
Vrijdag 16 oktober was het dan toch echt 

zover. De allerlaatste schooldag in het oude 

gebouw aan de Raadhuisstraat. De dag 

ervoor hadden we al, met behulp van de 

kinderen, de gehele school leeggehaald. 

De laatste schooldag stond in het teken 

van het betonfeest, georganiseerd door 

de ouderraad. Het schoolgebouw was 

eindelijk leeg en er konden dingen 

gebeuren, die normaal gesproken niet 

in een schoolgebouw zouden gebeuren. 

Deze dag mochten de kinderen namelijk 

graffiti op de muren spuiten, crossen op 

een step of BMX door de hele school heen, 

er was een heuse ren-je-rot bingo en in de 

oude teamkamer was er een silent disco 

(disco met koptelefoons). Om 12:00 uur 

verlieten de kinderen het schoolgebouw op 

spectaculaire wijze. Via een glijbaan door 

het raam. In de middag had de bovenbouw 

ook nog een skate clinic op het programma 

staan, die deels buiten en deels binnen 

(door de hele school heen) plaatsvond. De 

Raadhuisstraat 13 is nu verleden tijd. Na 

de herfstvakantie gaan de deuren van ons 

gloednieuwe gebouw open!
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Betonfeest op  
OBS De Tweemaster

Op vrijdag 9 oktober was het groot feest 

op de Flambouw. Op die dag vierden de 

kinderen maar ook alle oud leerlingen, 

leraren en andere betrokkenen het 125 

jarig bestaan van de school!

De dag begon met een terugblik, hoe 

zag het onderwijs er vroeger uit. Deze 

interactieve presentatie werd verzorgd 

door de voormalig directeur Bert Letteboer. 

Hij woont nog steeds in Nigtevecht en 

bezoekt de school nog bijna dagelijks. Na 

deze indrukwekkende presentatie kregen 

alle kinderen een stukje van het dak van 

de school en mochten dit naar eigen inzicht 

versieren en mooi maken. Ook konden alle 

kinderen genieten van een poppentheater. 

Daarmee was de ochtend om maar het 

feest nog niet voorbij. ’s Middags was er 

een veiling en verkoop op school. Oude 

schoolplaten en een stoeltje of tafel gingen 

De Flambouw 125 jaar  
Christelijk onderwijs in Nigtevecht!

tegen een leuke vergoeding van de hand 

en vonden een nieuwe eigenaar. De veiling 

heeft een leuk bedrag opgebracht voor iets 

extra’s in de nieuwe school.

’s Avonds was er een grootse reünie die 

zeer goed bezocht is. Uit alle hoeken van 

het land kwamen oud-leerlingen, oud 

medewerkers en andere betrokkenen naar 

de Flambouw. Een feest der herkenning. De 

school was volgehangen met oude foto’s en 

er waren optredens van de Cabaretgroep 

Los zand en van zanger en oud leerling Rick 

van der Kroon, die ook nog eens speciaal 

voor de Flambouw een flambouw jubileum 

lied heeft gemaakt.

Er kan terug gekeken worden op een 

zeer leuke dag. Een prachtige afsluiting 

van een tijdperk, op naar de nieuwe 

samenwoonschool!

Het tweemaandelijkse huis-aan-huisblad voor Nigtevecht                            
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 Koninklijk bezoek bij 
Nigtevechters op het werk
Onze dorpsgenoten Diederik Bosman 

en Erik van Wilsum mochten in oktober 

de Koning en de Koningin op hun 

werklocatie ontvangen.

Koningin Maxima bezocht het Tobacco 

Theater in Amsterdam, waar Erik normaal 

de scepter zwaait. Ze was daar voor het 

congres “Wijzer in geldzaken: de stille 

macht van financiële veerkracht”, samen 

met burgemeester Eberhard van der 

Laan en President van De Nederlandse 

Bank, Klaas Knot, om te komen spreken 

over micro-economische zaken. 

