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Rij met je hart!
De laatste jaren neemt het aantal auto’s dat in
het dorp rijdt enorm toe. Dit komt met name door
de komst van de prachtige paardenstallen op de
Klompweg en de vele bezorgdiensten. Helaas levert
deze toename gevaarlijke situaties op. Er wordt niet
met het hart gereden. Dit is voor niet-dorpsgenoten
waarschijnlijk lastiger (geen excuus!), dan voor de
Nigtevechter zelf.
Zou je denken… Toch wordt er door het dorp gescheurd
als gekken, ook door dorpsgenoten. Nu zijn het nog
onze huisdieren die hier de dupe van zijn, wat al
verschrikkelijk is, straks zijn het onze kinderen. Je wilt
een aanrijding met een kind toch niet op je geweten
hebben alleen maar om vijf seconden eerder op je
bestemming te zijn? Kinderen leren om voorzichtig te
zijn, maar we hebben het wel over kinderen, met hun
vrije wil en geest. Ze kunnen onverwacht oversteken.
Zorg er alsjeblieft voor dat je je aan de maximum
snelheid houdt. Het maakt echt het verschil.
Denk eens na en rij met je hart!
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Rolstoeltoegankelijkheid
Dorpsstraat

Otten’s historie –
Op Klompen Begonnen

Mocht je vanwege een gebroken been, invaliditeit of om andere reden met een rolstoel
door de Dorpsstraat moeten: je zal dit deels via de rijbaan moeten doen. De stoep is op
sommige plekken in ieder geval veel te smal, of de struiken zijn te groot gegroeid, of
de lantaarnpalen staan op de verkeerde plek (of misschien wel alledrie tegelijk). Geldt
de helmplicht vanaf nu ook voor rolstoelgebruikers, omdat ze van de rijbaan gebruik
moeten maken? Gemeente Stichtse Vecht, is hier een betere oplossing voor?

Jarenlang heeft Ome Henk Otten de historie van Nigtevecht voor ons
opgetekend. Wij betreuren het dat hij op de leeftijd van 86 jaar op
1 april jongstleden is overleden. Met hem is een echte dorpsicoon en
kenner van de historie van Nigtevecht heengegaan. Ter ere van Ome
Henk herplaatsen we hierbij één van zijn verhalen. Een mooi stukje
geschiedenis om te lezen, ook voor onze jongste jeugd.

Deze
keer
een
geheel
ander
onderwerp dan wat u van mij gewend
bent. Iemand in onze gemeente heeft
mij gevraagd of ik iets kon vertellen
van de periode 1940-1947 over het
voetbal in Nigtevecht. De jaren 1939
t/m 1945 waren mijn schooljaren die
ik op de Openbare Lagere School
heb doorlopen. Het voetballen was
toen al bij veel jongens een grote
liefhebberij. In de oorlogsjaren hadden
wij met een groep medeleerlingen een
voetbalclub opgericht, die de naam
O.K.B. droeg (Op Klompen Begonnen).
Een toepasselijke naam, want van
voetbalschoenen hadden wij nog nooit
gehoord, op klompen of sokken werd
het spel gespeeld. Een echte voetbal
ontbrak, meestal werd er gespeeld met
een grote kaatsiebal.

toestemming had gegeven om op de
middelste akker onze voetbalkunsten
te vertonen. Om er te kunnen
voetballen moesten we een loopplank
hebben om over de sloot te komen,
plus vier doelpalen, die beschikbaar
werden gesteld door de heer A. Vonk
(grootvader van voorzitter Arie Vonk).
Wilden we voetballen dan moesten
wij eerst de plank en de palen heen
en weer sjouwen van de Punt van het
dorp naar het speelveld, wat ongeveer
500 meter was.

Het grasveld waar we konden spelen
was gelegen aan de Kanaaldijk Oost.
Eigenaar was familie G. Vendrig, die ons

In de zomer van 1945, dus na de oorlog,
had ik van wagenmakerij familie
J. Robijn een echte voetbal gekregen.

De oprichting was een feit, het bestuur
werd gekozen en de contributie
vastgesteld op één dubbeltje per week.
Helaas was deze club geen lang leven
beschoren daar de penningmeester er
met de kas vandoor was gegaan.

