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Het is al een ware traditie. Muziekfestival editie 4 was weer een 

groot succes. Mede door de briljante ingeving het Adri Ameszpark 

te voorzien van een mooi tapijt van stro was de wolkbreuk van de 

dag er voor niet meer te merken.

Een prachtig programma met letterlijk van jong (Type 2) tot oud (Het 

Nieuwe Trio) en van klassiek (Laurens van Rooijen) tot Dance (Ronald 

Molendijk) bracht alle stijlen in één avond bij elkaar. Mooi om zoveel 

Nigtevechters in één keer op het podium te zien met het aanstekelijk 

enthousiasme van de dirigent bij het Gelegenheidskoor.

De reacties waren daarom weer onverminderd enthousiast. Mijn 

favoriet? Bijna niet te zeggen, maar wat ik mooi vond waren de 

reacties op Sherry Dyane met Michiel Borstlap tijdens ‘Don’t Explain’ 

van Billy Holiday. Rode, betraande ogen in het publiek. Dat, lieve 

lezers, maakt muziek zo prachtig.

Pieter Tammens

Op 12 september zijn twee van onze dorpsgenoten erin geslaagd 

een medaille te veroveren op de 33e Almere Triatlon. Een 

uitzonderlijke prestatie, want deze heren hebben een parcours 

afgelegd van maar liefst 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 

42,195 km (oftewel een hele marathon) hardlopen!

Zowel René Valkenburg, als Hans Bosman namen deel aan de 

categorie heren 45-49 jaar. Beide zijn binnen de tijdslimiet 

gefinisht: René werd door zijn kinderen binnengehaald met 

een knappe tijd van 11.32.53.  En Hans haalde voor het eerst de 

tijdslimiet van 22.30 uur in 15.12.45 uur. Onder luid gejuich van 

de achtergebleven toeschouwers en terwijl er werd omgeroepen 

‘we wachten nog op Hans’ kwam Hans Bosman als allerlaatste 

deelnemer over de finish. We feliciteren natuurlijk ook alle 

deelnemers uit Nigtevecht met hun deelname aan de Weesper 

kwart triatlon. Maar dit vinden we toch wel een gevalletje Baas 

boven Baas. Dus we zijn extra trots op René en Hans. 

Mocht u hierdoor geïnspireerd raken…. de  voorinschrijv-ing 

voor de Almere Triatlon 2016 is begonnen. Alle leeftijden zijn 

welkom.

De redactie 

Wachten op Hans

Muziek luisteren 
vanaf een strotapijt
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Het is bijna 20 jaar geleden alweer, dat Alfred 

Kersbergen de deuren van café Toeters & 

Bellen in Weesp definitief achter zich dicht 

trok. De laatste jaren begon het toch weer 

te kriebelen en inmiddels is hij de trotse 

eigenaar van ons bekendste horecabedrijf, 

nu genaamd No. 100 Eten & Drinken.

Alfred, het is zogezegd al geruime tijd 

geleden dat je een horecazaak runde. 

Vanwaar toch weer die behoefte? 

Ik ben altijd een ondernemer geweest in 

hart en nieren. Die behoefte aan een eigen 

horecazaak is eigenlijk altijd gebleven. 

Buiten Nigtevecht ben ik daarom een paar 

jaar geleden al eens bezig geweest met 

iets op touw te zetten, maar dat is toen 

uiteindelijk niet door gegaan. Als zich dan 

zo'n mooie kans binnen het dorp voordoet, 

dan pak ik die met beide handen aan.

Je hebt net vóór de zomer het stokje 

overgenomen van Ron en Gerda. Hoe zijn 

de eerste maanden bij No. 100 verlopen? 

Overweldigend, om het in één woord te 

omschrijven. Het is een erg drukke periode 

geweest, veel mensen uit het dorp hebben 

we al over de vloer gehad. Ook de mooie 

zomer heeft hier natuurlijk een grote rol in 

gespeeld, heel wat passanten hebben we 

hier al gehad. Ik had voorheen natuurlijk 

wel al eens al die fietsen voor de deur zien 

staan, maar nooit gedacht dat het in de 

zomermaanden zó druk zou worden. Al 

gauw heb ik daarom moeten besluiten om 

een tweede kok in dienst te nemen. Nu zal 

het de tijd nog leren hoe de wintermaanden 

zullen verlopen.

