
Op zaterdag 2 september is het zover! 

Dan barst na twee jaar wachten weer een 

knisperfrisse editie van het Nigtevechts 

Muziekfestival los. Omcirkel de datum dus 

vast in je agenda, want het belooft weer een 

schitterend en afwisselend muzikaal feest te 

worden bij het pontje aan de Vecht. Met de 

weergoden gunstig gezind, kunnen we in 

de nazomerzon met een wijntje of biertje 

in de hand genieten van een heleboel home 

grown muzikaal talent. 

BORSTLAP & FRIENDS

Net zoals in de voorgaande vijf edities, 

verzorgt onze beroemde mede-Nigtevechter 

Michiel Borstlap het hoofdprogramma. In 

voorgaande edities nodigde de jazzpianist 

artiesten als Trijntje Oosterhuis, Ellen ten 

Damme en Jan Akkerman uit op het intieme, 

in de Vecht drijvende podium. Welke 

topartiesten hij dit jaar naar ons dorp haalt, 

weten we pas op de avond zelf, maar ze zijn 

ongetwijfeld weer van hoog niveau. 

Voor de vrienden van Michiel Borstlap 

rond 22:00 het podium betreden, zijn er 

diverse optredens van amateurmuzikanten 

die een link hebben met Nigtevecht. 

Natuurlijk kunnen we ook deze keer 

weer dansen op een swingende set van 

het Nigtevechtse Turning Tides: de band 

die zijn bestaan aan het muziekfestival te 

danken heeft. Verder staan er optredens 

van Nigtevechter Geertjan van Oosten 

(het betere Nederlandstalige lied), het 

Nigtevechts gelegenheidskoor en de rock’ 

n rollband van dorpsgenoot Rens Ulijn op 

het programma. 

De kinderen van het onlangs opgerichte 

Leerorkest Nigtevecht openen het festival 

om 17:00 uur. Het orkest bestaat helemaal 

uit leerlingen van onze beide Nigtevechtse 

basisscholen en het concert op het 

muziekfestival is een van hun eerste. Een 

spannende dag dus voor de leerlingen die al 

enige tijd aan het repeteren zijn.

VERNIEUWDE WEBSITE

Op dit moment werkt de organisatie hard 

aan het rondmaken van de definitieve 

programmering van deze zesde editie van 

het Muziekfestival Nigtevecht. Hou de 

komende tijd de vernieuwde website en de 

Facebookpagina van het festival in de gaten. 

Hier worden nieuwe namen en andere 

nieuwtjes rond het festival als eerste bekend 

gemaakt.

www.muziekfestival-nigtevecht.nl

Het muziekfestival 
komt er weer aan!
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Het heeft even geduurd, maar op 23 mei 

jl. heeft het college van B&W ingestemd 

met het ontwerpbestemmingsplan van 

het terrein van de voormalige Flambouw. 

Hoofduitgangspunten hierin zijn dat er 

4 vrijstaande koopwoningen in de vrije 

koop sector komen (de middelste twee 

mogelijk halfvrijstaand), dat er groene 

voortuinen en dito erfafscheidingen 

gebruikt zullen worden, dat de kaprichting 

overwegend dwars op de straat zal zijn en 

dat de bestaande langsparkeerplaatsen 

behouden zullen worden.

Tot en met 13 juli a.s. kan het bestem-

mingsplan ingezien worden bij het 

Omgevingsloket Stichtse Vecht, of digitaal 

op www.ruimtelijkeplannen.nl. Inmiddels 

is er een inloopavond geweest op 19 juni 

in het Dorpshuis, waar u vragen heeft 

kunnen stellen over het plan. De bouw laat 

gelukkig niet meer lang op zich wachten.

Een keer goed knipperen met de ogen en het casco van de tien huurhuizen op de 

Raadhuisstraat staat alweer. Op het moment van schrijven is de afbouwfase bezig. 

Zoals de redactie eerder dit jaar al liet weten, zijn er in het begin van dit jaar vooral 

werkzaamheden omtrent de bodemsanering geweest, maar is er nu ook eindelijk eens 

een tastbaar resultaat te zien. De kale vlakte is nu verleden tijd, tien mooie sociale 

woningen zijn een feit!

Zo snel kan het gaan!