Erik: “We zijn onderhand al heel wat 

gewend in TOBACCO Theater maar 

nu schreven we toch een nieuw stukje 

historie met ons pand.  De Nes in 

Amsterdam was geheel afgezet, de 

snuffelhonden liepen door het kantoor 

en het theater, want alles moet tiptop 

in orde zijn voor de komst van Hare 

Koninklijke Majesteit Máxima.

Bij Diederik kwam Zijne Koninklijke 

Hoog-heid Koning Willem-Alexander op 

bezoek: hij verrichtte de opening van het 

vernieuwde Emma Kinderziekenhuis, dat 

gelijktijdig ook 150 jaar bestond. Diederik 

Bosman is kinderarts en plaatsvervangend 

hoofd van het prachtige high-tech 

kinderziekenhuis in Amsterdam. Ook 

daar moest alles blinken voor de koning. 

Maar het belangrijkste was toch dat in 

het ziekenhuis de patientjes en familie 

in het zonnetje worden gezet. Want 

die hebben, aldus Bosman, al een slecht 

lot getrokken. Ze proberen alleen hun 

ellende een beetje te verzachten.

Het wordt tijd dat de Koning en de 

Koningin ons dorp ook eens aandoen, 

vindt u niet? Koningsdag 2020??

De redactie

Dijken worden verbeterd
Waternet is begonnen met de uitvoering van dijkverbeteringen op de 

Vreelandseweg, Klompweg en Lage Klompweg. Liander legt een nieuw 

aardgasnet aan bij de (Lage) Klompweg en PWN en Vitens verbeteren de 

drinkwatervoorziening. De werkzaamheden zullen duren tot april 2016. Hier 

zijn langs de Vreelandseweg leidingen naast de dijk en in de weilanden te 

zien en de karakteristieke bomen en struiken zijn langs de weg verdwenen.

De redactie

Nieuwbouw Raadhuisstraat: 
voorlopig nog niets
Zo levendig als het onlangs even was rondom de realisatie van het nieuwbouwproject aan 

de Raadhuisstraat 13, zo stil is het nu weer ineens rondom de bouw van de appartementen 

op de gronden van de  voormalige Tweemaster. 

Het project is door woningbouwvereniging Vecht en Omstreken voorlopig op on hold gezet, 

daar het Waarborgfonds Sociale Woningbouw nader onderzoek naar de uitvoerbaarheid 

van het project verlangt. Een akkoord van het Waarborgfonds is voor de financiering een 

absolute must. De bouw laat dan misschien nog even op zich wachten; de sloopvergunningen 

worden onderwijl wel al aangevraagd door de gemeente. Het nieuwbouwproject behelst 

15 woningen voor starters en senioren en zal bestaan uit twee gebouwen. 

Leuk om te weten
Met het korter worden van de dagen wordt 

ook de straatverlichting weer vroeger op de 

dag ingeschakeld. Straatverlichting verbetert  

‘s avonds het zicht en geeft ons een gevoel van 

sociale veiligheid. 

Wist u dat…

… er binnen de dorpsgrenzen van Nigtevecht maar 

liefst 264 lantaarnpalen staan?

… zowel de Klompweg als de Vreelandseweg 

het rijkst bedeeld zijn met beide 30 van deze 

lichtmasten?

… qua lantaarnpaaldichtheid het Veerpad weer de 

kroon spant met maar liefst 3 palen per 5 huizen?

… dit jaar 72 van de lantaarns zijn vervangen door 

duurzamere exemplaren met ledverlichting?

… een deel van de lantaarns nu dan wel  

duurzaam is, maar dat het totale jaarlijkse 

energieverbruik van de straatverlichting in 

Nigtevecht ongeveer gelijk moet zijn aan het 

jaarlijkse energieverbruik van alle huishoudens  

op de Raadhuisstraat?

