziekfestival Nigtevecht 2012
weer megasucces!
Het blijft wonderlijk waarin een klein dorp allemaal groot kan zijn. De 2e
editie van het Nigtevechtse Muziekfestival was weer een doorslaand succes,
waar vorig jaar de belangstelling nog langzaam op gang kwam was nu goed
te merken dat de mond tot mond reclame haar werk had gedaan. Vanaf de
start met het popkoor Funtastic, die haar première had, was het direct druk
in het Adrie Ameszpark. En natuurlijk ook het weer was goed.
Zonder de anderen tekort willen doen waren er toch verrassingen: singersongwriter Sjoerd Raaymakers blijkt een groot talent ze zijn. Ondanks zijn 18
jaar al een volwassen podium-uitstraling en een prachtige stem. Dorpsgenoot
(en voorzitter van de Stichting Culturele Evenementen) Geertjan van Oosten
blijkt een begenadigd zanger te zijn. Zijn vertolking van het Shaffy nummer
“Laat me” was indrukwekkend. De Nigtevechtse gelegenheidsband blijkt
geen eenmalige voor de gelegenheid bij elkaar gezochte groep muzikanten
meer te zijn, maar een band die in een jaar tijd een ontwikkeling heeft
doorgemaakt. Zangeressen die vorig jaar nog hun podiumdebuut maakten
hebben hun vleugels uitgeslagen, ook letterlijk, de band wordt inmiddels
ook buiten Nigtevecht gevraagd voor optredens. Een thuiswedstrijd voor
Anja Lengers, de rockbitch uit Muiden, die als Ann May een fantastische set
speelde met haar band en inmiddels met een try out tour door het land gaat.
Mick Harren, zanger/entertainer uit de Jordaan had het naar zijn zin en het
publiek ook. Pontbaas Piet Wiedijk ging op herhaling, waar in de vorige editie
de techniek hem in de steek liet, ging hij nu mét de juiste techniek helemaal
los, en met hem het publiek.
Was de line up met namen als Ellen ten Damme en Jan Akkerman met de
Michiel Borstlapband al indrukwekkend, het publiek ging collectief dringen
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voor het podium toen als mystery guest Trijntje Oosterhuis op het podium
verscheen! Wat een stem, wat een zangeres. Opvallend veel gitaarfreaks
voor het podium bij Jan Akkerman. Een jazzy set met veel improvisatie op de
gitaar. Ellen ten Damme is een fenomeen op zich, deze zangeres, acrobate,
vioolspeelster, componiste, actrice en presentatrice toonde haar veelzijdigheid
met een ode aan haar tamme ekster Arie, maar ook een onnavolgbaar mooie
versie van het lied Naturträne van Nina Hagen.
Met het DJ duo Dos Palomas Negras werd het festival opnieuw een danceevent van top niveau. Het Ameszpark veranderde in een dansende menigte:
Dance Valley aan de Vecht, in combinatie met Michiel Borstlap op keyboard
een unieke ervaring.
Het festival heeft dit jaar samengewerkt met de Stichting DON, Diabetisch
Onderzoek Nederland. De stichting heeft als doel het ondersteunen van
fundamenteel diabetesonderzoek. De loterij die zij tijdens het festival
gehouden hebben was een groot succes. Nog niet alle winnende loten zijn
afgehaald. Op www.muziekfestival-nigtevecht.nl zijn de winnende nummers
te vinden, en hoe u uw prijs kunt opvragen. Hier zijn ook foto’s en filmpjes
(via Twitter) te zien.
De organisatie kan weer terug kijken op een in alle opzichten geslaagd
festival, waarvan we mogen hopen dat Nigtevecht er wéér een geslaagd
terugkerend evenement bij heeft.
namens de organisatie,
Ben Goes