Bouw Dorpsstraat 61:  
weer een stapje verder

Het is even geduld hebben, maar als je nu 

op ‘Klein Nigtevecht’ kijkt zie je de nieuwe 

speeltoestellen langzaam verrijzen. Eind 

mei heeft Marijke Hofstra van ‘team Buiten’ 

aangekondigd dat aan de Garstenstraat 

zou worden begonnen, maar daar is enige 

vertraging ontstaan vanwege problemen 

bij de leverancier van de glijbaan. Om die 

reden is deze nog niet klaar; de ontbrekende 

delen volgen op korte termijn. Nu staan er 

om de glijbaan nog hekken.

Op Petersburg zou medio deze maand 

ook worden gestart, maar het pleintje is 

nog onaangeroerd. Geduld is ook hier een 

schone zaak.

De redactie

Speel- 
toestellen  
krijgen vorm

Dorp  
ontwikkelplan 
na de zomer 
klaar
Even in herinnering: in 2014 heeft de 

Dorpsraad in samenwerking met een 

aantal dorpsgenoten een Dorpsvisie 

samengesteld. Recent zijn er op initiatief 

van onze gebiedsregisseur van gemeente 

Stichtse Vecht Irene Huisman een paar 

sessies geweest in het Dorpshuis waar, 

gefaciliteerd door Dorpszaken.nl, de 

Gemeente met bewoners gesproken heeft 

over actuele lopende zaken.

De bedoeling is om aan de hand van de 

Dorpsvisie tot een Dorp Ontwikkelplan te 

komen. Van visie naar actie dus. Op de site 

van Dorpszaken.nl (nigtevecht.dorpszaken.

nl) kunt u alle vorderingen zelf volgen.

Laatste nieuws is dat alle informatie die 

vergaard is via deze sessies nu wordt 

samengebracht in een uitvoeringsplan. Eén 

zoals ze ook in andere kernen al gebruiken. 

Verwachting is dat deze na de zomer klaar 

is. Er zal dan een bijeenkomst worden 

belegd in het Dorpshuis om gezamenlijk 

naar het stuk te kijken zodat een breed 

gedragen werkdocument ontstaat waar de 

gemeente verder mee kan.

Wordt dus vervolgd.

Olivier de Jonge Oudraat 
nieuwe gebiedsregisseur 
Nigtevecht
Sinds 22 mei heeft er een wissel 

plaatsgevonden van gebiedsregisseurs. 

Daardoor hebben we afscheid genomen 

van Irene Huisman en verwelkomen we 

Olivier de Jonge Oudraat. Naast Nigtevecht 

is Olivier ook verantwoordelijk voor  

Nieuwersluis, Vreeland, Loenen a/d Vecht 

en Loenersloot binnen Stichtse Vecht.

De gebiedsregisseurs zijn de schakel tussen 

bewonersgroepen en de gemeente en 

moeten dus zowel binnen de verschillende 

afdelingen van de gemeente als de diverse 

dorpen en belangenorganisaties kunnen 

opereren. 

Olivier: “Voor ik bij Stichtse Vecht kwam 

werken had ik al veel ervaring met het 

actief leggen van verbindingen. Ik was 

beheerder bij een woningcorporatie in 

Amsterdam Osdorp en moest er voor 

zorgen dat de panden die ik beheerde 

‘schoon, heel en veilig’ waren. Ik stapte 

dus regelmatig op mensen af die overlast 

veroorzaakten. Ik heb een nogal diverse 

achtergrond (red. Olivier is lasser geweest, 

cameraman en conciërge), en dat helpt als 

je contact moet maken met verschillende 

type mensen.”

Als er wat speelt in ons dorp dan kan in 

vervolg met hem gemaild en/of gebeld 

worden.

De redactie

Als we naar bijgaande foto kijken van 

16 juni j.l. kunnen we wel concluderen: 

voorlopig nog geen doorgaand verkeer 

over de N236 bij Driemond! Tot 31 

augustus zullen we helaas echt moeten 

blijven omrijden. Ook na 31 augustus, 

als de N236 weer open is, zal het voor 

iedereen wennen worden. Er komt bij 

Driemond een geheel nieuwe inrichting 

van de kruising, zonder stoplichten.

Voorlopig 
nog 
omrijden!

      6 huurwoningen voor senioren
Verhuur 
Omnia Wonen
0341-27 87 77
www.omniawonen.nl

Wonen aan de Haverweg

Realisatie
Van Wijnen Harderwijk B.V.
0341-55 36 44
www.vanwijnen.nl

Wonen aan de Raadhuisstraat10 huurwoningen te Nigtevecht
Opdrachtgever
Vecht en Omstreken
0346-25 94 90
www.vechtenomstreken.nl

Realisatie
Van Wijnen Weesp B.V.
0294-75 08 50
www.vanwijnen.nl

Olivier bellen? 