Nu de dagen weer korter worden en de donkere 

wintermaanden aanbreken, slaat het dievengilde vaker 

haar slag.  Reden voor de politie en Gemeente Stichtse 

Vecht om extra actie te ondernemen om inbraken 

te voorkomen. Dit doen zij tijdens het zogeheten 

'Donkere Dagen Offensief’. “Elke inbraak is er één 

te veel. Voor degenen die het overkomt is de impact 

groot, daarom blijft de aanpak van woninginbraak 

een prioriteit”, aldus burgemeester Marc Witteman.

Inbrekers worden het liefst niet gezien en gaan bij 

voorkeur in de begin van de avond en ’s nachts aan 

de slag. Om inwoners tijdens de wintermaanden 

bewust te maken van de risico’s en criminelen geen 

kans te geven slaat de gemeente, samen met de 

politie de handen ineen. Witteman: “Door middel 

van een integrale aanpak proberen we met elkaar 

de gemeente veiliger te maken in deze periode van 

het jaar.” Gemeente en politie steken extra energie 

in verscherpt toezicht en intensievere surveillance 

(zichtbaar maar ook onopvallend)  op bepaalde 

tijdstippen en risicoplaatsen waar criminelen vaker 

toeslaan. Ook zijn er meer preventieve controles, 

bijvoorbeeld in het verkeer. Hierbij is niet alleen de 

verkeersveiligheid het doel; de politie krijgt ook 

een beter beeld van wie er zich ’s nachts op de weg 

begeeft. Onze wijkagent Linda de Jong voegt toe: 

”bel vooral 112 bij verdachte omstandigheden zodat 

wij daarop in kunnen springen. U als bewoners zijn 

onze oren en ogen.”

Donkere dagen 
offensief

Na hondenpoep, fietsbrug en Sinterklaas staat nu de busverbinding met Weesp in de top 

10 van onderwerpen in de Sleutel. Deze busverbinding komt mogelijk in gevaar omdat de 

provincie Utrecht het busvervoer heeft gegund aan de busvervoerder Syntus en niet aan 

Connexxion. De verbinding tussen Weesp en Nigtevecht wordt verzorgd door Connexxion. 

Omdat Nigtevecht in de provincie Utrecht ligt kan het zomaar gebeuren dat Connexxion 

ook deze verbinding moet beëindigen met als gevolg geen bus tussen Nigtevecht en 

Weesp. De Dorpsraad is nu in overleg met gemeente Stichtse Vecht om een garantie voor 

de verbinding met Weesp te krijgen.

Zaterdag 7 november a.s. is er in de Nigte-

vechtse kerk een concert met klassieke en 

wereldse muziek, impro's en chansons..

Het programma bevat muziek van Arvo 

Pärt, Johann Sebastian Bach, Ramses Shaffy, 

Antonio Vivaldi, Henry Purcell, Maarten van 

Roozendaal, John Dowland, Gabriel Fauré, 

Georgische liederen en improvisaties.

Er zijn optredens van het Georgisch koor 

Borjomi, The Lake Consort en Gemengde 

Gevoelens.

Piano, klavecimbel en kerkorgel: Mirjam 

Piano: Joop

Piano, vibrandoneon: Sadhu

Cello: Imre 

Altsax: Eelco 

Basgitaar: Walter 

Viool: Hilde

Zang: Sadhu, Aad, Hilde, Frans, Pauline, 

Anudas, Sofie, Eelco, Imre, AgnesL, AgnesR

De 17e-eeuwse romaanse kerk heeft 

een schitterende akoestiek en sfeer. Het  

concert is gratis, U kunt iets in de hoed  

stoppen als U dat wilt, wel willen we  

graag dat U reserveert ivm catering e.d. via  

aadleeuw@planet.nl. 

Adres kerk: Dorpsstraat 43. Kijk ook even 

op www.naastcarre.nl aanvang 19.30u,  

kerk open vanaf 19.00u, entree gratis

Busvervoer  
naar Weesp in gevaar

Muziek in de 
oude kerk van 
Nigtevecht
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In de bureaulade van de Stichtse Vechtse ambtenaar, Flipsen, 

ligt een dik dossier. De hoeken van de kartonnen omslag zijn 

omgekruld. Op de cover is ‘Gemeente Loenen’ doorgekrast en met 

pen is er ‘Stichtse Vecht’ van gemaakt. Ook de titel is veranderd, 

oorspronkelijk heette het ‘Ontwikkeling Garsten Noord’. Nu is er 

met dezelfde pen de titel ‘Vreelandseweg 6/6a’van gemaakt. 