Going to a party
Afgelopen
januari
heeft
de
Samenwoonschool (Flambouw en
Tweemaster) weer meegedaan aan het
Stichtse Vecht Schoolschaaktoernooi
in Maarssenbroek. Hoewel ‘t het
middenbouwteam en bovenbouw
B-team niet meezat, hebben zij toch
een respectabele 5e en 6e plaats
weten te behalen.
Het bovenbouw A-team domineerde
het toernooi volledig met een
teamscore van 7-0 waarbij 26 van
de 28 te behalen bordpunten
binnengesleept werden! Er werd
slechts 1 partij verloren en 2
eindigden in remise. Na deze
fantastische overwinning mochten
de Stichtse Vecht kampioenen door
naar het regionale toernooi dat op
23 maart plaatsvond. Dit is altijd een
moeilijke competitie. Het is voor het
eerst dat er een (bovenbouw)team
uit Nigtevecht door gaat naar het
Nationale Scholenkampioenschap.
We gaan weliswaar niet als regionale
kampioenen, maar als één van de

Dus maar weer aan het oprichten
van een club begonnen. Het spel
werd gespeeld op een kamp land van
Rijkswaterstaat, dat bestemd was voor
de verbreding van het Merwedekanaal.
Door met een echte voetbal te kunnen
spelen was het spelplezier veel groter.
Ook kwamen wij er achter dat de bal
min of meer ouderdomsverschijnselen
had, want na één wedstrijdje was
hij meestal lek en dan was het weer
plakken! In het jaar 1947 is toen onze
huidige voetbalvereniging opgericht:
D.O.B. (Door Oefening Beter).
Hier wil ik nu eindigen, maar u toch
melden dat wij met beperkte middelen
veel plezier hebben beleefd. Foto’s uit
die jaren ontbreken helaas, maar ik
hoop dat degenen die deze periode
samen met mij hebben meegemaakt
dit met plezier zullen lezen.
Ome Henk

De familie wil graag hun dank uitspreken voor alle kaarten, bloemen en berichtjes vanwege het overlijden van hun vader en opa.

DAW naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden
Op de site van de vereniging doet het zittende bestuur ‘een
laatste dringende oproep aan alle leden in de hoop dat
nieuwe bestuursleden zich aanmelden en op die manier de
vereniging kan blijven voortbestaan.’ Het bestuur doet een
heldere hartenkreet: zonder de nieuwe bestuursleden staat het
voortbestaan van de vereniging op de tocht. Het belang van
kunnen blijven sporten is overduidelijk, maar de vereniging

zit in zwaar weer. Er is een bestuur nodig die deze situatie
weer kan ombuigen naar een gezonde, financiële vereniging.
Er vinden daartoe al gesprekken plaats met Stichting Dorpshuis.
Bent u of kent u die broodnodige sportbestuurder:
info@daw-nigtevecht.nl of 06 – 1388 3595.

beste 7 teams. Dit geeft een beetje
het gevoel alsof we het feestje via
de achterdeur zijn binnen geglipt.
Hoewel ik het volste vertrouwen heb
in de kinderen, heb ik dat minder
in mijn eigen vermogen om een
manier te vinden om dit aankomende
kampioenschap daadwerkelijk te
winnen. Veel, of zelfs misschien wel
de meeste van de andere 39 teams
oefenen minimaal 2 keer per week en
doen ook in de weekenden mee aan
schaaktoernooien. Hoe compenseer
je zo’n groot verschil in ervaring?
Onze ultieme schaakuitdaging gaan
we aan op 8 en 15 juni a.s. in Gouda.
We gaan zeker niet met het idee dat
we slechts kanonnenvoer zijn voor
de “beste van de beste” scholen van
het land. We gaan er naar toe met de
houding dat alleen omdat we door de
achterdeur naar binnen zijn geglipt
niet betekent dat we niet the 'life of
the party' zijn! (kunnen worden?)
Patrick Costello

Wachtlijst
BSO Nigtevecht
baart ouders
zorgen
Ouders die hun kinderen op dinsdag op de
buitenschoolse opvang willen plaatsen, krijgen
bij de Nigtevechtse vestiging van Kidswereld al
lange tijd te maken met een wachtlijst. Vooral
voor gezinnen waarin beide ouders werken
leidt de aanhoudende wachtlijst tot de nodige
stress. In veel gevallen hebben ze hun kinderen
die nog geen 4 jaar oud zijn op dinsdag bij de
naastgelegen dagopvang ondergebracht. Als
de kinderen 4 worden en naar de basisschool
gaan, moeten deze ouders bij gebrek aan BSOplaatsen vanaf 15:00 zelf opvang regelen. Dit
blijkt in de praktijk vaak lastig.
PERSONEELSGEBREK
De oorzaak van de wachtlijst is een gebrek aan
gekwalificeerd personeel, dat in de huidige
arbeidsmarkt moeilijk te vinden is. Hoewel de
Nigtevechtse oudercommissie van Kidswereld
hier begrip voor heeft, is ze van mening dat
de informatievoorziening door Kidswereld te
wensen overlaat. De commissie zou daarom
graag zien dat er een informatieavond voor
ouders georganiseerd wordt om dit probleem
te bespreken. Ook het goed informeren van
ouders over de positie op de wachtlijst zou de
onrust bij ouders kunnen verminderen.
Kidswereld is inmiddels druk bezig met
het werven van gekwalificeerd personeel.
Geïnteresseerden kunnen zich melden via
pz@kinderopvangnigtevecht.nl