Ron en Gerda hebben hun horecabedrijf 

altijd ingevuld als eetcafé. Wat kunnen de 

mensen van jou verwachten?

In grote lijnen hetzelfde. Dat wil zeggen 

aan de ene kant de eetfunctie: een goede, 

Hollandse keuken. Dan heb je nog de 

bar die overdag en tot in de latere uren 

open is voor jong en oud. Wel wil ik 

meer gaan organiseren, onder andere 

themaweekenden m.b.t. eten en drinken. 

Zo kun je bijvoorbeeld denken aan een 

bokbierweekend. Ook zou ik wat meer met 

de zondagen willen doen. Dat zou toch 

heerlijk zijn: als het buiten koud en guur is, 

om dan een gezellige zondagmiddagborrel 

te komen doen?

Je bent ernaast nog steeds uitbater van het 

Dorpshuis en werkt doordeweeks ook nog 

als vertegenwoordiger van Bavaria. Mag ik 

vragen hoe je dat volhoudt?

Het is kunst- en vliegwerk, maar het gaat tot 

nu toe allemaal goed. Tot het einde van het 

jaar ga ik het aan kijken, maar tegen die tijd 

zal ik wel wat keuzes moeten gaan maken. 

Voor nu houdt het enthousiasme van de 

mensen me prima op de been, daar krijg ik 

een geweldige energie van.

Nieuwe en 
vertrekkende 
sponsors
Al sinds de start van de Sleutel2000 heeft Woningstichting 

WUTA Nigtevecht ons dorpssufferdje financieel 

gesteund. De WUTA heeft in Nigtevecht 177 woningen, 

1 bedrijfspand en 1 kantoor in beheer. Wij zijn de 

woningstichting enorm erkentelijk dat zij het al die 

jaren hebben mogelijk gemaakt de Sleutel2000 bij u te 

bezorgen. Na dit jaar stopt de bijdrage van de WUTA. 

We hebben in onze dorpsbewoner Edwin Smulders en 

zijn Fotopersbureau Peter Smulders b.v. een waardige 

opvolger gevonden voor de WUTA. Ook hij draagt de 

Nigtevechtse journalistiek gelukkig een warm hart toe. 

Dus het blijft mogelijk jullie op papier en online gratis te 

voorzien van al het dorpsnieuws!

Bedankt WUTA en welkom Edwin Smulders!

De redactie

Eindelijk in Alfreds handen

 Samen eten 
dankzij 
Omzien  
naar elkaar
Op de vrijwilligersmarkt van Omzien 

naar elkaar, in mei van dit jaar, vonden 

verschillende senioren elkaar in een eetclub; 

samen eten bij één van de dames thuis! 

Onder begeleiding van een vrijwilliger 

(dit keer Ans Bolderdijk) werd er samen 

boodschappen gedaan en werden de dames 

getrakteerd op een heerlijke maaltijd uit de 

keuken van Ans. 

De reacties van de dames waren vol lof en 

intussen heeft het tweede etentje plaats 

gevonden bij Ina en Johan Boshuizen. Omzien 

naar elkaar hoopt elke 2 maanden een 

vrijwilliger te vinden die bereid is dit initiatief 

voort te zetten. Vindt u het fijn om ook aan 

te schuiven? Of lijkt het u leuk om als kok 

te fungeren en onze ouderen een gezellig 

avondje thuis te bezorgen, neem dan contact 

met ons op. Niet alleen voor ouderen maar 

ook voor de jongere alleenstaanden onder ons 

kunnen we het initiatief uitbreiden. Bij elkaar 

thuis eten of met elkaar naar ons eetcafé  

op nr. 100 of naar een eetgelegenheid in de 

regio. Bel met ons team en we brengen u met 

elkaar in contact.  

Telefoon 06 21 64 08 95

Bijna is het zover: vlak na de herfstvakantie, op woensdag 28 

oktober, gaan de Flambouw, de Tweemaster en Kidswereld  

het fonkelnieuwe schoolgebouw betrekken waarmee medewerkers, 

leerlingen en hun ouders weer even vooruit kunnen. 