Bel naar het gemeentehuis van  

Stichtse Vecht op 140346. 

Olivier mailen? 

olivier.de.jonge.oudraat@stichtsevecht.nl
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 Beschuit  
met muisjes

De zeventigste verjaardag van onze voetbalvereniging 

is groots gevierd op 9 en 10 juni. Meer dan 400 

toeschouwers bezochten de wedstrijd GoldenBoys Ajax 

- DOB. De eerst helft was tegen de huidige selectie en 

eindigde in een verdienstelijke 1-1. De 2e helft werd 

gespeeld tegen oud DOB-spelers. Daar was duidelijk dat 

meedoen belangrijker is dan winnen. Het spelinzicht 

was zeker nog aanwezig bij de oud-DOBers, maar de 

uitvoering werd nog al eens gehinderd door stramme 

spieren, extra kilo’s en een gebrek aan training. Het 

publiek vermaakte zich kostelijk en was al tevreden 

met elke aanvalspoging van oud-DOB. Dat de score 

met dubbele cijfers eindigde voor de GoldenBoys was 

uiteindelijk bijzaak.

De zaterdag was grotendeels het domein van de jeugd. 

Er was een voetbalparcours, jeugdclinic en mini mix 

toernooi georganiseerd voor onze voetballers van de 

toekomst. De dag werd afgesloten met een barbecue 

ondersteund door een DJ. Een compliment is op zijn 

plaats voor de organisatoren en de sponsors die dit 

mogelijk hebben gemaakt. We kijken uit naar de  

75 jarige verjaardag van onze Nigtevechtse voetbaltrots.

Beste speler van vv DOB 
aller tijden: Arie Vonk
Massaal heeft u gestemd via de mail, via de 

stembussen bij No.100 en Attent en op de 

vrijdagavond van het 70-jarige jubileum. 

Menig vedette van weleer kwam voorbij, 

maar u had ook oog voor recentere toppers 

die bij de club spelen of hebben mogen spelen. 

Uiteindelijk was het Arie Vonk die aan het 

langste eind trok en zich de eer “beste speler 

vv DOB allertijden” toe mocht eigenen. De 

voormalig speler en voorzitter van de club 

won met een redelijke afstand de grootste 

individuele eer die een voetballer binnen 

onze dorpsgrenzen kan winnen. Dit werd 

beklonken in de vorm van een beker die 

hij in ontvangst mocht nemen van huidig 

voorzitter Henk van Vliet. 

Op een mooie tweede plaats was Ruud van 

Roemburg terug te vinden, waar Lennaerd 

Walraven het erepodium compleet maakte 

met de derde stek.

Arie, gefeliciteerd!

Sinds 1 maart geldt een wijziging van de 

milieuverordening in Noord-Holland en 

Utrecht, waarbij het varend ontgassen 

van benzeen en benzeenhoudende 

ladingen verboden wordt. Varend 

ontgassen is het afvoeren van vluchtige 

stoffen uit de ladingtank van een schip. 

Dit is wat de inwoners van Nigtevecht 

regelmatig ruiken, vooral bij mistige 

weersomstandigheden.

 

Als tankschepen van lading wisselen, is 

het soms gebruikelijk om de in de tank 

resterende ladingdampen varend te 

ontgassen, voorafgaand aan het laden 

van een volgende lading. Hiermee wordt 

voorkomen dat de volgende lading 

verontreinigd wordt met de vorige 

lading. Dit is ook gewoon toegestaan. 

Omdat de schepen uit Amsterdam 

vertrekken en niet in de haven mogen 

ontgassen, zullen veel schippers er 

vlak na het verlaten van de haven voor 

kiezen te starten met ontgassen. Dat 

valt goed te zien aan de dikke rode lijn 

op de kaart: vlakbij vertrekhavens is de 

emissie het hoogst. En dus ook hier op 

het Amsterdam-Rijnkanaal. 

Het is een stap in de goede richting, 

die bijdraagt aan een gezondere 

leefomgeving, maar die ook minder 

voorstelt dan doet vermoeden. Er mag 

namelijk nog steeds ontgast worden, 

alleen niet meer van benzeen of producten 

met meer dan 10% benzeen.  Ontgassen 

van benzine is al langer verboden. En in 

die toevoeging van “meer dan 10%” 

schuilt het addertje onder het gras. In de 

haven van Amsterdam komen maar weinig 

binnenvaarttankers met ladingen met 

meer dan 10% benzeen, en dus vertrekken 

er ook maar weinig met een dergelijke 

restlading. Dus de meeste schepen mogen 

nog steeds worden ontgast. 

