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Moet dat nou..?
Het is triest, maar weer moeten we in onze
Sleutel 2000 aandacht besteden aan iets
waarvan we vinden dat dit niet past bij
ons mooie dorp Nigtevecht. Maar helaas
is weer gebleken dat ook wij ze hebben:
hufters. Kornuiten die hun reputatie willen
bewijzen door iets te slopen. Waren het
eerder speeltoestellen en de ijsbaan, nu was
de picknicktafel bij de jeu-de-boulesbaan
aan de beurt.
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Carlo Boszhard geeft groep 7/8
onvergetelijke masterclass
Kinderen van groep 8 maken zich al
maanden op voor de afscheidsmusical. Maar
wie krijgt daarvoor een masterclass van BNer Carlo Boszhard? Juist! De leerlingen van
groep 7/8 van OBS De Tweemaster.
Carlo schrijft al jaren schoolmusicals en
heeft vorig jaar het productiebedrijf
Benny Vreden zelfs overgenomen. “Al
jaren spelen wij de afscheidsmusicals
van Benny Vreden”, vertelt Nick Homan,
locatiedirecteur van De Tweemaster. “We
hebben door een loting een masterclass van
Carlo gewonnen.” Samen met leerkracht
Anoesjka Wiedeman begeleidt hij de
kinderen naar de uitvoering. “We zijn in
februari al begonnen met repeteren. Het
gaat steeds beter!”
ACTEUR IN DE DOP
Ook Boszhard is enthousiast over het
acteertalent van de klas. Ate kent zijn

tekst goed en weet van Gerrit Gajes
een typische Amsterdammer te maken.
Wanneer hij klaar is met zijn scéne, geeft
Carlo hem een groot compliment: “Dit
is echt een acteur in de dop!” Boszhard
doet rollen voor en de kinderen pakken
het snel op. “Door handelingen te
koppelen aan teksten vergeten ze het
niet meer”, vertelt de professionele
acteur aan de leerkrachten. Positief
kritisch, met een grappige ondertoon,
houdt Boszhard de masterclass. Vooral
toen de stem van Olav, de sneeuwpop uit
Frozen, om de hoek kwam kijken, waren
de kinderen verrast. “Veel kinderen
wisten blijkbaar niet dat Carlo deze stem
heeft ingesproken, dit zorgde voor een
grappig moment.” Nick Homan heeft er
alle vertrouwen in. “Carlo heeft ons heel
veel inspiratie gegeven. En het kan niet
anders dan dat dat straks terug te zien is
in onze musical op 6 juli.”

Naar verluidt is deze gesloopt door jeugd
uit ons dorp (waargenomen door een
dorpsgenoot). De tafel is afgevoerd naar de
gemeentewerf. Of er weer een nieuwe tafel
voor in de plaats kan komen is de vraag. De
tafel was via het leefbaarheidsbudget van
onze gemeente gekregen en dat budget
is niet onuitputtelijk. De vrijwilligers die
dit destijds hebben geregeld, zijn furieus.
Terecht, vind ik. De zware grondplaat
van één van de poten is verbogen en de
twee betonblokken waar de bank in was
verankerd zijn beide middendoor.
Ons dorp is klein en de sociale controle
groot. Niemand hoeft aan de publiekelijke
schandpaal, maar het zou de daders sieren,
desnoods anoniem, dit te herstellen. Maar ik
vrees dat deze ogenschijnlijke heldhaftigheid
zich beperkt tot de duisternis.
Namens de redactie,
Pieter Tammens
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A few seconds of fame…

De losse kaarten voor het Nigtevechts
cabaretseizoen ‘18-’19 zijn alleen verkrijgbaar in en om Nigtevecht.
Hoewel er voor sommige voorstellingen
belangstelling bestaat uit het hele land,
vult de organisatie de zaal het liefst met
bezoekers uit eigen omgeving. Dus koop
uw kaarten á € 20,- bij de Attent en bij de
bakker in Nigtevecht of in Weesp bij Cha
Cha Damesmode), in Breukelen bij Van
Kralingen of in Loenen bij De Beurs. Kaarten
voor Patrick Laureij zijn nu al bijna niet meer
aan te slepen. Maar ook Tim Fransen en De
Partizanen lopen erg hard. Passe partouts (€
89,- voor vijf voorstellingen met korting) zijn
ook verkrijgbaar bij de voorverkoopadressen.