Op 14 september hebben de drie partijen de sleutel van de nieuwe 

school gekregen, zodat er voldoende tijd is om het gebouw en de lokalen 

startklaar te kunnen maken. Een leuke wetenswaardigheid daarbij is dat 

zowel de schoolhal als het speellokaal door beide scholen in gezamenlijk 

overleg zijn ontworpen, waardoor deze ruimtes ook echt de uitstraling van 

een samenwoonschool krijgen! Verder is men momenteel druk bezig met 

de omgeving van het gebouw. De parkeerplaats bij de school zal ruimte 

bieden aan 29 auto’s en om het voet- en fietsverkeer veilig van en naar de 

school te laten verlopen is een apart voet-fietspad aangelegd, zodat de 

kinderen veilig de school kunnen bereiken.

Als op 28 oktober de samenwoonschool zal worden geopend, zal dat 

natuurlijk gepaard gaan met een feestje! Overdag voor de kinderen zelf, 

maar later op de dag zal er ook voor alle Nigtevechters en anderen die 

op welke manier dan ook betrokken zijn bij de scholen en bij Kidswereld, 

gelegenheid zijn om het gebouw te komen bewonderen. Nadere informatie 

hierover volgt nog.

Nog een paar 
nachtjes slapen voor 
de Samenwoonschool
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Kidswereld  
start met 
zwemBSO
Zit je kind van 4-5 jaar op donderdag op de BSO van 

Kidswereld? Dan zou je gebruik kunnen maken van de 

zwemlessen die tijdens de BSO tijden worden aangeboden. 

Sinds augustus biedt Kidswereld voor de vestigingen 

Weesp, Aetsveld én Nigtevecht deze mogelijkheid. En 

aangezien de kinderen naar zwemles brengen nou 

meestal niet de hobby is van de meeste ouders, vinden wij 

het een heel goed idee. Misschien iets voor u?

 

Voorbereidingen 
nieuwbouw 
Raadhuistraat 
afgerond
Woningstichting Wuta heeft de voorbereidingen aan  

het nieuwbouwproject Raadhuisstraat 13 na jaren 

eindelijk afgerond. Op de huidige gronden van openbare 

basisschool De Tweemaster zullen 15 appartementen 

worden gebouwd voor starters en senioren.

Waar de Wuta het beheer en onderhoud als taak zal 

hebben, zal woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 

zich bezig houden met de realisatie en exploitatie van 

het project.

Achter de schermen wordt door beide partijen 

hard gewerkt om tot vereiste prestatieafspraken en 

een overeenkomst te komen. Zodra meer over het 

project concreet wordt, zal Vecht en Omstreken dit 

wereldkundig maken.

 

Wist u dat...
...  mogelijk de eerste verkeersdrempel in Nederland begin jaren 

zeventig bij paleis Soestdijk werd aangelegd door niemand  

minder dan prins Claus, die zich groen en geel ergerde aan  

het asociale rijgedrag van diens vader prins Bernhard?

... Nederland naar schatting zo'n 50.000 verkeersdrempels telt?

...  negentien van deze slapende politieagenten zich binnen  

de dorpsgrenzen van Nigtevecht bevinden? 

...  in ons dorp de Garstenstraat en Petersburg in een eventuele  

strijd om de titel meeste verkeersdrempels gedeeld koploper 

zouden zijn met allebei drie (3) exemplaren?

 

Heeft u zelf een geboorte te melden, dan  

kunt u altijd uw geboortekaartjes bij ons 

bezorgen op Garstenstraat 7. Wij zorgen 

ervoor dat ook uw kindje hier vermeld wordt.

Park herstel 
Garstenstraat
Het herstel van de beschoeiing langs het water naast de 

Garstenstraat en het parkje aan het eind in volle gang. Nu 

het eerste resultaat aan de Vechtzijde zichtbaar is bleek het 

geen verkeerde zuinigheid. Het knapt zienderogen op. Vers 

hout aan de zijkant en weer een naadloos parkje waar onze 

talrijke honden lekker kunnen ravotten. Mooi resultaat!

