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Weesperbrug kwam en is gegaan

Walter Bakker
verlaat de redactie
Van het eerste uur is hij, onze Walter. En groot was onze verbazing toen hij ons
vertelde na 13 jaar onze redactie te gaan verlaten. We hebben op zijn gemoed
ingewerkt, maar zoals Walter is: eenmaal de beslissing genomen keert hij niet meer
op zijn schreden terug. Het is mooi geweest. Kort samenvatten wat zijn rol was de
afgelopen jaren? Strak georganiseerd, creatief, vol humor; één van de drijvende
krachten achter de Sleutel 2000. Vermaard om zijn columns. De onbetwiste koning
van de nazit. Dus de vraag stellen of we hem gaan missen is ‘m beantwoorden.
Walter wordt van redacteur lezer. En iets in mij zegt: met dezelfde geestdrift als in
zijn tijd als redactielid. In die hoedanigheid gaan we hem missen.
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Ester van Roijen zoekt
jongeren in Nigtevecht
Ik wil me bij deze even voorstellen: mijn naam is Ester van Roijen, jongerenopbouwwerker
bij Jeugd-Punt. Een jongerenwerk organisatie uit Utrecht.
Ik ben onder andere werkzaam in Nigtevecht. Mijn werk houdt in dat ik jongeren tussen
10 – 23 jaar begeleid bij de invulling van hun vrije tijd. Dit kan betekenen dat ik ze help
met organiseren van activiteiten, een brug ben tussen bewoners en jongeren als er sprake
is van bijvoorbeeld jeugdoverlast. Het geven van voorlichting (drugs, seksualiteit, etc.).
Ook werken we samen met hulpverlening zodat we, als dit nodig is, de juiste hulp op de
juiste plek kunnen zetten. M’n werk is heel divers en we kunnen veel kanten op!
In Nigtevecht wordt er soms een activiteit neergezet voor jongeren door het jongerenwerk
van Jeugd-Punt. Dit komt niet vaak voor. Het jongerenwerk zou graag met meer jongeren
in contact komen om erachter te komen wat jongeren in Nigtevecht zouden willen. Om
dit in kaart te brengen (en omdat ik in
7 verschillende dorpen werk en m’n tijd
graag zo goed en effectief mogelijk wil in
zetten voor elk dorp) zou ik in Nigtevecht
een jongerenpanel in het leven willen
roepen. Hiervoor ben ik op zoek naar
6 - 12 jongeren in de leeftijd van 10 - 18
jaar, die met elkaar een groep vormen
om wensen van jongeren in Nigtevecht in
kaart te brengen en uit te voeren. Ik heb
maandelijks overleg met de gemeente en
via deze weg kunnen we met elkaar leuke
dingen gaan neerzetten!
Voor contact of opgeven kun je
me bellen of mailen: 06-27273516 /
evr@jeugd-punt.nl. Meer informatie
over Jeugd-Punt: www.jeugd-punt.nl.

Oh ja.... de fietsbrug:
20 november.
Nu we allemaal een echte brug bij Weesp hebben zien ontstaan, wordt het eens
tijd om weer aandacht aan onze eigen fietsbrug te schenken. Het lijkt erop dat de
definiteive bepaling van de locatie in zicht komt. Wordt het de Punt of zal het tussen
de betonfabriek en DOB komen? 4 november vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen
provincies (NH, UTR) en gemeenten ( de onze en Vecht en Venen). Daar laten zij zich
adviseren door onderzoeksbureaus en ambtenaren over de concequenties voor een brug
en verbinding op de 2 mogelijke locaties en zullen beslissen over de locatie. Bij de brug
zal een ‘verbindingconstructie’ moeten komen omdat er geen ruimte is voor een normale
brug. Tussen DOB en de Betonfabriek kan een ‘gewone’ brug komen waarbij de aan-en
aflanding zal varieren. Een taluut langs het kanaal of rechtstreeks verbonden met de
Vreelandseweg.
20 november zullen de bestuurders aan de Nigtevechters vertellen voor welke
locatie zij gekozen hebben en waarom. Dit zal in het Dorpshuis zijn. Het juiste
tijdstip is nog niet bekend.