Crowdfunding voor modernisering
DOB-kantine
Bij onze voetbalvereniging is een verse club mensen volop aan de
slag om de club een hernieuwde boost te geven. Nu de zomerstop
aangebroken is, begint een ploeg met het opfrissen van het
clubhuis. Ruud van Roemburg, Ed Lampe, Ronald Walraven, Henri
Schoonhoven en Berry Vink hebben samen met een aantal spelers
van het 2e de afgelopen weken de handen al uit de mouwen
gestoken. De tijd dringt, wat in september moet de bal weer rollen.

de kant kan. Maar er is meer nodig. Daarom zijn ze bij DOB een
crowdfunding gestart. Een manier waar ook kleinere donaties
kunnen worden gedaan om aan € 3.500,- te komen. Kijk hiervoor
op de site: vvdob.nl. Daar staat exact wat de club van plan is en kun
je zien dat het geld goed wordt besteed. Daar staat ook de link om
te kunnen doneren. Of ga naar: https://crowdfundingvoorclubs.nl/
vvdob/goal/view/moderniseren-van-de-kantine

Als iedere club drijft DOB op vrijwilligers en sponsoren, dus is
naast noeste arbeid ook geld nodig. Of spullen waarmee de
kantine wordt gemoderniseerd. Een aantal bedrijven hebben
al toezeggingen gedaan waardoor het werk in ieder geval van

Zodat we allemaal onze voetbalclub een steuntje in de rug kunnen
geven. Want dat sporten belangrijk is behoeft geen uitleg.

Ook komend seizoen blijft de pont
naar Nigtevecht varen, speciaal voor de
cabaretvoorstellingen.
Het
volledige
programma van het theaterseizoen 2018
-2019 staat op de site www.cabaretnigtevecht.nl. Reserveren voor passe
partouts voor vijf voorstellingen kan nog
steeds. Reserveren kan telefonisch op
nummer 0294-252506, of via het formulier
op de website. De brochure ‘18-‘19 is daar
ook te downloaden.

De Redactie
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GARSTENSTRAAT | Gemeente Stichtse Vecht
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Soof 2 is eind dit jaar op Videoland te zien.
Verwacht wordt dat de serie later ook op
tv wordt uitgezonden. Zeker de moeite
waard om deze serie te gaan kijken, al
was het maar om de vele Nigtevechters
die zich als figurant hebben opgegeven
en al dan niet een seconde of langer in de
Kooksoof te zien zijn!
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Losse kaartjes
cabaret
alléén in de
buurt van
Nigtevecht
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Na twee succesvolle films en een
goedbekeken eerste tv-serie en binnenkort
zelfs een musical, kon een vervolg op de
tv-serie Soof niet achterblijven. Heel leuk
voor Nigtevecht, want de opnames van
deze nieuwe serie vonden grotendeels
plaats in en om een boerderij aan de
Vreelandseweg. In deze boerderij was een
compleet restaurant aan huis nagebouwd,
de zogenaamde ‘Kooksoof’. Hier is o.a. een
bruiloft opgenomen en diverse scènes met
een baby (de baby van Kasper & Josine).
Bovendien krijgt Soof in de serie een eigen
kookprogramma dat wordt opgenomen in
haar restaurant. Of het kookprogramma een
succes wordt of niet, dat moet nog blijken!
Uiteraard wordt Soof ook opnieuw verliefd
en zullen er een paar nieuwe personages
geïntroduceerd worden.