Het dossier is meeverhuisd na de laatste herindeling en het ligt 

al weer sinds 2011 in de lade van Flipsen. Flipsen vind het een 

lastig gevalletje, want zo nu en dan moet ie het weer uit zijn 

lade halen omdat er weer iets is gebeurd in Nichtevecht. Of is het 

nou Nigtevegt? Wat een rot naam eigenlijk, heeft dat gat 22 km 

verwijderd van het vertrouwde Maarssen.

Wanneer het dossier uit zijn lade te voorschijn komt, moet ie 

input leveren voor een rechtszaak of arbitrage commissie, of is 

er een of andere bemiddelaar of hoofd voorlichting die weer om 

de achtergrond komt vragen. Lastig allemaal die aandacht. Soms 

zijn er zelfs vragen vanuit de pers over dit dossier, dan wordt het 

Flipsen allemaal te veel. Waarom moeten ze Flipsen daar mee lastig 

vallen? Flipsen is toch zeker niet verantwoordelijk voor fouten 

en toezeggingen gemaakt door Loenen in het verleden? Echt 

spannend is het dossier verder ook weer niet, want het gaat maar 

om 3 gezinnen die erbij betrokken zijn. Daar kan Flipsen geen 

goede sier mee maken. Nee, Flipsen vindt dit dossier maar niks en 

hij stopt het het liefst zo diep mogelijk weer weg in de bureaulade. 

Dat met al die mensen zal hem verder een worst wezen.

Weet u het nog? Vanwege ons 15-jarig bestaan zijn verschillende 

Nigtevechtse fotografen al een paar maanden bezig met het maken 

van foto’s. Insteek is om een tijdsbeeld van 2015 vast te leggen voor 

het nageslacht.

Persoonlijke portretten, maar ook dorpsgezichten; als het maar een 

beeld geeft van het Nigtevecht van nu waar we later met een glimlach 

op terug kunnen kijken. En die groep zit niet stil. Ook CrUnSt doet 

een bijdrage, want onze creatieve en kunstige dorpsgenoten hebben 

samen met ons snode plannen om naast ons geplande boek ook een 

expositie te organiseren volgend jaar. Een mooi initiatief!

In één van onze volgende edities komen de fotografen ruim aan bod 

met mogelijk al een klein voorproefje van wat ons te wachten staat.

De redactie

Als warme 
broodjes
De jaarlijkse oliebollenverkoop ten gunste 

van de ouderensoos is net ten einde en 

deze is zeker weer een succes te noemen. 

U kocht weer riant van het gefrituurde 

gistdeeggerecht in en was samen goed voor 

446 zakken! 

De leden van de ouderensoos zullen tegen 

het einde van het soosseizoen, zo rond mei 

volgend jaar, mede van de opbrengst van de 

verkoop weer dankbaar een reisje kunnen 

maken. Vrijwilligers, dank voor jullie inzet!

Ansicht Nigtevecht 2015

Optreden  
POPkoor 
FUNtastic  
in het Dorpshuis
Zondag: 29 november

Aanvang: 15.00

Toegang is gratis

Het wordt een gezellige swingende zondagmiddag!

Een stoffig  
dossier bij Flipsen

Some things never change.......zo ook bij Het Hummeltje. Al bijna veertig jaar beginnen 

de meeste Nigtevechtse kinderen hun schoolcarrière en hun sociale leven op de 

peuterspeelzaal midden in het dorp. Kleinschalig, overzichtelijk en knus. Een kopje 

koffie met de ouders erbij, een boekje lezen, een puzzeltje doen, juf Joke, buiten 

rondjes rijden op de driewieler..... Al deze dingen zijn niet veranderd.