Een nieuwe
dorpsvisie voor
Nigtevecht
In oktober 2009 werd, tijdens een goed
bezochte bijeenkomst in het dorpshuis, de eerste
dorpsvisie voor Nigtevecht vastgesteld, met als
motto “waar willen wij heen ?”
Een document dat met de medewerking van veel
dorpsgenoten tot stand is gekomen en waarin
de bewoners aangaven wat zij graag wilden
behouden en welke zaken zij graag anders
zouden willen.
De dorpsvisie heeft er zeker voor gezorgd
dat we binnen de gemeente Stichtste Vecht
inmiddels een dorp zijn om rekening mee te
houden. Maar na vier jaar zijn er natuurlijk veel
nieuwe ontwikkelingen en dat vraagt om een
aangepaste visie.
Dat is dan ook de reden dat de vorig jaar
ingestelde klankbordgroep zich heeft gebogen
over een nieuw concept dorpsvisie. Liefst
22 vrijwilligers zijn in een aantal sessies
bijeengekomen en hebben goede vorderingen
gemaakt. Dit concept zal uiteraard aan alle
bewoners worden voorgelegd en wel op
maandagavond 18 november. Uw reactie wordt
dan zeer op prijs gesteld.
Als u de concepttekst van de dorpsvisie
eerder wilt inzien stuur dan een mail naar
info@dorpsraadnigtevecht.nl
U vindt deze u straks ook op de website van
Dorpsraad Nigtevecht, Sleutel 2000 en InNigtevecht.
Tot maandagavond 18 november in ons
dorpshuis. We rekenen op uw komst!

2

Sleutel niet
ontvangen?
Mochten de bezorgers van de Sleutel uw brievenbus
hebben overgeslagen, dan kunt u altijd een
exemplaar ophalen bij Hans Bosch van de Attent of
in het Dorpshuis. Eveneens kunt u een mailtje sturen
naar de redactie, sleutel2000.nl ondervermelding
van uw naam en adres. Bellen kan ook met Rob
Thijssen (0294-252624) en we zorgen ervoor dat
de sleutel wordt nabezorgd. Wij willen graag dat
iedereen de sleutel onder ogen krijgt.
De redactie

Zaterdag 30 november
cabaret in het Dorpshuis:

De Partizanen

De toekomst is reeds begonnen. Twee comedians van het standup collectief Comedytrain, waar cabaretiers als Najib Amhali
en Theo Maassen ooit zijn begonnen, besloten hun krachten
te bundelen en vormen sinds 2012 een duo: De Partizanen,
bestaande uit Merijn Scholten en Thomas Gast uit Amsterdam.
Zij wonnen de jury- en publieksprijs op het VARA Leids Cabaret
Festival 2013. De jury vertelt over het duo: “Thomas Gast en
Merijn Scholten zijn een aantrekkelijk en energiek duo. Hun
voorstelling bestaat uit een aaneenschakeling van geestige
scènes. Terugkerend format is een talkshow. De Partizanen
zijn oorspronkelijk en authentiek en in hun verhaalopbouw
volledig onvoorspelbaar. Het natuurlijke en zelfverzekerde van
hun theateraanwezigheid straalt een groot spelgemak uit. Hun
humor is mentaal en droogkomisch en met groot gevoel voor
taal belichten ze onze tijdsgeest”.
De Partizanen, nu al exclusief in Nigtevecht te zien, je
kunt er maar beter vanaf het begin bij zijn geweest.
Kaarten kosten € 15,- en zijn verkrijgbaar bij de bakker
en de Attent en in de Dorpsstraat 3, aanvang 20:30 uur.