bestaand KLIMTOESTEL
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VOGELNESTSCHOMMEL
© eibe Benelux B.V. Alle rechten voorbehouden. Dit document is wederrechtelijk beschermd en mag zonder onze schriftelijke toestemming niet worden
vermenigvuldigd of gekopieerd, noch aan derden worden doorgegeven of toegankelijk gemaakt. Wederrechtelijk gebruik is strafbaar en verplicht tot
schadevergoeding Let op! Deze presentatie dient als sfeerimpressie. Getoonde texturen, kleuren en dimensies kunnen afwijken van de werkelijkheid.

beleef het totaal

Flinke metamorfose
voor Nigtevechtse
speelplekken
De gemeente Stichtse Vecht neemt de komende weken de drie openbare
speelplekken in ons dorp flink op de schop. Hierbij hebben ze goed geluisterd
naar de wensen van de inwoners, die tijdens een speciale inloopbijeenkomst
in april zelf ideeën mochten aandragen voor nieuwe speeltoestellen.
Een kabelbaan - één van de voorstellen die was ingediend voor de grote
speeltuin aan de Garstenstraat - gaat er komen en ook de zandbak die nu door
moet gaan voor voetbalveld, wordt aangepakt. De goaltjes blijven behouden,
maar er wordt een goed bespeelbare kunstgrasmat aangelegd. Ook komt er
een vogelnestschommel in deze speeltuin.
BEWONERS PETERSBURG ZATEN ER BOVENOP
In de aanvankelijke plannen van de gemeente werd het volledige budget
besteed aan de speelplekken op de Garstenstraat en de Dorpsstraat. De
speeltoestellen op de Petersburg zouden helemaal verdwijnen omdat prioriteit
werd gegeven aan de andere twee speelplekken. Enkele alerte inwoners van
de Petersburg tekenden hier echter succesvol bezwaar tegen aan, waarna de
gemeente toch nog een potje vond om ook de speelplek aan de Petersburg voor
het dorp te behouden mét nieuwe speeltoestellen. Ook wordt de speelplek
met een extra haag aan de zijde die nu nog open is beter afgeschermd van het
autoverkeer, waardoor hij veiliger wordt.
PLANNING
In de week van 18 juni treft de gemeente voorbereidingen voor de plaatsing
van de nieuwe toestellen. De week erop worden ze daadwerkelijk geplaatst.
Toch zullen de kinderen van Nigtevecht daarna nog even geduld moeten
hebben, want de speelplekken worden ingezaaid met nieuw gras waardoor
de speelplekken nog zes weken afgesloten zullen worden met bouwhekken.
Vanaf augustus zijn de nieuwe speelplekken weer open.
De jongste inwoners van Nigtevecht kunnen dan weer heel wat jaartjes hun
hart ophalen.

Fietsbrug bijna klaar...
Sinds de laatste uitgave van De Sleutel 2000 zijn er grote vorderingen gemaakt bij de
bouw van de fietsbrug. De extra aanvaarbeveiliging is gereed, de leuning van de oprit is
grotendeels klaar, de rode ondersteuningsbalken zijn weg, het asfalt van het fietspad is
aangesloten op de weg en de afrit van de brug aan Abcouder zijde is ook geasfalteerd.
Aan beide zijden worden drie opgangen voor dieren die het kanaal oversteken zichtbaar.
Voordat de Nigtevechters er overheen mogen, moet de trap nog worden geplaatst aan de
Nigtevechtse kant, komt er gaas tussen de railingen, wordt de brug nog 1 keer gecoat en
moet de railing op de brug zelf nog worden voltooid. Verwachting is dat eind juli, begin
augustus de brug opengaat voor iedereen. De officïele opening van de fietsbrug zal op
vrijdag 7 september plaatsvinden.