Oh ja, Garsten Noord
Wat is de status van de ontwikkeling van Garsten Noord, het bedrijventerrein tussen
de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal aan de Vreelandseweg. Al jaren zijn er plannen
gemaakt en pogingen gedaan om Garsten Noord te herontwikkelen. Tot op heden
zonder resultaat. Het enige resultaat is een verloedering van de Vechtoever waar
voormalig scheepsmakelaar Lengers internationale bekendheid genoot.
Gemeente Stichtse Vecht heeft dit gebied aangemerkt als één van de vier nieuwe ontwikkelingen
in de kern Nigtevecht. Zij heeft daarvoor in april van dit jaar een Concept-Beeld kwaliteitsplan
(CBKP) gepresenteerd. Ook wordt het 30 jaar oude bestemmingsplan herzien ‘gericht op de
huidige functies’, een zogenaamd conserverend bestemmingsplan. Het CBKP is in te zien op
de gemeentewebsite en op Sleutel2000.nl Het toont twee varianten voor de ontwikkeling van
het gebied. De variatie zit in het gedeeltelijk of totaal verdwijnen van de huidige bedrijven.
Het gebied in bezit van mevrouw Jacobs langs de Vechtoever, buitendijks gebied, wil men in
beide varianten gebruiken voor woningbouw. Er is een mogelijkheid voor 4 woningen met aan
het begin van de weg een mogelijkheid voor 10 appartementen of 2 woningen. Opmerkelijk
is de toegestane hoogt van maximaal 12 meter.
Het gebied rondom de betonfabriek van Tasseron kent 2 varianten. Het CBKP geeft alleen een
uitgebreid beeld van ontwikkelvariant 2 waar alleen nog een samengevoegd bedrijf van Nagel
zal zijn. Op de vrijgekomen plekken komen dan acht vrijstaande woningen en 20 rijtjeshuizen.
Er wordt hier ook rekening gehouden met een 3e tennisbaan. Hoeveel huizen er ontstaan
indien alle bedrijven verdwijnen, geeft het CBKP niet weer.
De gemeente heeft intussen 6 reacties op het CBKP ontvangen van burgers en bedrijven.
Zij krijgen binnenkort antwoord van het College en dan zal blijken of het CBKP wordt
aangepast. De gemeente streeft ernaar om het plan te ontwikkelen met toestemming van alle
belanghebbenden. Indien dat niet lukt kunnen delen van het CBKP uitgevoerd worden. De
tijdsplanning is dat zowel het CBKP als het Conserverende bestemmingsplan dit kalenderjaar
goedgekeurd wordt.
Dit alles betekent niet dat er zicht is op daadwerkelijke bouw op korte termijn, omdat dit alles
nog door een projectontwikkelaar zal moeten worden gerealiseerd. Voor zover bekend is er
nog geen projectontwikkelaar die dit op zich wil nemen. Garsten Noord blijft voorlopig nog
Garsten Noord zoals het nu is.

Langer
actief en
onafhankelijk
ANBO - Wijdemeren organiseert een
voorlichtingsmiddag door de welzijnsorganisatie Tympaan. Nu Vreeland en
Nigtevecht bij de gemeente Stichtse Vecht
horen, krijgen zij te maken met de Stichting
Tympaan. Deze stichting is actief op het gebied
van wonen, zorg en welzijn. Dankzij deze
stichting kunnen mensen langer actief en
onafhankelijk blijven. Zij bieden ondersteuning,
informatie en verschillende diensten zoals
personenalarmering en maaltijdvoorzieningen.
Tijdens de voorlichtingsmiddag worden de
diensten verder toegelicht en is er ruimte voor
uw vragen. Tympaan is er voor alle inwoners.
Niet alleen leden, alle belangstellenden zijn
van harte welkom op deze middag. Het is in
ieder geval ook een goede gelegenheid om de
ANBO leden uit Vreeland en Nigtevecht weer
te ontmoeten en bij te praten tijdens een hapje
en drankje.
De middag wordt gehouden op maandag
1 oktober 2012, aanvang 14.00 uur in
Dorpshuis Feta te Vreeland.

De redactie
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Ouwehoeren
in Nigtevecht
Heeft u ook gekeken in juni? Toen werd bij VPRO
de
bekroonde
documentaire
“Ouwehoeren”
uitgezonden. De documentaire gaat over de
tweelingzussen Louise en Martine, die al 50 jaar
bekende gezichten zijn op de Wallen in Amsterdam.
Door verschillende omstandigheden belandden ze in
de prostitutie. De documentairemakers Rob Schroder
en Gabriella Provaas volgen de dames een jaar. En in
dat jaar komen ze ook even in Nigtevecht terecht,
waar de kinderen van Louise opgroeiden. Met haar
dochter Carol bezoekt ze onder andere de Villa, waar
de kinderen waren ondergebracht. Louise voelt zich
schuldig, maar haar dochter verwijt haar niets. Het is
een prachtig portret van twee bijzondere vrouwen, niet
voor niets heeft de documentaire ook internationaal
succes. Misschien een idee om de dvd eens te bekijken,
voor een bijzondere inkijk in de wereld van de Wallen
en een stukje Nigtevecht.