De redactie 

Met nog een staartje Indian Summer in het verschiet zijn de 

bestuursleden van De Korte Baan alweer druk doende om 

voorbereidingen voor het winterseizoen te treffen. Een lang 

gekoesterde wens is het realiseren van een nieuw onderkomen voor 

de Koek&Zopie en daartoe zullen de komende maanden de handen 

uit de mouwen worden gestoken. Ondertussen zorgen de schapen 

van Sjoerd Griffioen ervoor dat het gras weer op gepaste lengte 

wordt gebracht en hebben wij Henk-Jan Soede (van de Ekohoeve) 

bereid gevonden om het gras op de dijken voor het winterseizoen 

nog een keer onder handen te nemen. Met het voltooien van de 

samenwoonschool wordt ook de infrastructuur rondom de school 

op orde gebracht. Voortaan zult u de weg naar de ijsbaan via 

een grastegelpad kunnen vinden. Hoewel de temperaturen de 

afgelopen twee seizoenen onvoldoende laag zijn geweest om 

een ijsvloer te kweken, hebben wij er alle vertrouwen dat Koning 

Winter ons toch weer een keer goed gezind zal zijn. Wij zullen er in 

elk geval op voorbereid zijn. U hopelijk ook !

Erik van 
Muiswinkel 
in ons 
Dorpstheater
Voor het eerst naar Nigtevecht, Erik van Muiswinkel, 

op zaterdag 10 oktober, Dorpshuis.

Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling op 

zaterdag 10 oktober gaat Erik ons cabaretseizoen 

openen met een try out van zijn nieuwste voorstelling 

“De Olieworstelaar”.  Erik ontving voor zijn vorige 

programma “Schettino” de prijs voor het beste 

cabaretprogramma van 2014. 

De Olieworstelaar is de moderne mens M/V: niet te 

vatten. Glimmend en gezond, maar tot welke prijs? 

Veelzijdig ZZP-er (Zich Zelf Profilerend),  maar met 

welk recht?  Sterk en slim, maar met welk doel? Erik 

worstelt  zichzelf door de eenentwintigste eeuw 

heen, en haalt vermoedelijk de helft nog niet.  Zo’n 

nieuwe eeuw is misschien nog wel te vatten, maar 

jezelf begrijpen…  dat is een ander kopje thee.  Het 

theater is al dertig jaar de werkkamer van deze 

kleine zelfstandige, en zonder daverende lach is zijn 

zaal niet gevuld. Stil mag het er ook zijn, maar wel 

met zijn allen. De Olieworstelaar! Gespierd cabaret 

van een theatrale mannetjesputter. Losse kaarten 

kosten € 20, -. 

Op dit moment kunt u de gereserveerde passe 

partouts afhalen op Dorpsstraat 3. Er zijn nog passe 

partouts ook al hebt u niet gereserveerd, kosten  

€ 85,-. Verkrijgbaar bij de Attent en Dorpsstraat 3. 

Online kunt u kaarten kopen op www.cabaret-

nigtevecht.nl.

IJsvereniging  
De Korte Baan  
timmert  
aan de weg

Beschuit met muisjes

Nikki en Zoë, geboren op  

10 juni 2015, dochters van  

Dennis Vonk en Emmely Jacques

Finn, geboren  

op 23 juni 2015,  

zoon van Kevin en  

Jacqueline Walraven

Max, geboren  

op 6 september 2015,  

zoon van  

Erik van Beekum en  

Maartje Wijnholds
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Op 9 oktober 
vieren we dat  
de Flambouw  
125 jaar bestaat!
Momenteel leven we op de Flambouw naar een aantal bijzondere 

momenten toe; we bestaan 125 jaar, staan op het punt ons oude 

gebouw te verlaten en de samenwoonschool te betreden samen 

met de Tweemaster en Kidswereld!

Op 9 oktober is het de hele dag feest op de Flambouw. Dat begint 

om 8.30 uur voor de leerlingen die nu op de Flambouw zitten.  

Om 14.00 ’s middags zal er een veiling zijn. Op die veiling kunt 

u een aandenken aan de Flambouw kopen. Te denken valt aan 

oude wand- en landkaarten, een (evt. gesigneerd) tafeltje en/of 

stoeltje, een letterdoos, …. Er is voor elk wat wils en iedereen 

is welkom op deze veiling. Neem dus gerust iemand mee! De 

opbrengst van de verkoop en de veiling zal besteed worden aan 

iets extra’s voor onze kinderen.

Om 19.30 uur begint de reünie.  Oud-leerlingen, medewerkers en 

anderen die in het verleden op de Flambouw zaten, er gewerkt 

hebben of iets voor de Flambouw gedaan hebben worden niet 

vergeten. Een mooi moment om elkaar (weer) te ontmoeten. 