STEM! Wie wint de
Cultuurprijs 2013?
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van gemeente Stichtse Vecht wordt
weer de Cultuurprijs Stichtse Vecht uitgereikt. Het Cultuurplatform
Vechtstreek stelt een prijs van € 1000 ter beschikking. Die gaat naar
een cultureel initiatief dat voldoet aan de volgende voorwaarden:
lokaal actief, inspirerend, vernieuwend en kwalitatief hoogstaand.
Ook in Nigtevecht zijn culturele initiatieven die hieraan voldoen!
Denk bijvoorbeeld aan het Muziekfestival, ons Gymtheater of de
Crunstroute.
Uit alle inzendingen kiest een vakjury tien initiatieven. Deze tien
genomineerden presenteren vanaf 15 november hun initiatief op
de website van het Cultuurplatform Vechtstreek. Dan is het aan het
publiek om te stemmen. Met de wegingsfactor 60 voor de vakjury
en 40 voor het publiek bepaalt de jury in december de top drie van
kanshebbers voor de Cultuurprijs Stichtse Vecht 2013. De winnaar
wordt bekendgemaakt op de nieuwjaarsreceptie in januari 2014.
Wat moet u doen:
• Download het nominatieformulier via www.cultuurplatformvechtstreek.nl
• Stuur het ingevulde formulier voor 31 oktober naar
info@cultuurplatformvechtstreek.nl
Het zou toch mooi zijn als een Nigtevechts initiatief tot
de genomineerden behoord! Het is aan u!
De redactie
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Weesperbrug
kwam en is gegaan
We vinden het prettig als er iets concreets te gebeuren staat. Niet praten over een fietsbrug, maar wel kijken
naar een nieuwe brug over het ARK. Nigtevechtwas masaal uitgefiets en gewandeld om de plaatsing van de
Weesperbrug te zien voltooien. Een mega spektakel waarvan we later kunnen zeggen: ik was erbij. Zo ook
dhr Boomgaard, die het hele proces van bouw tot destructie heeft vastgelegd met meer dan 2000 foto’s. Deze serie
van 7 foto’s geven het hele traject nog eens summier weer. Nu zal rust weer wederkeren in on rustieke dorpje.
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Sinterklaas intocht Nigtevecht 2013
Het duurt dan misschien nog bijna een maand, maar zet deze datum vast op de
kalender! Zaterdag 23 november wordt Sinterklaas namelijk weer in Nigtevecht
verwacht. Vanaf 12.15 uur kan er bij de Loswal geoefend worden met liedjes
zingen en rond 12.30 uur zal de Stoomboot aanleggen.
Hierna volgt een optocht door het dorp met het Dorpshuis als eindbestemming. Hier
wacht voor alle kinderen weer een gezellige middag. Dit jaar is er een optreden in
sprookjesachtige sferen en natuurlijk zal Sint daarna in de grote stoel plaatsnemen
voor liedjes, zang en dans. Op de prijzentafel dit jaar weer vele prijzen en prijsjes
waar jong en oud blij van wordt! De hoofdprijs swingt de pan uit; 2 kaarten op
het VIP-deck van Ziggodome voor The Ladies of Soul in februari 2014! Verder een
heus Kyboe horloge, een grillplaat, een gourmetstel, mooie themapakketjes en meer!
Loten kosten €1 en zijn verkrijgbaar gedurende de dag in de foyer van het dorpshuis,
trekking rond 16.00 uur. Heeft u de collecte gemist en wilt u toch graag een bijdrage
doen voor deze dag, dan kan dat natuurlijk. Bij DOB, de Attent en de bakker staan
collectebussen! Uw gulle gift is hard nodig om dit dorpsfeest te blijven organiseren,
dank hiervoor! Like Sint op facebook (zoek op Sinterklaas intocht Nigtevecht) en wens
hem en zijn Pieten vast een goede reis naar Nederland!
Het Sinterklaas comité