Newsflash
Ansicht
Nigtevecht
Op Koningsdag hebben maar liefst vijftig
Nigtevechters zonder het boekje te
hebben gezien een exemplaar van Ansicht
Nigtevecht besteld. Het boekje waarin ons
dorp tussen 2015 en 2018 te zien zal zijn in
sprekende foto’s. Foto’s van dorpsgenoten,
karakteristieke plekken en ijkpunten van
Nigtevecht zoals we het nu kennen. In de
voorverkoop € 10,- per stuk.
We hebben al schitterende foto’s uit de
Dorpsstraat en de Klompweg en natuurlijk
zal de rest van ons dorp hierin niet
ontbreken. We hebben besloten onze
fotografen tot na de officiële opening van
de fietsbrug de tijd te geven hun noeste
arbeid te verrichten. Dan gaan wij van de
redactie aan de slag met de onmogelijke
taak van de longlist foto’s een definitieve
bloemlezing te maken.
Ook geïnteresseerd? Stuur een mail naar
info@sleutel2000.nl met je gegevens of
stop een klein briefje in de bus op ons
redactieadres Garstenstraat 7. Het wordt
een prachtig, historisch document.
De redactie

GESLAAGD!

Let op! Ophaaltijd
oud papier verandert

Alle kinderen in Nigtevecht zijn
natuurlijk enorm geslaagd, maar deze
zijn het dit jaar echt!

Sinds enige maanden heeft de gemeente Stichtse Vecht een ander bedrijf
geselecteerd voor het verzorgen van de perswagens die worden gebruikt bij het
ophalen van het oud papier. Tot op heden zijn we tevreden over de samenwerking
met dit nieuwe bedrijf. Nu is het echter zo dat dit bedrijf heeft bedongen dat het
ophalen niet meer om 9:00 uur begint maar een half uur eerder.
Dit betekent het volgende:

Gefeliciteerd Mechteld Beukema, Joey
Duijnmaijer, Amy Gout, Daan Hartog,
Puck Harmsen, Emma Hemels, Bram van
’t Hof, June van ’t Hout, Sara Kroon,
Sofie Lauterslager, Daan van Roemburg,
Esmée Stroeken, Liv Vink, en de rest die
we enorm zijn vergeten of van wie de
ouders het niet op hun social media
hebben gedeeld! (en voor alle her-ren
en gezakten….veel sterkte…de aanblik
van al die vlaggen en blije dorpsgenoten
moet pittig zijn voor jullie).

• Zorg ervoor dat uw blauwe container of het losse
oud papier uiterlijk om 8:30 uur langs de weg staat.
• De ophaaldag blijft de derde zaterdag van de maand.
• De vrijwilligers die helpen bij het ophalen moeten voortaan
om 08.30 uur bij de brandweerkazerne aan de Dorpsstraat
verzamelen. Dat is een half uurtje eerder beginnen maar
ook een half uurtje eerder klaar.
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Ga je mee
op
expeditie?
Van woensdag 25 t/m vrijdag 27
juli organiseert de Dorpskerk van
Nigtevecht weer drie ochtenden
vol plezier voor alle kinderen van
Nigtevecht. Dit jaar gaan we op
expeditie. Woensdag gaan we
van alles uitzoeken door proefjes
te doen. Donderdag gaan op
expeditie in het weiland bij boer
Cock en zijn er spannende spelletjes
en opdrachten. Vrijdag is er een
voorstelling van buikspreker Matthijs
Vlaardingerbroek. Hij kent allerlei
goocheltrucs en heeft daarbij jou
nodig. We sluiten af met een broodje
worst! In de muziek en verhalen
gaat het over Jezus.

Termijn ‘zienswijzen’
afvalcontainers gesloten

Hoe is het eigenlijk met…
Carolien Westland

Nigtevechters die het niet eens waren met de gekozen locatie voor de nieuw te plaatsen
ondergrondse afvalcontainer, konden tot 12 juni een ‘zienswijze’ indienen. Navraag bij de
gemeente leert dat enkele dorpsgenoten van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt.

vrachtwagenchauffeur, en hij in het dorp
daardoor een begrip worden is. De mensen
hier vergeten dat niet en het is toch leuk
als ze dan de link met je leggen.