De redactie
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Swim to fight Cancer
Stichtse Vecht
Onder
grote
belangstelling
heeft
Wethouder Veneklaas op de kick off van
de Swim op 4 april de site van Swim to
Fight Cancer Stichtse Vecht geopend.
Enthousiastelingen, zowel volwassenen
als jeugd vanaf 10 jaar, kunnen zich
dus weer inschrijven voor het mooiste
zwem-evenement in de Vecht op www.
swimtofightcancer.nl/stichtsevecht. Op 1
september 2019 zal voor de tweede keer
2000 meter (500 meter voor junioren)
gezwommen worden vanaf Boom en Bosch
in Breukelen, met als doel zoveel mogelijk

geld ophalen voor onderzoek naar kanker.
De avond op Nyenrode Business University
was een groot succes. Voordat wethouder
Veneklaas vertelde over haar eigen Swimervaring van 2018 en de site opende,
kwam Edwin Spee aan het woord. De
man van Bibian Mentel, die helaas zelf
verhinderd was om te spreken wegens
een operatie, raakte de zaal diep met zijn
verhaal. De noodzaak om veel onderzoek
te doen naar kanker zodat deze ziekte
niet meer dodelijk zal zijn werd hierdoor
zo duidelijk! We maken samen een vuist!

Met deelnemers, donateurs, vrijwilligers,
sponsoren in gemeente Stichtse Vecht!
Afgelopen jaar vond het evenement
voor de eerste keer plaats in Gemeente
Stichtse Vecht. Vanaf Boom en Bosch
sprongen ruim 450 deelnemers het water
in. Dit jaar wordt er weer vanaf dezelfde
plek gezwommen en is er plek voor meer
deelnemers. Omdat er ruimte is voor meer
deelnemers is het doel dat we dit jaar zelfs
over het vorig jaar behaalde resultaat van
€ 419.000,- heen kunnen gaan.

De ‘Nigtevechtse
Rembrandts’
Floor Kootstra (links)
en Eva Janssen (rechts)
met hun schilderij.

VVD grootste
in Nigtevecht
Nigtevechtse
Rembrandts
schilderen C 1.025
bij elkaar

VOLLEDIGE UITSLAG:

Schoolvoetbaltoernooi in onze
nieuwe shirts
Op woensdag 20 maart was het jaarlijkse schoolvoetbal
in Loenen. OBS De Tweemaster en CBS De Flambouw
hebben daar samen onder de naam Samenwerkschool aan
meegedaan. Dit keer hadden we nieuwe shirts aan met
het logo van Nigtevecht erop. Groen, lekker fris en lekker
opvallend want geen enkele school in Stichtse Vecht had
deze kleur aan. U zult de shirts vast vaker tegenkomen, want
beide scholen zijn van plan nog meer samen te gaan werken!

Lijstnaam		

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VVD				
Democraten 66 (D66)
CDA			
Partij van de Arbeid (PvdA)
PVV (Partij voor de Vrijheid)
SP (Socialistische Partij)
GROENLINKS		
ChristenUnie		
Partij voor de Dieren
Staatkundig Gereformeerde
Partij (SGP)		
50PLUS			
DENK			
U26 GEMEENTEN		
Forum voor Democratie

11
12
13
14

Op zaterdag 24 augustus staat Nigtevecht weer muzikaal
op z’n kop met het Muziekfestival Nigtevecht! Verschillende
zangers/zangeressen, muzikanten en bandjes treden op. Het
Gelegenheidskoor is ook weer van de partij. Houd je van zingen?
En vind je het leuk om een aantal liedjes met elkaar in te studeren
en uiteindelijk op het grote podium ten gehore te brengen?! Geef
je dan snel op! We zijn op zoek naar zangers en zangeressen, die
het leuk vinden om een spetterend optreden te verzorgen tijdens
het festival op 24 augustus. Met 3 keer repeteren onder leiding
van professionele dirigent Ferdinand Beuse en pianist Kees van
Zandwijk, maken we er een feestje van deze zomer.
ALLES OP EEN RIJ
Er zijn drie repetities in Nigtevecht ingepland:
•
vrijdag 16 augustus – 20.00 tot 22.00 uur
•
zondag 18 augustus – 14.00 tot 16.00 uur
•
vrijdag 23 augustus – 20.00 tot 22.00 uur

Tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 20 maart is
de VVD in Nigtevecht met 157 stemmen met afstand als grootste
partij uit de bus gekomen. Forum voor Democratie scoorde net
als in de rest van Nederland ook in ons dorp goed. De partij
van Thierry Baudet werd met 98 stemmen de tweede partij,
op de voet gevolgd door het CDA met 94 stemmen, D66 met
80 stemmen en Groenlinks met 79 stemmen. Eén dorpsgenoot
bracht zijn of haar stem uit op Denk.