De stankoverlast en andere niet 

zichtbare of te ruiken problemen 

behoren dus nog niet tot het verleden, in 

tegenstelling tot wat er wordt beweerd. 

Er wordt wel gewerkt aan internationale 

ontgassingsregels. Maar dan denken we 

toch eerder aan over een aantal jaar, 

De redactie

Mette Davina 

Westland,  

dochter van  

Dylan Westland  

en Daisy Plug, 

geboren  

2 april 2017.

Survival 
3-daagse  
in Nigtevecht!
Van woensdag 26 juli tot en met vrijdag 28 

juli organiseert de Dorpskerk Nigtevecht 

een Survival 3-daagse voor alle kinderen 

van Nigtevecht. Iedereen uit groep 1-8 is 

welkom en meedoen is gratis. Elke dag 

start om 10.00 uur in het Dorpshuis en 

eindigt om 12.15 uur.

• Sport, spel & survival

• Poppentheater

• Gezelligheid

• Muziek

• Spannend Bijbelverhaal

• Pannenkoeken

• Voor alle kinderen

Ds. Arie de Winter

Varend ontgassen nu 
wel of niet verboden?

De nieuwe verkeerssituatie bij de 

brug en de dorpsentree is al weer een 

aantal weken van kracht. Drempels, 

gelijkwaardige kruisingen, rood 

asfalt  en wegafscheidingen met 

varkensruggen zijn het gezicht van 

onze nieuwe dorpsentree.

Hoe ervaart u de nieuwe situatie? 

Bent u eraan gewend? Wat zijn uw 

ervaringen met de doorstroming 

nadat de brug heeft opengestaan? 

Ziet u nog wel eens fietsers op de 

Kanaaldijk naar Weesp? Is het verkeer 

in de Dorpsstraat toe- of afgenomen? 

Is de Raadhuisstraat te smal of ziet u 

geen veranderingen? Wordt er nog 

geraced of rijdt men minder snel?

Graag willen wij uw mening en 

ervaring weten. Deze kunt u geven 

op nigtevecht.dorpszaken.nl, dossier 

”De entree van het dorp gaat op de 

schop”.

Wat is uw mening over de 
nieuwe entree van het dorp?
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In onze vorige editie kondigden we aan dat we het oor eens te 

luisteren gingen leggen bij de politie. Hoe staan zij tegenover 

initiatieven zoals de buurtpreventie Facebook pagina? We spraken 

hierover met Linda de Jong, toen nog onze wijkagente. “Nee, dit 

keuren wij zeker niet goed. Er zijn regels opgesteld met betrekking 

tot preventieve WhatsApp groepen.”

DE WHATSAPP GROEP MAG ALLEEN GEBRUIKT WORDEN  

IN GEVAL VAN SIGNALEREN VAN:

• een vermoedelijke poging tot inbraak.

• lawaai bij de buren die er normaal nooit is.

•  mensen die vreemde vragen stellen en/of dingen aanbieden aan 

de deur wat niet goed voelt.

• vreemde personen die zich verdacht gedragen in de buurt.

INDIEN ÉÉN VAN BOVENSTAANDE GEVALLEN WORDT GECONSTATEERD:

• maak eerst melding bij de politie.

•  gebruik de WhatsApp groep, schrijf een bericht ovv je 

huisnummer en een korte beschrijving wat er zich afspeelt. 

“Wanneer de burgers zelf personen aanwijzen die zij als verdachten 

zien dan krijgen we cowboytaferelen wat tot ernstige misstanden 

kan leiden”, aldus de politie. 

De redactie

Zeker 30 jaar woonde hij in het dorp, van op de 

Dorpsstraat tot aan op Petersburg. Vroeger geregeld 

in voor kattenkwaad, later altijd hartelijk en gul. 

Inmiddels woont Fred elders.

Fred, hoe is met je? Goed, ik ben de laatste tijd lekker 

veel aan het werk.