De zienswijzen worden in de komende periode voorgelegd aan het College van Burgemeester en
Wethouders van Stichtse Vecht, maar zij zijn verder niet verplicht om er iets mee te doen. Zodra de
locaties definitief zijn vastgesteld, worden alle inwoners persoonlijk per brief geïnformeerd. Naar
verwachting kunnen de containers dan snel geplaatst worden, zodat het omgekeerd inzamelen in
de tweede helft van 2018 met enige vertraging ingevoerd kan worden.

Toen ik het dorp verliet, werkte ik op het
politiebureau in Weesp. In Friesland ben
ik toen op het bureau in Heerenveen gaan
werken en dat doe ik tot op de dag van
vandaag nog steeds. Dit doe ik bij intake
en service, waar zaken als fietsendiefstallen
tot aan huiselijk geweld voorbij komen.

Op www.stichtsevecht.nl vindt u meer informatie over de nieuwe manier van afval
inzamelen. Maar u zult hier ook persoonlijk per brief verder over geïnformeerd worden.

De zus van René en Stephan, de moeder
van Maikel en Nikki. Vaak met hond Banjer
in de weer, door dag en dauw. Inmiddels
woont Carolien elders.

Iedereen van groep 1 t/m 8 is welkom
om mee te doen. Dit is gratis! Het is
leuk als je drie dagen kunt komen,
maar je mag ook een of twee dagen
komen.

Carolien, hoe is het met je?
Het gaat heel erg goed met mij! Vijftien
jaar geleden heb ik Nigtevecht verlaten
en ben ik naar Friesland verhuisd. Dit met
name om de ruimte en de natuur daar.

Elke dag begint om 10.00 uur in
het Dorpshuis en eindigt daar om
12.15 uur. Op donderdag eindigt
de ochtend om 12.30 uur bij het
weiland van boer Cock.

Waar ben je tegenwoordig te vinden en
hoe is het leven daar?
Nog steeds woon ik in Friesland, maar
nu in Tijnje, dat ligt een kilometer of
vijftien van Heerenveen. Het is echt
een heel leuk plaatsje! Vergelijkbaar
met Nigtevecht, maar dan zelfs zonder
buurtsuper. Het grappige is dat mijn vader
er vroeger heeft gewerkt bij Beus Meat, als

Ds. Arie de Winter

Expeditie
3-daagse
in Nigtevecht

Thema:
Op zoek…!

25-27
juLi
Expeditie & survival
Sport & spel
Bijbelverhalen & muziek
Proefjes & goocheltrucs

Op woensdag 25 t/m vrijdag 27 juli zijn er weer de
Vakantie Bijbel Dagen! Iedereen van groep 1 t/m 8
is welkom! Meedoen is gratis. Elke dag begint om
10.00 uur in het Dorpshuis en duurt tot ±12.15 uur.
Meer informatie: www.kerknigtevecht.nl

Veel bezoek voor
boer Veldhuisen
De dertiende Campina Open Boerderijendag op 12 mei, begon al heel vroeg met
een televisieoptreden voor Goedemorgen
Nederland bij familie Veldhuisen. Cor
en Nieske Veldhuisen werden voor
hun boerderij aan de Vreelandseweg
geïnterviewd
over
het
landelijke
evenement dat dit jaar ook op hun
boerderij
werd
georganiseerd.
De
Nigtevechtse boerderij was het decor van
tal van activiteiten om buitenstaanders
kennis te laten maken met het boerenleven.

Busje komt zo

Bezoekers
konden
een
rondleiding
krijgen om te leren hoe het dagelijkse
leven en de processen er in de praktijk
uit zien. Kinderen konden zich uitleven
op een hindernisbaan, een mechanische
koe melken of konijntjes knuffelen.
Eten en drinken was goed verzorgd met
zuivelproducten, gebakken eieren en vers
gemaakt ijs van De Willigen. Meer dan
duizend bezoekers zagen wie de boer
en boerin waren, voor deze gelegenheid
waren ze duidelijk geoormerkt.