Collectanten gezocht
Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een
niet te genezen ziekte van het centrale zenuwstelsel. De diagnose wordt vaak gesteld
bij mensen tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op het punt staat een studie te
volgen of aan gezinsuitbreiding denkt. Opeens is de toekomst niet meer zeker. Wat
kun je wel blijven doen en wat niet meer? Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt.
Het Nationaal MS Fonds is in 2005 gestart met het organiseren van een
landelijke collecteweek. Er zijn nu ca. 10.000 collectanten, maar nog
lang niet overal kan worden gecollecteerd. Het streven is om voor elke
MS-patiënt een collectant op straat te zien tijdens de collecteweek.
17.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen net zoveel collectanten.
Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met MS door het geven van
duidelijke voorlichting en het financieren van toegepast wetenschappelijk onderzoek.
Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. De huis aan huis collecte van
19 t/m 24 november is de belangrijkste inkomstenbron.
Meld u aan bij het Nationaal MS Fonds, www.nationaalmsfonds.nl of via
010-5919839. Donaties klein of groot zijn welkom op giro 5057 in Maassluis.
Namens alle mensen met Multiple Sclerose, hartelijk dank

Samenwoonschool
Alsof we nieuw Petersburg gaan bouwen in Nigtevecht, zo lang
duurt het voordat er vorderingen te melden zijn over de nieuwe
samenwoonschool. Maar er zijn weer kleine stapjes gezet.
Gemeente Stichtse Vecht laat weten: “In juli heeft de raad het
bestemmingsplan voor het gebied rond de samenwoonschool
vastgesteld. Dit besluit heeft ter inzage gelegen tot 6 september. De
maanden juni en juli zijn gebruikt om in overleg met de gebruikers
van de nieuwe school (de openbare en de christelijke school en de
kinderopvang) te bezien welke aanpassingen aan het bouwplan
zouden kunnen leiden tot een verkleining van het bouwoppervlak,
terwijl toch een adequate indeling behouden zou kunnen worden.
Aan de hand van diverse overleggen heeft de architect de maand
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augustus gebruikt om tot aanpassingen van het bouwplan te komen.
Begin september zijn de nieuwe tekeningen aan de gemeente en
gebruikers toegezonden. Die tekeningen zullen nu op korte termijn
worden beoordeeld, waarna het aanbestedingsbestek zal worden
geschreven. Bij instemming van alle deelnemende partijen kan de
daadwerkelijke aanbesteding plaatsvinden en kan ook de vereiste
omgevingsvergunning worden verleend.
We hadden graag een afbeelding van deze herziene tekeningen hierbij
laten zien. Helaas is dat niet mogelijk, aangezien eerst de gebruikers
en de gemeente die moeten beoordelen. Op het moment dat er
sprake is van een formele bouwaanvraag, kan dit wel. We hopen in
de volgende Sleutel.

Achterklap: Jacek Cyprowski
Wat is voor u het Nigtevechtse gevoel?
Dit gevoel kennen we sinds 2 jaar een beetje.
We voelen dat we nu meer bij het dorp horen. In
het begin, toen we de taal minder goed spraken,
waren we vaak op ons zelf aangewezen. Later
zijn we meer in contact gekomen door mee te
doen aan schoolactiviteiten en mijn door werk
in Nigtevecht. Nu tennissen we ook en slaan
we Koninginnedag niet over. Het eten in de
feesttent is een hoogtepunt want het lijkt erg
op een Poolse bruiloft en geeft ons het goede
Nigtevechtse gevoel. Lekker eten, muziek en
gezelligheid (Przyjemnie).