Waar ben je tegenwoordig te vinden en hoe is het 

leven daar? In Hilversum, het is hier erg goed. Het is 

alweer 17 jaar geleden dat ik het dorp verlaten heb, 

dat was rond Koninginnedag 2000. Ik heb eerst nog 

tien jaar in Bussum gewoond, maar dat was op een 

bovenwoning, recht boven een kroeg. In Hilversum 

woon ik gelukkig heerlijk met veel ruimte, waar ik één 

van mijn grootste hobby's uit kan voeren: tuinieren. 

Vissen doe ik trouwens ook erg graag.

Ik ben er een tijdje uit geweest, maar ik werk sinds twee 

jaar weer als stratenmaker. Ik word in een vrij ruime 

regio daarvoor ingezet, tot aan Zeewolde aan toe. Ik 

vind het mooi, alle mensen die ik de hele dag zie.

Nog steeds ben ik gelukkig samen met Brenda, met 

wie ik zeven jaar geleden ook ben getrouwd. Vrij 

geregeld zie ik mijn kinderen en kleinkinderen: 

Mariska en Ferdi wonen in Breukelen, Jessica ook in 

Hilversum.

Verlang je stiekem nooit terug naar ons mooie dorp? 

Zeker. 30 jaar lang heb ik met alle plezier er gewoond, 

de natuur is er schitterend. Geregeld kom ik er nog als 

ik bijvoorbeeld ben gaan vissen. Ook met Koningsdag 

ben ik er te vinden, afgelopen editie nog. Als ik ooit 

de Staatsloterij win, zorg ik ervoor dat ik een mooi 

huisje aan de Vecht bemachtig.

Geslaagd (of bijna!)
Zonder alle geslaagden hier te kunnen noemen, willen we alle dorpsgenoten die (bijna) geslaagd zijn heel 

hartelijk feliciteren! Chantal, Jurriaan, Tim, Jasmijn, Nikki, Lauren, Luna, Joosje, Roel en vast nog vele andere 

jonge dorpsgenoten vieren feest, gaan op vakantie en gaan een nieuwe toekomst tegemoet. Heel veel succes 

jongens en meisjes, en petje af namens ons allemaal. 

En vooral voor de hardblokkende herexamenkandidaten: extra veel succes!

Hoe is het 
eigenlijk met... 
Fred van Nood?

Na 5 jaar onze wijkagent te zijn geweest is per 20 mei j.l.  

Linda de Jong overgegaan naar het gebied Gooi en Vechtstreek, waar 

ze wijkagent is geworden in Hilversum-Zuid. Wie haar komt vervangen 

is tijdens het ter perse gaan van onze krant nog niet duidelijk.

Wij bedanken haar namens ons dorp voor de goede zorgen de 

afgelopen jaren, wensen haar veel succes toe in haar nieuwe job 

en kijken uit naar de nieuwe houwdegen die ons dorp op dezelfde 

prettige wijze als wijkagent zal omarmen.

De redactie 

  P.S.: De wijkagent is altijd te bereiken via 0900-8844 of u 

  kunt een bericht achterlaten op www.politie.nl/wijkagenten.  

  Bij spoed belt u 112.

Afscheid 
wijkagent 
Linda de Jong

Buurtpreventie 
Nigtevecht
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Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 2 september 2017
Verschijningsdatum: 15 september 2017

In de vorige editie van de Sleutel2000 droeg 

Henk den Hartog het stokje over aan Roy 

de Bruin.

Vraag van Henk den Hartog: Roy, waarom 

heb je er voor gekozen om als hobby bijen 

te gaan houden? En: heb je nog tips/ trics 

wat je het beste kunt doen als kinderen 

door een bij gestoken worden? Op een 

ochtend, toen ik door onze buurtsuper heen 

liep met een potje honing, kwam ik Robert  

van Malderen tegen. Hij vertelde dat hij 

net was begonnen was als hobby-imker, en 

zichzelf van honing kon voorzien. Omdat 

ik net gestopt was met mijn hobby duiven 

houden, was dit een mooie vervanger. Ook 

met beesten, en daarbij draag je ook nog 

iets bij aan de natuur.

En wat te doen bij een bijensteek? Ten eerste 

zal een bij niet zo snel steken als een wesp 

bijvoorbeeld. Maar wanneer je toch door 

een bij wordt gestoken kun je het beste 

meteen de angel verwijderen door hem er 

uit te wippen met je nagel van je vinger. 

Belangrijk is niet te wrijven of te krabben 

want om de angel zit een zakje met gif. 