Zeven jaar alweer ben ik met mijn man,
met wie ik twee jaar geleden getrouwd
ben (Redactie: exact twee jaar zelfs,
op de dag van het interview. Carolien:
gefeliciteerd!). Sinds een half jaar wonen
we nu dus zogezegd in Tijntje, in een
mooie vrijstaande bungalow, nog geen
honderdvijftig meter van het bos. Waar we
heerlijk kunnen wandelen. We hebben een
motorboot, waarmee we in de weekenden
in de zomer lekker gaan varen. Is zeker
geen straf, hier in de buurt. Verder geniet
ik van mijn kleinkinderen. Mijn dochter
Nikki woont nu samen in Meppel en heeft
een zoontje van drie, Maikel is nu te vinden
in het dorpje Maasdijk en heeft een zoontje
dat een jaar jonger is.
Verlang je stiekem nooit terug naar ons
mooie dorp?
Ik mis soms dat ik niet zo even bij mijn
moeder of broers binnen kan lopen. Ja,
familie mis ik dan nog het meest. Gelukkig
kom ik nog regelmatig terug. Zo ook
afgelopen Koningsdag, dan kom ik toch
altijd weer even kijken.

Het leek wel weken te duren. Maanden.
Jaren. Eeuwen. Hoe dan ook, het moet een
unicum zijn dat iemand zo lang, maar vooral
op zo’n halsstarrige en intimiderende wijze
op de bus heeft staan wachten als gebeurde
in de week van 17 mei jl. in Nigtevecht. En
dat zonder in te stappen of verder ook
maar een krimp te geven. Het moet het
vrijwilligersgilde van Syntus haast een
zenuwinzinking hebben bezorgd, zo ijskoud
als dat deze dorpsgenoot(?) keer op keer
moet hebben geweigerd in te stappen in onze
buurtbus, ondanks louter goede bedoelingen
van onze diensters. En dat in een houding
waar je bijna een hernia van krijgt als je er
alleen al naar kijkt. Probeer dat maar eens
een dag of vier vol te houden. Lukt je nooit.
Waar moest hij heen? Schiermonnikoog?
Beijing? Robbeneiland? Het gemeentehuis
van Stichtse Vecht? Dan kun je inderdaad
lang wachten: onbereikbaar met het OV
vanuit het dorp. Was hij wel onderweg? Zat
hij niet gewoon lekker een paar dagen uit te
buiken na een overheerlijk tomatensoepje
in No. 100, zoals we dat allemaal wel eens
doen? Of was het de drank? Een avond stevig
doorhalen op het terras bij Alfred levert 3
à 4 maal zoveel hersteldagen op, na een
bepaalde leeftijd dan.
Weet u het?
Mail u dit ons dan naar info@sleutel2000.nl

Verdwenen middenstand in Nigtevecht
Nog niet zo heel lang geleden bestond
Nigtevecht niet louter uit huizen, forenzen,
een bakker, een eetcafé én de Attent. Er was
een aanmerkelijk aantal middenstanders,
diensten en ambachtslieden, zoals een
slager, klompenmaker, smid, wagenmaker,
broodbakker, kruidenierswinkels, cafés,
een tankstation, een garage, een kapper,
een electronicazaak, fournituren, een SRV-
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wagen, tandartsen en nog veel meer.
Vanaf eind jaren '70 trok veel middenstand
weg en met de komst van de auto was het
voor meer mensen haalbaar om elders hun
boodschappen te gaan halen, met name in
Weesp.
Er zitten nog een heleboel verhalen in de
hoofden van de oudere dorpsbewoners
over de oude winkels van de Dorpsstraat.

Die horen we vaak op verjaardagen,
maar we weten ook dat de nieuwere
Nigtevechters zich hier waarschijnlijk
nauwelijks van bewust zijn. Mooie verhalen
om te gaan optekenen in De Sleutel. Kunt
u ons een verhaal van een van deze winkels
vertellen, neemt u dan contact op met
info@sleutel2000.nl. Wij maken dan van
ieder pand of dienst een mooi verhaal.