Tijdens de avond komt ook Rick van der Kroon (oud-leerling) 

zingen en zal er een optreden zijn van cabaretgroep ‘Los zand’. 

Er is genoeg te doen die avond; mocht u zich nog niet hebben 

opgegeven, doe dat dan via www.flambouw.com . Meer dan 

350 mensen zijn u al voor gegaan.

Team De Flambouw

 Onheil in 
Nigtevecht!
Op woensdag 26 augustus kreeg de politie een melding van een 

inwoonster van Nigtevecht. Vlak daarvoor had een onbekende 

vrouw door middel van een babbeltruc geprobeerd om bij haar 

in de woning aan de Raadhuisstraat binnen te komen.

Rond 11 uur in de ochtend werd er aangebeld. Nadat was 

opengedaan liep een in zwart geklede vrouw onmiddellijk 

de gang in. De bezoekster probeerde van alles om verder te 

komen: steeds de hand willen schudden, smoesjes als 'u woont 

zeker alleen, er is iets met de buurvrouw, u begrijpt mij niet 

haal even een papiertje' (in gebrekkig Nederlands). Maar de 

wakkere bejaarde blokkeerde ondertussen vakkundig de gang 

met haar rollator. Vanuit haar ooghoek zag ze een schim voor 

het raam, die snel verdween, vermoedelijk naar de achterdeur 

want de overvallende dame loerde steeds die kant op en naar 

de trap.

Uiteindelijk is het de Nigtevechtse gelukt om de vrouw de deur 

uit te duwen. En gelukkig zat de poort naar de achtertuin van 

het huis op slot, zodat er niemand via de achterdeur binnen 

kon komen.

Volgens de politie is het een bekende truc, waarbij iemand bij 

de voordeur bijvoorbeeld om een glas water of een pen vraagt, 

terwijl een handlanger via de achterdeur het huis binnensluipt 

om spullen te stelen.

De onbekende vrouw had zo goed als zeker een mannelijke 

helper en ze was zeer waarschijnlijk van Oost-Europese afkomst. 

Wij vinden het ongelooflijk dat zoiets op klaarlichte dag in ons 

dorp kan gebeuren. Laten we met zijn allen alert zijn op dit 

soort insluipers, zeker nu het ’s avonds weer vroeger donker 

wordt! En altijd 112 bellen bij verdachte situaties.

De redactie

NOOT VAN DE REDACTiE: Kort na het schrijven van dit artikel 

hoorden wij dat mevrouw de Graaf, de heldin uit dit verhaal, 

op 92-jarige leeftijd is overleden. Wij willen haar familie en 

vrienden veel sterkte toewensen met het verwerken van dit 

verlies. Een mooi mens is heengegaan.

Even 
voorstellen...
Voor de mensen die mij nog niet kennen: mijn naam 

is Kasper Rensenbrink en ik ben 27 jaar geleden in ons 

mooie dorpje geboren als zoon van René Rensenbrink en 

Irene Reichholdt.

Ik werk als GL Accountant bij een groot consultancy-

bedrijf in Amstelveen en in mijn vrije tijd houd ik me veel 

bezig met sport, uitgaan en schrijven.

Vanwege die laatste hobby ben ik onlangs toegevoegd 

aan uw bekende Sleutel2000-redactie. Als versterking, 

maar ook als nieuw bloed in de kern van overwegend 

'oude rotten' die onze dorpsjournalistiek al weer jaren 

vormt. Ik hoop dat ik hier van waarde kan zijn en voor een 

frisse kijk kan zorgen, ik heb er in ieder geval zin in!

Collecte t.b.v.  
KWF 
Kankerbestrijding
De collecte van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) is dit jaar van 

maandag 7 september t/m zaterdag 12 september. Het team van 

collectanten hoopt weer op uw gulle gaven.

Mevrouw Otten 
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Fietsbrug krijgt 
vorm…….maar  
nog niet definitief
Fietsbrugbouwer, Ballast Nedam Infra, heeft onlangs kennis 

gemaakt met Nigtevecht. Op 25 augustus gaf Ballast Nedam Infra 

samen met het architectenbureau IPV Delft en landschapsarchitect 

BUWA een presentatie over de fietsbrug aan direct betrokkenen, 

de Dorpsraad en de klankbordgroep Fietsbrug.