You Better Pink: 2november
Met nog maar een paar dagen te gaan maken
Nigtevechters, Weespers, maar ook mensen die van
veel verder komen zich op voor de tweede editie van
You better PINK. You better PINK is een swingende
benefietavond, waarvan de opbrengst rechtstreeks
ten goede komt aan Stichting Pink Ribbon. De
presentatie is dit jaar in handen van Roos Moggré, bekend
van het Jeugdjournaal. Zij bedacht zich geen seconde en zei
volmondig JA toen organisator Sandra van der Spruit haar
vroeg om de avond aan elkaar te praten’.
Wat kun JIJ doen om te zorgen dat de opbrengst van
de eerste editie (14.800 euro) geëvenaard wordt?
• Koop een kaartje en kom op 2 november genieten
van heerlijke muziek en goed gezelschap
• Kun je niet komen? Doneer dan op rekening 629 7221
t.n.v. S-factor in Weesp
• Bied op 1 van de veilingitems die door “veilingmeester”
Herman van der Zandt in de zaal wordt geveild.
• Kijk niet op een drankje of 2, want van elke
consumptiemunt die op 2 november verkocht wordt gaat
35 cent naar Pink Ribbon. En vergeet daarbij niet
de snackwagen die verse friet verkoopt. Deze staat bij
de ingang van het Dorpshuis.
• Heb je kinderen? Neem een suikerspin voor ze mee als je
naar huis gaat. Van iedere suikerspin gaat 1 euro naar Pink
Ribbon. Natuurlijk mag je er zelf ook een nemen als je daar
tijdens de avond zin in hebt.
• Laat je strikken voor Pink Ribbon! Ga bij Kim Vonk op
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de foto met “de roze strik” en bestel je foto na.
• Doe een wens! Koop een zakje met 4 wens-kaartjes voor
1 muntje en hang je wensen in de wensboom. Aan
het eind van de avond wordt er 1 wens uitgekozen die
Herman van der Zandt beloont met een leuke verrassing.
• Heb je aan het eind van de avond nog muntjes over?
Doneer ze bij de dames van de goodiebags.
De veilingitems die op 2 november onder de hamer
komen zijn:
• 2 concertkaartjes voor Oleta Adams
(30 januari 2014 / Theater Carré Amsterdam)
• waardebon à 500 euro Dorpshuis Nigtevecht
(binnenkort een feestje? Dan zou ik zeker bieden!)
• een diner voor twee personen bij Restaurant Vooges
in Amsterdam
• 2 concertkaartjes voor Ilse de Lange
(3 maart 2014 / Beatrix Theater Utrecht)
• VIP-arrangement voor 4 personen voor PSV-AZ
(25 januari 2014)
• seizoens kookworkshop voor 6 personen bij
Tobacco Theater in Amsterdam
• 1 week rijden in een Citroën DS Cabrio
(inclusief een tank benzine)
Voor het bestellen van kaarten en meer informatie
over bijvoorbeeld het programma ga je naar
www.youbetterpink.nl.Kaarten à 15 euro zijn alleen
online verkrijgbaar.

AED bij DOB, TVN
en het Dorpshuis
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat dat elektrische
stroomschokken geeft bij een hartstilstand. Mede naar aanleiding van
een reanimatie op de tennisbaan, ongeveer 1 ½ jaar geleden, wilde het
bestuur van Tennisvereniging Nigtevecht (TVN) een AED aanschaffen. Ook
voetbalvereniging DOB had deze wens. De dorpsraad heeft zich vervolgens
bij de StAG (Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg) hard gemaakt
voor de aanschaf van één AED voor beide verenigingen.
Deze aanvraag is gehonoreerd onder de voorwaarden dat beide
verenigingen er gebruik van kunnen maken, er voldoende mensen zijn
opgeleid, er jaarlijks wordt geoefend en dat er een onderhoudscontract
is afgesloten. DOB en TVN gingen hiermee akkoord en de beide besturen

Stelling:
is de Sleutel een verouderd
medium??
In de vorige Sleutel vroegen wij u of u, gezien de
recente fietsdiefstallen, vanaf nu uw fiets op slot
zou zetten. De stemming is gelijk verdeeld: van de
16 uitgebrachte stemmen gaat 50% dit doen, maar
50% ook niet. Misschien niet zo handig om de uitslag
te publiceren, het zal iemand maar op een idee
brengen!

Nieuwe stelling:
We hebben een nieuwe stelling voor u. Eén waar we
erg benieuwd naar zijn. Want al 13,5 jaar ontvangt u de
Sleutel2000 gratis in de bus. Toch loopt landelijk de oplage
van geprinte media, en van lokale kranten in het bijzonder,
hard terug. Door de digitalisering en de mogelijkheid om
actueel nieuws snel op internet te vinden, verplaatst de
lezer zich van offline naar online media.