De vraag van Jan Wind was hoe beleef je het
wonen en werken in Nederland en speciaal
in Nigtevecht? Nigtevecht is een klein dorp dat
lijkt op het dorpje Bobowa in Polen waar mijn
vrouw en ik opgegroeid zijn. De mensen groeten
elkaar en gaan gezellig met elkaar om. Dat is
vergelijkbaar met mijn geboortedorp in Polen.
Nederland was voor mij een kans om een eigen
bedrijf te beginnen en dat bevalt goed. Mijn
klanten vinden het belangrijk dat we hard werken
en dat we onze afspraken nakomen. Wij wonen
hier met veel plezier.
Hoe bent u in Nigtevecht terecht gekomen?
Zes jaar geleden woonden wij in Mijdrecht in een
klein huis met onze oudste zoon Kamil. Toen mijn
vrouw Agnieszka (Aga) van onze tweede zoon
zwanger werd wilden we een groter huis. Op een
dag was er een lange file op de A1 en A10 en
ik moest vanuit Almere naar Mijdrecht. Toen ben
ik binnendoor gereden via Weesp om sneller thuis
te zijn. Ik kwam toen langs Nigtevecht en zag
op een papieren A4 kaartje langs de Kanaaldijk
dat dit huis te koop stond. Ik heb toen gewoon
gebeld en geïnformeerd. En uiteindelijk het huis
gekocht. Achteraf bleek dit het huis van “de
woonwagenbewoners” te zijn zoals deze plek in
het dorp bekend stond. Hier in dit huis is onze
jongste zoon Nikolas geboren.
Wat is uw favoriete plek in Nigtevecht? Ons
eigen huis. We kijken uit op de Geitenkamp, we
zien de stille sluis, het kanaal en de brug. Er is
overal groen om ons heen. We wonen in het dorp
maar toch hebben we een vrije buitenplek.

Wat zou u Nigtevecht over uzelf willen
vertellen? Mijn vrouw en ik kennen elkaar nu
22 jaar. Aga was 15 jaar en ik kwam elke dag
bij haar huis langs waar ik op de bus stapte om
naar school te gaan. Ik zag haar ’s ochtends
als ik vertrok en ’s middags als ik terug kwam,
elke dag. Na 7 jaar vroeg ik Aga ten huwelijk.
Twee jaar later zijn we getrouwd in ons dorp
Bobowa. Dat ligt een uur rijden vanaf Krakouw.
Mijn hobby is motorrijden in de lente en de
zomer, dat vind ik geweldig. Ik ben opgeleid
als automonteur. Het was mijn hobby en het is
gelukkig mijn hobby gebleven.
Wat was het mooiste moment in uw leven?
Dat is het eerste kindje geweest omdat het zo’n
bijzondere ervaring is.
Wat is uw favoriete muziek nummer
en waarom dit nummer? In Polen had ik
vroeger een drive-in discotheek. Ik organiseerde
discofeesten in Bobowa en de dorpen er
omheen. De laatste tijd heb ik een vaste
discotheek gehad. Dat was een lege ruimte
naast een bar, die vrij was. Ik heb toen een
dansvloer gemaakt en verlichting. De bar was
het winkeltje ernaast. We draaiden het meest
jaren 80 en 90 muziek. Er zijn teveel nummers
om op te noemen maar Black en White door
Kombi was mijn favoriete groep. Zoek het maar
op Youtube.
Wat houdt u nu bezig in het nieuws?
Politiek houdt ons niet bezig. Dat is gekomen na
het communistische systeem, toen verschillende
politici in Polen beloften deden. Ze zouden voor
de burgers opkomen, maar ze kwamen dit geen
van allen na. Sindsdien zijn wij teleurgesteld in
de politiek. Ik kijk ‘s avonds naar het nieuws en
ben geïnteresseerd in sport.

U bent 1 dag burgemeester: wat gaat u
veranderen in Nigtevecht? Dan zou ik ervoor
zorgen dat de brug op vaste tijden omhoog gaat
en niet meer dan 2 keer per uur. Ook mag hij
dan niet omhoog aan het begin en einde van de
schooltijden. Ook zou ik een geldautomaat buiten
bij de Attent plaatsen. Of bij de brug, dan kunnen
mensen geld pinnen tijdens het wachten. Hahaha.
Aan wie uit Nigtevecht gaan we deze vragen
de volgende keer stellen en waarom? Arjan, de
bloemenman, want hij is een harde werker, staat
elke zaterdag weer klaar met bloemen, moet vaak
vroeg op om de bloemen op de veiling te halen.
Arjan heeft altijd wel iets te vertellen.
Welke vraag stelt u aan Arjan? Ik wil graag
het verhaal horen over zijn werk. Waarom heb je
gekozen voor een bloemenzaak?
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