Wat wel veranderd is, is de vorm van de organisatie zelf. De gemeente Stichtse 

Vecht heeft haar subsidievoorwaarden veranderd, en om in aanmerking te kunnen 

blijven komen voor subsidie, heeft de peuterspeelzaal zich om moeten vormen tot 

peuteropvang. Dat betekent strengere eisen, en geen hulpouders meer op de groep, 

maar twee leidsters per ochtend. Wat ook veranderd is, is de manier van financieren. 

Alle ouders krijgen een deel van de kosten terug, maar dat deel is nu afhankelijk van 

de inkomsten van de ouders. Ouders die beiden werken krijgen dat deel terug via de 

belasting, in de vorm van Kinder Opvang Toeslag. Gezinnen die geen twee verdienende 

ouders hebben, en dus geen recht op Kinder Opvang Toeslag, krijgen hetzelfde bedrag 

gesubsidieerd door de gemeente. Een gezin uit de laagste inkomensgroep betaalt op 

die manier minder dan twintig euro per maand voor twee ochtenden per week.

Zo'n drie kwart van alle Nigtevechtse kinderen hebben afgelopen jaren heerlijk 

gespeeld op Het Hummeltje, en Het Hummeltje stond zo aan de basis van vele 

vriendschappen. Hebt u thuis ook zo'n gezellige peuter? Kom dan vooral eens een 

keertje kijken hoe fijn het bij ons is! Voor meer informatie kunt u ook mailen naar 

Hummeltjenigtevecht@gmail.com.

Veranderingen bij Het Hummeltje

Reisje langs  
het Amsterdam-Rijn
In de laatste week van september was Statenjacht de Utrecht, de prachtige 

reconstructie van een 18e Eeuws admiraliteitsjacht, te bewonderen in de 

haven van Nigtevecht. Joyce Heeren is werkzaam voor de organisatie rond 

het Statenjacht én actief binnen de ouderensoos en zag zo ineens een mooie 

gelegenheid ontstaan. 

Op 30 september, rond 2 uur 's middags, vertrokken 20 leden van de soos vanuit 

de haven voor een tochtje naar Weesp met het Statenjacht over het Amsterdam-

Rijnkanaal, dit onder leiding van onder andere Joyce. 

Onderweg was er koffie en een koekje voor de passagiers; later op de middag 

ook nog een borrel en een bitterhapje. De weergoden lieten het zeker niet 

af weten; een lekker herfstzonnetje maakte alles nog een stuk mooier. Om 

vijf uur 's middags kwam het jacht aan in Weesp, waarna iedereen weer met 

de auto terug naar het dorp gereden werd, om daar na te genieten van een 

onvergetelijke middag!
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Sintocht  
op 21 november
Uit zeer betrouwbare bron hebben wij vernomen dat de Sint op 

zaterdag 21 november Nigtevecht aandoet met zijn stoomboot. 

Kom daarom allemaal  om 12.00 u naar de Loswal en zing mee 

met de Pietenband. Rond 12.15 hoopt de Sint dan aan te meren 

en maakt hij een ‘rondrit’ door het dorp. Daarna is er voor alle 

kinderen een voorstelling in het Dorpshuis. Die voorstelling zal 

in het teken staan van het Sint mysterie…. Dat wordt spannend! 

Natuurlijk betreedt de Sint met zijn Pieten ook het podium en 

wordt er volop gezongen en gedanst.

Deze dag wordt mogelijk gemaakt door onze sponsors en de huis-

aan-huis collecte die wij starten vanaf 26 oktober. Wij hopen dan 

ook op uw steun en gulle giften. Mocht u de huis-aan-huis collecte 

hebben gemist, dan kunt u ook doneren bij DOB, de bakker en 

bij de Attent. Op 21 november organiseren we een loterij in het 

dorpshuis met prachtige prijzen. En ook via Facebook-acties zullen 

wij leuke prijzen weggeven, dus ‘like’ Sintocht Nigtevecht op 

Facebook. We zien jullie graag op 21 november.