Onze stelling luidt:
“De Sleutel2000 hoeft binnenkort niet
meer in papieren vorm te verschijnen.”
We zijn enorm benieuwd naar uw reactie.
Ga hiervoor naar www.sleutel2000.nl
De redactie

besloten om op eigen kosten een tweede AED aan te schaffen. Na het
bezoek van het gemeentebestuur aan Nigtevecht, heeft de dorpsraad een
2e AED apparaat uit het centraal leefbaarheidbudget van de gemeente
Stichtse Vecht beschikbaar gekregen.
DOB, TVN en het Dorpshuis beschikken nu allen over een identiek AED
apparaat, met dank aan de dorpsraad, de StAG en de gemeente Stichtse
Vecht. Dit najaar worden een groot aantal leden van DOB en TVN opgeleid.
De AED van de tennisbaan is, vooral buiten het tennisseizoen, ook voor
andere verenigingen beschikbaar. We denken hierbij aan activiteiten van de
ijsvereniging of de oranjevereniging.

Wegens groot succes
opnieuw kledingbeurs!
Door het grote succes van afgelopen kledingbeurs in april, durven wij het
aan een 2e beurs te organiseren in het najaar. Zaterdag 9 november
(datum is onder voorbehoud!) kunnen wederom mooie tweedehands
kinderkleding, speelgoed en sportkleding van eigenaar wisselen.
Meer informatie over deelname, toewijzen van letters etc via
sandra.scheffel@planet.nl

381 Zakken!
We zijn met zijn allen iets aangekomen de afgelopen tijd?! Want
de ouderensoos heeft met de oliebollenactie dit jaar maar liefst 381
zakken vol verkocht. De opbrengst komt ten goede aan de ouderen in
de gemeente en wordt verdeeld naar rato. De ouderen in Nigtevecht
sparen traditiegetrouw voor een leuk uitje. Dus dat kan ook dit jaar
zeker weer doorgaan.
De oliebollenactie vond zoals elk jaar begin oktober plaats, dus wij
kijken nu al uit naar oktober 2014: dan rijden ze weer langs met hun
achterbakken vol vers gebakken oliebollen.
De redactie

Sleuteltjes:
• Gratis af te halen:
55 beton(dak)pannen fabricaat RBB type
Neroma Kleur grijs/zwart
Th. Stam
Petersburg 18
Telefoon: 251791
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Wij zoeken verhalen!

Nigtevecht in de
2e wereldoorlog

In 2015 is het 75 jaar geleden dat in Nederland, en ook in Nigtevecht,
de 2e Wereldoorlog uitbrak. Het logische gevolg daarvan is dat
de mensen die de echte verhalen uit deze tijd nog zelf kunnen
navertellen, inmiddels de 80 jaar zijn gepasseerd. We zouden in de
Sleutel2000 graag aandacht besteden aan dit onderwerp en zijn op
zoek naar verhalen en foto’s over Nigtevecht en zijn dorpelingen in
de 2e Wereldoorlog. Hoe heeft u de bezetting beleefd? Waren er
onderduikers in het dorp aanwezig? Waren er Duitsers gelegerd en
wat was de rol van Fort Hinderdam en Fort Nigtevecht? Waarom zitten
er twee kogelgaten in de boerderij van Willig? Heeft u zelf informatie,
of kent u misschien mensen die het dorp hebben verlaten, of zijn er
kinderen van inmiddels overleden Nigtevechters die de verhalen van
hun ouders kunnen navertellen: we zijn op zoek naar u.
Wij rekenen op uw hulp bij dit interessante, maar lastige
en soms ook pijnlijke onderwerp. U kunt uw reactie sturen
aan info@sleutel2000.nl of contact opnemen van 1 van de
redactieleden.
De redactie

Nigtevechters
in de tv-reclame
Binnenkort is Nigtevecht weer een paar bekende Nederlanders
rijker: zowel Michelle van Nood als Nathalie Eijssens zijn
momenteel respectievelijk binnenkort in tv-commercials op de
Nederlandse buis te zien!

Fortwachter
Hendrik Algra van
Fort bij Hinderdam

Michelle is, samen met haar vriendengroep, gekozen uit een groep
van 20 vriendengroepen die mee hebben gedaan aan een casting voor
een commercial van Kentucky Fried Chicken. Heel leuk dat dat gelukt
is! Mocht u de tv-reclame nog niet hebben gezien en mocht u toch
nieuwsgierig zijn naar het resultaat, op de facebook-pagina van KFC
en op Youtube is de commercial uitgebreid te zien!