Tijdens de avond werd een schets getoond hoe de brug en 

aanlanding er eventueel zal gaan uit zien. Er wordt uitgegaan 

van een boogbrug omdat dit past bij andere bruggen over het 

ARK en het kosten technisch aantrekkelijk is. Bij de aanlanding 

aan Nigtevechtse zijde is rekening gehouden met overlast voor 

aanwonenden van de Vreelandseweg. Door een 8-vormige 

constructie is het mogelijk om de brug aan de kanaalzijde te laten 

aanlanden. Een fietspad dat gelijk is met het maaiveld wordt met 

de Vreelandseweg in verbinding gebracht parallel aan het DOB 

veld. Het hele gebied langs dit pad zal ontwikkeld worden tot 

een ecologische verbindingszone. De kosten van de brug worden 

begroot op € 8.8 miljoen en de verbindingszone gaat € 2.1 miljoen 

kosten.

Voor de bouw heeft gemeente Stichtse Vecht nog geen 

onherroepelijk bestemmingsplan afgegeven. De raad zal daar 

in dit najaar over beslissen nadat ze meer informatie van Ballast 

Nedam heeft ontvangen. Verwacht wordt dat Ballast Nedam 

per 1 november de definitieve opdracht krijgt waarna ze gaan 

beginnen met het ontwerpen van de brug. Dit zal ongeveer 9 

maanden duren. Dat betekent dat niet eerder dan augustus 2016 

met de bouw begonnen zal worden. 

Voor die tijd is er mogelijkheid om uw ideeën, wensen, kennis van 

het gebied te delen met Ballast Nedam Infra. Er worden onder 

leiding van projectleidster Koreman 3 inspraaksessies / workshops 

georganiseerd. Iedereen is welkom op de eerste sessie 13 oktober 

2015 in het Dorpshuis.



Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 17 oktober 2015
Verschijningsdatum: 30 oktober 2015

in de vorige uitgave vroeg Joost Boelens: 

Dennis, wat zou jij graag veranderen of 

verbeteren  in Nigtevecht  op het gebied van 

preventie drugsgebruik onder jongeren? En 

wat zou jij als zorgverlener tegen ouders 

hierover willen zeggen? Joost, wat ik graag zou 

zien is een voorlichtingsavond voor ouders in 

Nigtevecht, met informatie en de mogelijkheid 

tot stellen van vragen over alcohol en drugs ( 

de laatste is 9 jaar geleden). Jongeren worden 

op al school voorgelicht. Mijn boodschap 

naar ouders is, maak onderwerpen als drugs 

en alcohol bespreekbaar. Wees voldoende 

geïnformeerd over signalen en de soorten 

drugs die er zijn. Goede sites vind ik zelf 

www.hoepakjijdataan.nl  en www.trimbos.nl 

. Tenslotte is voorkomen beter dan genezen, 

verslaving kan bij iedereen ontstaan. Ook 

in het kleine Nigtevecht kom ik met enige 

regelmaat sporen van drugsgebruik tegen, 

van lege wietzakjes tot wikkels cocaïne.

Waar moeten de mensen uit het dorp je 

van kennen? Ik heb eigenlijk geen idee hoe 

mensen mij zouden kennen, anders dan van 

het schoolplein en tegenwoordig ook het 

voetbalveld. Ik ben niet heel actief in het 

dorp, en de tijd dat ik in Moby’s kwam ligt 

toch ook al enkele jaren achter me. 

Wat wil je mensen uit Nigtevecht over jezelf 

vertellen? Ik ben 37 jaar geboren in Naarden, 

ben nu ruim zes jaar getrouwd met mijn vrouw 

Elian en samen hebben wij een zoon Stijn. 

Ik ben zo een elf jaar geleden in Nigtevecht 

komen wonen, en kan erg genieten van de 

rust hier in het dorp. Ik werk ruim twaalf 

jaar in de verslavingszorg, de laatste jaren in 

Haarlem. Ik doe hier intakes en behandelingen 

met mensen met een verslaving en vaak ook 

psychische klachten hebben als depressie en 

adhd. Ondanks de rust en een basisschool 

met kleine klassen waar de kinderen vanuit 

groep acht de kleuters kennen, hebben we 

toch een wens om te gaan verhuizen. Nu 

het wat beter gaat in de huizenmarkt willen 

we ons huis toch weer in de verkoop gaan 

zetten. Als hobby’s heb ik golfen en een 

oude Kreidler die ik vorig jaar heb gekocht. 