Het Sinterklaas comité

35 jaar lang was de sportieve Rob niet weg te denken uit Nigtevecht. Voor jong als de 

stoere badmeester, voor oud als de man van de triatlons. En altijd goedlachs. Inmiddels 

woont Rob elders. 

Rob, hoe gaat het met je? Uitstekend. Acht jaar geleden werd ik ziek en ik heb daardoor 

een hoop dagelijkse bezigheden een tijd lang moeten laten voor wat het is. Sinds twee 

jaar gaat het echter stukken beter en gaat een hoop weer met gemak. Lekker op de fiets 

springen, bijvoorbeeld.

Waar ben je tegenwoordig te vinden en hoe is het leven daar? Mijn vrouw Marcelien 

en ik zijn drie jaar geleden vanuit Nigtevecht vertrokken naar het Brabantse Heerle, een 

dorpje gelegen tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Qua grootte is dit plaatsje goed 

met Nigtevecht te vergelijken en het heeft ook dezelfde typische dorpse gezelligheid. 

Ook zijn we nog steeds een aantal keer per jaar in ons vakantiehuisje te vinden in het 

piepkleine Franse Les Tuillieres. Het is een prachtig, stil, afgelegen dorpje in de Dordogne 

waar we totaal onder de Fransen zijn en heerlijk tot rust kunnen komen.

Verlang je nooit stiekem terug naar ons mooie dorp? Er zijn momenten dat ik Nigtevecht 

verschrikkelijk mis. Het contact met je kinderen is toch anders zo. Ook mijn wekelijkse 

rondje hardlopen op zondagochtend destijds met vaste trainingsmaatje Marcel Krouwel 

is iets waar ik zeker wel eens naar terug verlang.

Opbrengst  
collecte KWF
de collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft dit 

jaar een opbrengst van €1147,05. Alle gulle gevers 

en vooral collectanten hartelijk dank voor uw 

medewerking in deze.

 

met vriendelijke groeten

Mevrouw  P. Otten-Beun.

Petersburg 50: 
het adres van 
de nieuwe 
samenwoonschool!
Na 13 jaar van voorbereiding, ontwerp en realisatie staat 

er eindelijk een nieuw modern gebouw in ons dorp om 

basisscholen De Flambouw, De Tweemaster en kinderopvang 

Kidswereld te huisvesten. Vanaf 28 oktober is dit het 

nieuwe onderkomen voor alle basisschoolleerlingen van 

Nigtevecht.

Kenmerkend voor het nieuwe scholencomplex zijn de 

grote kapvormen op lage gevels, herkenbaar van hooi- en 

graanschuren in het vlakke Hollandse landschap. Hellende 

kappen passen traditioneel het beste bij een kleinschalige 

omgeving. Alle gebruikersruimten van de beide scholen 

en de kinderopvang zijn rondom een groot binnenplein 

geplaatst. Komen en gaan via dit centrale plein stimuleren 

ontmoeting en samenwerking tussen de gebruikers. 

De kop is er weer van het Nigtevechtse cabaretseizoen 

af, en hoe, een geweldige voorstelling van Erik van 

Muiswinkel, in een sfeervol Dorpshuis, vormde een 

waardige opening van het nieuwe theaterseizoen. 

In december in première in De Kleine Komedie, en 

nu al te zien in ons Gymtheater. 

Aanbieding

Nog niet alle passe partouts zijn verkocht, daarom 

een speciale aanbieding: de resterende vier 

voorstellingen kunnen gekocht worden voor de 

kortingsprijs, dat wil zeggen vier voorstellingen 

voor vijfenzestig euro. Interesse: bel 252506 of 

een stuur een mail aan bgoes@goesconsult.nl. Of 

haal ze op bij me thuis, in de Dorpstraat 3. Op 

www.cabaret-nigtevecht.nl staat het volledige 

programma en alle contactgegevens.