1936-1945.

Statiegeld
Bewaar vanaf nu tot zaterdag 4 januari 2014 al uw
statiegeldflessen. Wij halen ze bij u thuis op. De
opbrengst is voor diverse jeugdactiviteiten van v.v.
DOB. Vorig jaar zamelde u 1000 euro in. Gaan wij daar
dit jaar overheen? Ja toch?!
De jeugd van Voetbalvereniging DOB
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Nathalie daarentegen had zich niet opgegeven bij een castingbureau,
maar is spontaan gescout in de Amsterdamse Kalverstraat. Daar werd
aan haar gevraagd of ze wel eens Vanish gebruikt en of ze interesse
zou hebben om mee te spelen in een commercial voor dat product.
Het castingbureau was namelijk niet op zoek naar acteurs maar naar
‘gewone mensen’! Nadat er een spontaan filmpje van haar werd
gemaakt, werd Nathalie een paar dagen later gebeld met het bericht
dat het castingbureau graag met haar verder zouden willen werken.
Op een zaterdagmorgen liep haar huis vol met mensen voor de visagie,
catering en met productiemedewerkers en werd er een tas vol bloesjes
met wijnvlekken daarop gebruikt voordat de ‘take’ er volledig opstond.
We moeten nog even geduld hebben om het resultaat te kunnen zien,
maar de Sleutelredactie zal op 11 november voor de buis zitten: dan
gaat de commercial voor het eerst live!

Achterklap: Truus Brouwer
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? Ik
heb niet echt één favoriete plek maar van de
tegenstelling Amsterdam-Rijnkanaal en Vecht
word ik blij; het rechte, strakke water van het
kanaal waar de economie regeert met z’n zware
motoren en klotsende golven naast de rustig
slingerende, vriendelijke Vecht waar je zomers
een verfrissende plons in kunt nemen en als het ’s
winters koud genoeg is, de gezelligheid vindt op
het ijs tijdens het schaatsen.
Wat is voor jou het Nigtevechts gevoel?
Het eerste dat in me op komt is ‘eigenzinnig’.
Maar of dat typisch Nigtevechts is of dat het een
eigenschap is van elk dorp.., geen idee.

In de vorige uitgave van de sleutel vroeg Henk
van Vliet: Truus, op cultureel gebied hoef je
van mij niet veel te verwachten, maar hoe
cultureel/creatief is Nigtevecht eigenlijk en
wat voor ( zichtbare) projecten kunnen we
nog verwachten? Toen ik hier kwam wonen was
er een carnavalsvereniging, muziekvereniging,
toneelvereniging. Er werd volop gehandwerkt
en geknutseld en waren er grote verhalen
over de Nigtevechtse revue! Vervolgens is dat
verenigingsleven verdwenen, heeft de creativiteit
gesluimerd. Maar gelukkig hebben we sinds een
paar jaar weer kunnen genieten van een Straaterij
met o.a. zelfgemaakte spullen, de Oranjeweek waar
veel creatief organiseren en beleven aan te pas komt.
We hebben het muziekfestival met Nigtevechtse
muzikanten en zangers, een teken- en schilderclub
voor kinderen en wildbreien met 31 vrouwen.
Dan hebben we ook nog de Crunstroute met 43
deelnemers dat een kleine 300 belangstellenden
op de been bracht, een kunstgalerie, een
boekbindatelier en verschillende ‘huisclubs’ waar
mensen samen tekenen, schilderen, handwerken,
muziek maken e.d. Tel daarbij op de verschillende
talentvolle toneelspelers die ik de laatste jaren heb
gespot en je kunt oprecht zeggen dat Nigtevecht
een cultureel/creatief dorp is met veel potentieel.
Om mensen gelegenheid te geven die creativiteit
te uiten of samen te beleven, wil ik onder de vlag
van CrUnst binnenkort starten met 2 creatieve
inloopavonden per maand. Is daar genoeg
belangstelling voor, hopen we dat uit te bouwen
naar een inloop overdag. Natuurlijk gaan we in
2015 weer een CrUnstroute organiseren.
Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen? Via
de route Almelo-Alkmaar-Utrecht. Ik heb zo’n 20
jaar gedaan over die reis, trouwde en kwam in het
dorp wonen om daar te beginnen aan ons gezin.