Wat is je favoriete muziek nummer en 

waarom dit nummer? Mijn favoriete 

nummer vind ik erg lastig, ik hou van veel 

soorten muziek. Een nummer van Doe 

Maar zou zeker in aanmerking komen maar 

welke? Het geen wat ik luister varieert van 

Doe Maar tot Doors en van klassiek tot hard 

house.

Welke film is je het beste bijgebleven en 

waarom heeft het zo’n indruk gemaakt? Das 

leben der anderen heeft op mij veel indruk 

gemaakt, recente geschiedenis wat het voor 

mij nog indrukwekkender maakte. Zeker na 

het bezoeken de Stasi gevangenis in Berlijn, 

een deel van deze film is hier opgenomen. 

De impact van leven onder een regime van 

angst.

Wat is je slechtste en beste eigenschap? 

Ik heb weinig geduld en wil zaken snel af 

hebben, door lange halen snel thuis mis ik 

soms de puntjes op i, en heeft de afwerking 

van doe het zelf project wat meer aandacht 

nodig. Een sterk punt vind ik mijn analytisch 

vermogen, het snel kunnen scheiden van 

hoofd en bijzaken.

Wat houdt je nu bezig in het nieuws? De foto 

van het verdronken jongetje wat aanspoelde 

in Turkije, bij het zien van deze foto voelde 

ik in elke vezel van mijn lichaam verdriet. 

Dat houdt me bezig, soms langer dan ik 

zou willen. Wat mij ook bezig houdt zijn 

veranderingen in de zorg, bezuinigingen, 

toenemende macht van zorgverzekeraars 

en de veranderingen in de financiering van 

jeugdzorg. 

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? Staande 

op de T splitsing van de Gartenstraat en de 

Dorpsstraat, met zicht op een schitterende 

boerderij. Ik heb hier ooit gestaan toen het 

gesneeuwd had en dit plaatje ben ik nooit 

vergeten. 

Als je 1 dag burgemeester van Nigtevecht 

zou zijn, wat zou je allemaal gaan doen? 

Ik zou ons bij gemeente Weesp voegen.

Topografisch gezien zijn we een wormvormig 

aanhangsel van de provincie Utrecht. De 

afstand naar het gemeentehuis en omdat ik 

meer op Weesp georiënteerd ben spelen hier 

een rol. Het lijkt mij allemaal veel praktischer 

Achterklap: Dennis de Groot
om bij Weesp te horen, vijf kilometer naar 

het gemeentehuis hoe dichtbij is dat. Vooral 

voor minder mobiele mensen lijkt mij dit een 

groot voordeel. Maar of me dit in één dag 

gaat lukken?

Aan wie uit Nigtevecht gaan je deze vragen 

de volgende keer stellen en waarom? Aan 

Marc Witteman, de kersverse burgemeester 

van Stichtse Vecht. Ik hoop dat hij zichzelf via 

de Achterklap op een informele manier kan 

voorstellen. Hij is volgens mij  gestart met een 

verantwoordelijk functie op een  moment dat 

er veel veranderingen en onduidelijkheden 

waren over de financiering van de zorg door 

de gemeente. 

Welke vraag stelt je aan Marc Witteman? 

Beste Marc, hoe kijkt u persoonlijk aan tegen 

de actuele ontwikkelingen in de zorg en 

bent u als burgemeester tevreden hoe dit in 

gemeente  Stichtse Vecht is geregeld? 
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Redactie
Pieter Tammens   25 2786
Rob Thijssen   25 2624
Annelieke Sijbesma   25 3030
Freda Bekker  25 4750
Kasper Rensenbrink            06-36105866
E-mail: info@sleutel2000.nl

Opmaak en vormgeving
Ursula Stroeken  29 5919
Druk
Postfly - Amsterdam Zuidoost

Met dank aan de sponsors:
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Franssen Corporate Finance • Kidswereld • 
EDM Media • ALLSAFE • Sparkling Strategy 
& Finance • HC Schoonhoven VOF Technische 
Installatie  • PBH Techniek • Uitjes.nl • 
Statenjacht ‘de Utrecht’ • Sloepen-lunch
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