ZATERDAG 28 NOVEMBER ERNEST BEUVING  

(van Ernesto & Marcellino) en de City Singers 

Terug in Nigtevecht Ernest Beuving! Helft van het 

roemruchte duo 'Ernesto & Marcellino', en later 

als trio met Wilfried Finkers. Als het “komische 

supertrio” (aldus de Leeuwarder Courant) zorgden 

zij voor succesvolle en onvergetelijk avonden in 

Nigtevecht. Fans van het trio hoeven zich geen 

zorgen te maken, nog steeds vormen pure kolder, 

rake imitaties, persiflages, en gortdroge humor 

de hoofdmoot van het programma, maar ook de 

zanger Ernest Beuving komt nu prominent voor 

het voetlicht met (onder meer) sfeervolle liedjes. 

Ernest laat zich bijstaan door de City Singers uit 

Weesp, een bijzondere combinatie. In Wesopa 

was deze voorstelling in een korte tijd uitverkocht. 

Zijn programma “Klap van de korenmolen”  is een 

muzikale en humoristische zoektocht naar Gekte 

& Echtheid. Naast liedjes van Beuving is er ruimte 

voor een aantal favoriete songs van het koor. 

Ernest was zelf, in een leven vol omzwervingen, 

werkzaam in de psychiatrie. Een inspirerende tijd! 

Wat hij vooral leerde is hoe gek het is om niet gek 

te zijn. Hij is uiteindelijk gestopt in de psychiatrie, 

omdat hij vond dat hij ook eens aan de patiënten 

moest denken… Ernest en koor worden tijdens 

Klap van de korenmolen begeleid door vier top 

muzikanten. 

Kaarten á twintig euro zijn verkrijgbaar bij Cha 

Cha Damesmode in Weesp, bij de bakker en de 

Attent, of haal ze op in de Dorpsstraat 3. Online 

zijn kaarten te koop op www.cabaret-nigtevecht.

nl. Aanvang is 20:30 uur.

Ben Goes

Cabaretseizoen geweldig geopend 
met Erik van Muiswinkel

Hoe is het eigenlijk met....Rob Hottentot?
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We hebben een primeur op de Achterklap, 

bij wijze van uitzondering wordt een niet-

Nigtevechter uitgelicht. Onze burgemeester 

is deze editie te vinden op de achterpagina.

In de vorige uitgave van de Sleutel 

vroeg Dennis de Groot: 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? De gemeente 

heeft er de afgelopen jaren een flink aantal 

zorgtaken bijgekregen. Er kwamen veel 

nieuwe taken op ons bordje maar tegelijk 

moesten we ook een flinke bezuiniging 

doorvoeren. Dat was niet eenvoudig, maar 

inmiddels zie ik dat de gemeente allerlei 

creatieve oplossingen vindt om steeds 

betere zorg te leveren. Daarbij proberen 

wij beter dan in het verleden in te spelen 

op de werkelijke vraag van onze inwoners. 

Ik vertrouw erop dat het de komende jaren 

nog veel beter gaat worden.

Wat wil je mensen uit Nigtevecht over jezelf 

vertellen? Ik ben Marc Witteman, geboren 

in Hillegom in 1961 als zoon van een 

bollenkweker. Samen met mijn vrouw Leny 

hebben we 3 kinderen. Sinds kort wonen wij 

in Kockengen.

Wat is je favoriete muziek nummer en 

waarom dit nummer? De Matthaus Passion 

van Bach. Geweldige muziek, ook als het geen 

Pasen is. Ik ben deze muziek eigenlijk pas 

een paar jaar geleden echt gaan waarderen. 

Toen ik in Leiden wethouder was kwam ik 

voor de eerste keer in de Leidse Pieterskerk 

in aanraking met deze hemelse muziek. Elke 

keer begreep ik de muziek beter. Toen 4,5 

jaar geleden mijn vader met Pasen overleed 

hebben we tijdens het afscheid verschillende 

stukken uit de Matthaus ten gehore gebracht. 

Daardoor kreeg de muziek voor mij een extra 

dimensie. 

Wat is je slechtste en beste eigenschap?  