Achterklap: Sterre Harmsen
geslaagd was op de middelbare school
heb ik een tussenjaar genomen. Een jaar
lang werken, feestjes en uitslapen en ik
wilde niet meer terug naar school. Gek
he? Ik heb nog een tijdje bedrijfskunde
gestudeerd en ik ben nu sinds kort
begonnen aan een nieuwe baan, op
kantoor. Een grote verandering maar
ik vind het superleuk en zie mezelf hier
zeker voor een langere tijd zitten.

Jeu-de-boulestoernooi!
NOTEER DE DATUM: zaterdag 30 juni
AANVANG: 14.00 uur
Geen boules is geen excuus, boules
zijn aanwezig. Voor een drankje en een
hapje laten wij ons spaarvarken weer
rondgaan voor een vrijwillige bijdrage.
Wel doen hé?!

Wat houdt je bezig in het nieuws?
De krant lees ik vrijwel nooit. Wel kijk ik
‘s avonds naar het journaal en zie ik op
Facebook veel via de NOS. Wat mij iedere
keer aangrijpt, zijn de aanslagen en de
opkomende terreurdreiging. Een paar
maanden geleden bijvoorbeeld, toen een
oud-leerling zeventien medestudenten
heeft gedood in Florida. Je hoopt maar
dat zoiets nooit zal gebeuren in je eigen
omgeving.

Vraag van Wendie: hoe bevalt het om
op jezelf te wonen en waar ik vooral
benieuwd naar ben: waarom blijf je in
Nigtevecht wonen?
Op mezelf wonen bevalt super goed!
Toen ik 19 werd begon ik met kijken
voor een eigen huisje in het dorp en
een half jaar geleden was het raak. Veel
mensen begrijpen niet dat ik als 19-jarige
in Nigtevecht wil blijven wonen, maar
ik vind het hier prima. Het is hier niet
druk, maar wel supermooi en er valt vaak
genoeg te beleven. En daarnaast: met vijf
minuten ben ik in Weesp en met een klein
half uurtje op mijn werk in Amsterdam.
Waar moeten de mensen uit het dorp je
van kennen?
De meeste mensen zullen mij kennen
via mijn familie of van mijn baan bij
eetcafé No100, waar ik zeker twee jaar
heb gewerkt. Daarnaast ben ik vorig jaar
toegetreden in de Oranje Vereniging in
Nigtevecht.
Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over
jezelf vertellen?
Ik heb drie jaar met veel plezier in de
horeca gewerkt. Eerst bij Alfred in
No100, en uiteindelijk bij mijn vader in
zijn restaurant in Amsterdam. Nadat ik

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?
De tuin van mijn ouders! Op mijn eigen
balkon kan het aardig warm worden en
bij mijn ouders aan de Vecht is het ‘s
zomers goed vertoeven.

Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 25 augustus 2018
Verschijningsdatum: 7 september 2018

COLOFO N
Als je één dag burgemeester van
Nigtevecht zou zijn, wat zou je dan
allemaal gaan doen?
Ik zou van de Dorpsstraat eenrichtingsverkeer maken, en kijken of er iets
gedaan kan worden aan de snelheid.
Ik heb het zo vaak bijna fout zien
gaan met kinderen, fietsers en andere
weggebruikers. Er wordt echt belachelijk
hard gereden, vaak door dorpsbewoners
zelf.
Aan wie in Nigtevecht moeten we deze
vragen de volgende keer stellen en
waarom?
Die keuze was snel gemaakt: aan Alfred
Kersbergen. Doordat hij zowel eetcafé
No100, als het Dorpshuis beheert, heeft
iedere Nigtevechter vast wel eens een
drankje bij hem gedaan of een praatje
met hem gemaakt.
Welke vraag wil je die persoon graag
stellen?
Lieve Alfred, wat vind je het leukste aan
het hebben van je eigen etablissement?
En wat vind je minder leuk?
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