Dan wrijf je juist het gif je lichaam in. Ook 

had ik via iemand een tip gekregen om na 

een steek meteen een warme doek op de 

gestoken plek te plaatsen, uiteraard nadat 

je de angel verwijderd hebt. Zo zal het gif 

stollen en niet verder het lichaam in gaan. 

Overigens is de aanpak van een bijensteek bij 

een volwassene niet anders dan bij een kind!

Waar moeten de mensen uit het dorp je van 

kennen? De meeste mensen kennen mij 

via opa en oma de Bruin die vroeger op de 

Dorpstraat 104 aan de Vecht woonden! 

Zij woonden daar met zeven kinderen: 

mijn vader Gerrit de Bruin en zijn vier 

broers en twee zussen. Omdat de familie 

de Bruin uit een groot gezelschap bestaat, 

is het een beruchte familie uit het dorp! 

De dorpsgenoten van nu zullen mij via de 

vrijwillige brandweer kennen, of van de vele 

begroetingen in en rondom het dorp, het 

schoolplein wanneer ik mijn kinderen naar 

school breng en de jaarlijkse oranjeweek.

Wat wil je mensen uit Nigtevecht over je 

zelf vertellen? Ik ben Roy de Bruin en mijn 

hele leven lang (31 jaar) woon ik al in ons 

dorp. Ik woon nu met mijn vriendin Ankie 

en drie prachtige kinderen op Vecht en Gein 

21 naast het huis waar ik vroeger groot ben 

gebracht. Naast mij woont nog steeds mijn 

moeder, inmiddels oma.

Als jonge jongen heb ik vanaf mijn 5e tot 

mijn 20ste gevoetbald bij D.O.B., en ben 

daarna nog regelmatig actief geweest als 

trainer. Mijn schooltijd heb ik met veel plezier 

doorgebracht op de Flambouw. Inmiddels 

gaan mijn kinderen daar ook naar toe, en dat 

is heel speciaal om mee te mogen maken. Op 

dit moment werk ik bij de beroepsbrandweer 

in Amsterdam en dat doe ik al 10 jaar met 

veel plezier en passie. In mijn vrije tijd ben 

ik een bezig bijtje en rommel regelmatig op 

het dorp met van alles en nog wat. Eén van 

mijn hobby's, waarover ik hiervoor al iets 

vertelde, is het houden van bijen (imker). 

Daarmee kan je jezelf ook nog eens voorzien 

van het lekkere zoete spul, de honing. Nu 

weet ik ook hoe belangrijk de bestuiving van 

bloemen en planten is voor onze natuur. 

Wat houd je het meeste bezig in het nieuws? 

Als hulpverlener zijn de vele aanslagen die 

er in de wereld plaatsvinden beangstigend. 

Het is niet de vraag of het in Nederland zal 

gebeuren maar eerder wanneer. Omdat 

ik op mijn werk al word bevoorraad met 

spullen en uitgelegd krijg hoe te handelen 

bij een aanslag, is dit een onderwerp waar 

ik me op dit moment erg druk over maak. 

Ik hoop ook dat wij in Nederland gespaard 

mogen blijven van dit hele gebeuren.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? De polder 

rondom Nigtevecht en in het bijzonder de 

Aetsveldsepolder. Wanneer je de polder in 

loopt ben je in een andere wereld met de 

vele facetten van het platteland, zoals hazen, 

kievieten en natuurlijk scholeksters! Na 

een rondje door de polder kom je met veel 

energie weer terug. Om de volgende dag 

weer met frisse zin naar je werk te gaan. 

Achterklap: Roy de Bruin
Als je een dag burgemeester van Nigtevecht 

zou zijn, wat zou je dan allemaal gaan doen? 

Niet te veel veranderen want ons dorp is en 

blijft mooi zoals het nu is! Wel vind ik dat 

de perken en de plantsoenen in Nigtevecht 

beter bijgehouden moeten worden, en dat 

er weer een gemeentehuis wat dichter bij 

de deur mag komen. 

Aan wie in Nigtevecht gaan we de volgende 

vraag stellen en waarom? Aan Cock Verweij 

die ik als jonge jongen al kende. Het is heel 

leuk om te zien hoe die kleine jongen van 

toen nu zijn eigen boerderij runt.

Welke vraag wil je Cock graag stellen?  Cock, 

het is denk ik heel gewaagd om in deze tijd 

een boerderij te beginnen? Waarom heb je 

ervoor gekozen zelf te beginnen, in plaats 

van de boerderij in de toekomst over te 

nemen van je ouders? En hoe is het nou om 

op eigen benen te staan? 
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