Dat moeten anderen maar bepalen.

Welke film is je het beste bijgebleven en 

waarom heeft het zo’n indruk gemaakt? 

De Nieuwe Wildernis. Werd opgenomen 

in Flevoland toen ik daar gedeputeerde 

was. Tijdens mijn zomerstages van 2013 

mocht ik een dag mee met de filmcrew in 

de Oostvaardersplassen. Het was 30 graden 

Celsius, bijna windstil en de vegetatie in de 

Oostvaardersplassen zag er als gevolg van 

de overvloedige regenval geweldig uit. Dit 

in combinatie met de rondtrekkende kuddes 

grote grazers die het gebied beheren, gaf 

mij het gevoel een paar uurtjes ergens op 

het Afrikaanse continent te zijn. Niemand 

die toen wist welk een enorm succes de film 

zou worden.

Wie of wat is voor jou een inspiratiebron? 

Henri Lenferink, burgemeester van Leiden. 

Van hem heb ik veel geleerd in de tijd dat 

ik daar wethouder was. 

Wat komt er als eerste in je op als je aan 

Nigtevecht denkt? Toen ik op het punt stond 

mijn sollicitatiebrief voor Stichtse Vecht 

te schrijven ben ik eerst samen met mijn  

vrouw gaan fietsen door de gemeente. 

We gingen met de trein naar Abcoude en 

fietste vanaf daar richting Utrecht. Tussen 

de weilanden en langs de nieuwe school in 

aanbouw kwamen we Nigtevecht binnen. 

Het was de entree naar mijn nieuwe 

gemeente. Even later reden we door de 

Dorpsstraat. Wat een prachtige plek. Ik 

begon er spontaan ‘Het Dorp’ van Wim 

Sonneveld te neuriën.

“Nigtevecht hangt er maar bij in de Stichtse 

Vecht, in Maarssen kunnen ze niet eens de 

naam goed schrijven” Wat zou je tegen 

de mensen willen zeggen die dit denken? 

De ambtsketen van de burgemeester van 

Stichtse Vecht heeft 12 schakels, 1 voor 

elke kern. De keten is een symbool voor de 

onderlinge verbondenheid van de twaalf 

kernen. Om het geheel bij elkaar te houden, 

is elke kern even belangrijk. Maar ook in 

werkelijkheid hoort Nigtevecht er gewoon 

bij. Dit prachtige vechtdorp heeft veel 

overeenkomsten met de andere dorpen 

binnen de gemeente. De gemeente ziet 

het juist als haar taak om de kwaliteit van 

de kleinschalige gemeenschappen in stand 

te houden en de identiteit te versterken. 

We zijn trots op dit mooie Nigtevecht en 

willen onze kracht als grote gemeente in 

blijven zetten om dat zo te houden. Zonder 

Nigtevecht geen Stichtse Vecht.

Achterklap: Marc Witteman
Wat houdt je nu bezig in het nieuws? Uiteraard 

het vraagstuk van de vluchtelingen. Ook 

binnen onze gemeente denken we na over wat 

we kunnen betekenen voor mensen die onder 

invloed van oorlogsgeweld van huis en haard 

verdreven zijn. We hebben al een keer voor 

een periode van een week 115 vluchtelingen 

opgevangen in Kockengen. Mede dankzij de 

inzet van heel veel vrijwilligers ging dat heel erg 

goed. Ik krijg veel mail van mensen die vinden 

dat we als gemeente best meer kunnen doen. 

De gemeenteraad zal daar in de komende 

weken een uitspraak over moeten doen.

Aan wie uit Nigtevecht ga je deze vragen 

de volgende keer stellen en waarom? 

Aan Marlies Meijer-Willems. Ze is net als 

ik geboren in de bollenstreek en woont 

nu met Mike in Nigtevecht. Ze hadden mij 

als burgemeester uitgenodigd voor het 

avondeten en vertelde me wat zo leuk is 

aan wonen in Nigtevecht. Voor deze rubriek 

vraag ik het haar nog een keer.
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