Wat zou je Nigtevecht over jezelf willen
vertellen? Sinds een maand vertegenwoordig
ik Nigtevecht in het Gehandicaptenplatform
Stichtse Vecht. Het platform zit midden in een
reorganisatie waardoor er enorm veel werk te
doen is. We zijn o.a. bezig met het opzetten
van nieuwe informatie kanalen dus nog niet
overal te vinden. Als je iets wilt weten of iets
wilt betekenen voor het platform kun je bij mij
terecht. Op Facebook zijn we intussen ook te
vinden.
Hoe zou Nigtevecht zich moeten profileren
binnen de Stichtse Vecht om voldoende
aandacht te krijgen binnen de gemeente?
Volgens mij krijgen we voldoende aandacht. De
Dorpsraad doet er in elk geval zijn best voor.
Wat is je favoriete muziek nummer en
waarom dit nummer? Ik heb zo veel nummers
die ik graag beluister, ik ben een echte Omnihoor!
Maar mijn hart gaat sneller slaan bij een lekker
blues- of soulnummer. Terwijl ik ook op zijn tijd
ook kan erg genieten van klassieke muziek.
Wat houdt je nu bezig in het nieuws?
Wat de gevolgen in ons dorp zijn van de
regeringsbezuinigingen voor ouderen en
chronisch zieken. Bezuinigingen op de scholen,
subsidiestop voor sportverenigingen, de ‘nieuwe’
rol van de vrijwilliger. Eenzaamheid en armoede.
Voor mensen die denken dat dit niet speelt in
Nigtevecht: Wakker worden! Je ziet het niet
maar het is er wel! Met dit in het achterhoofd
wil ik me blijven inzetten om creativiteit in allerlei
vormen te promoten. Creativiteit in een sociaalmaatschappelijk moeilijke tijd is nog belangrijker.
Het verbindt en inspireert mensen; in eigen
werk maar bijvoorbeeld ook in het zoeken naar
oplossingen.

Ben je actief op sociale media en wat doe je
ermee? Eigenlijk doe ik momenteel weinig met
sociale media. Het kost me nu te veel tijd om
daar op een juiste manier gebruik van te maken.
Maar in de nabije toekomst zal dat veranderen
wanneer CrUnst meer gaat ondernemen en ik zelf
meer werk ga maken van de activiteiten in de wol
en het vilt. Het meest actief ben ik met de site
inNigtevecht.nl
Aan wie uit Nigtevecht moeten we deze
vragen de volgende keer stellen en waarom?
Ik geef de pen door aan Henk de Bruin. Als
commandant van de brandweer heeft hij o.a. te
maken met een tekort aan vrijwilligers.
Welke vraag stelt je aan die persoon? Henk,
in hoeverre heeft het tekort van vrijwilligers in de
toekomst gevolgen voor de brandveiligheid in
het dorp en hoe gebruik jij jouw creativiteit om
vrijwilligers te werven.

Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 7 december 2013
Verschijningsdatum: 20 december 2013

COLOFON
Redactie
Pieter Tammens 		
Rob Thijssen 		
Annelieke Sijbesma 		
Freda Bekker		
E-mail: info@sleutel2000.nl
Opmaak en vormgeving
Ursula Stroeken		
Druk
Postfly - Amsterdam Zuidoost

25 2786
25 2624
25 3030
25 4750

29 5919

Met dank aan de sponsors:
Van Zadelhoff • Woningstichting Wuta
• Compromis Tankvaart BV • Sprotrans
• www.geboortewinkel.nl • Avalancha IT
• Franssen Corporate Finance • Kidswereld
• EDM Media • ALLSAFE • Sparkling Strategy
& Finance • HC Schoonhoven VOF
Technische Installatie • PBH Techniek
• Uitjes.nl • Statenjacht ‘de Utrecht’
• Sloepen-lunch

Sleutel 2000 redactie is een
werkgroep van Stichting het
Dorpshuis Nigtevecht

8