Lijstno.

Zing mee in het
Gelegenheidskoor
op het Nigtevechtse
Muziekfestival!

Aantal stemmen
157
80
94
44
35
21
79
30
39

De basisschoolleerlingen van groep 3 t/m 8 van de Tweemaster
en de Flambouw hebben met hun zelfgeschilderde
Rembrandportretten liefst € 1.025 opgehaald voor Kika. De
schilderijen van Floor Kootstra van de Tweemaster (bovenbouw) en
Eva Janssen (onderbouw) van De Flambouw leverden het meeste
op. De meisjes mogen zich daarom ‘Rembrandt van Nigtevecht’
noemen en doen mee aan de landelijke wedstrijd ‘Wie is de jonge
Rembrandt’.
Met hulp van het Rijksmuseum en de Dorpskamer Nigtevecht
werden de kinderen uitgedaagd om een kleurplaat van
zelfportret van Rembrandt zo creatief mogelijk in te kleuren.
De meest talentvolle leerlingen kregen een speciale workshop
in de Dorpskamer Nigtevecht. Twee dagen later werden de
kunststukken daar ook tentoongesteld en geveild voor Stichting
Kika, dat onderzoek financiert naar kinderkanker.

16
77
1
0
98
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REPERTOIRE:
Ideeën voor een thema of liedjes zijn van harte welkom. Dus laat
het ons weten als je een leuk idee hebt voor een thema in de liedjes
of een bepaald nummer.
HET OPTREDEN:
Zaterdag 24 augustus (tijd nog onbekend).
Vòòr het optreden stemmen opwarmen en inzingen.
KOSTEN DEELNAME:
Om de kosten voor de dirigent, pianist, teksten en bladmuziek
te vergoeden, vragen wij slechts € 20,- voor deelname aan dit
zangproject. Daarvoor is 3x de repetitieruimte, teksten, begeleiding
en het optreden geregeld.
AANMELDEN:
In verband met de vraag of er genoeg deelnemers zijn, zodat
dit project door kan gaan is het belangrijk je op te geven vòòr
3 mei a.s. Dat kan door een mail te sturen aan carlagentenaar@
gmail.com of telefonisch 0294 25 34 35. Vermeld bij aanmelding
jouw mobiele telefoonnummer, zodat we via een betaalverzoek
(tikkie) de bijdrage kunnen innen. Pas bij voldoende deelnemers,
wordt de bijdrage geïnd. Laat ons snel weten of je zin hebt om
mee te doen. Alvast bedankt voor je aanmelding!
Bob Stecher, Jeannette Sijbesma en Carla Gentenaar
(06 38 00 51 07 / 0294 25 34 35).

Duidelijkheid
over
voormalig
Flambouw
terrein
Vanaf 29 mei is de inschrijving open voor
de vier kavels op het voormalige Flambouw
terrein aan de Dorpsstraat. Er was al enige
tijd bekend dat dit het plan was, maar ook
gingen er andere geruchten. Met als meest
opmerkelijke dat er een ruime boomgaard
zou komen.

Leerorkest
Eind maart gaven de kinderen van groep
5, 6 en 7 van beide scholen een concert
in de samenwoonschool. Het was het
afsluitende concert van het leerorkest dat
nu 3 jaar draait op beide scholen. Een mooi
gezicht om de kinderen zo enthousiast te
zien spelen op hun gekozen instrument.
Een veel gehoorde opmerking die middag
was: “Wat een verschil met 3 jaar geleden.
Je kunt echt merken dat kinderen meer
kunnen op hun instrument”. Dat klopt,
dat is ook echt iets wat we ervaren als we
binnenlopen tijdens de lessen. Muzikale
ontwikkeling is en vinden we belangrijk

en dankzij het leerorkest kunnen we hier
nog meer inhoud aan geven. De kans voor
alle kinderen van Nigtevecht om kennis te
maken met alle facetten van muziek.
Nu, na 3 jaar, evalueren we en kijken we
verder naar de toekomst. We willen graag
verder met het leerorkest. Maar dat kan niet
zomaar. Daar is veel geld voor nodig. De
afgelopen 3 jaar is er door de Nigtevechtse
gemeenschap en de beide scholen meer
dan 20.000 euro geïnvesteerd in dit
project. En willen we dit de komende jaren
continueren, dan vraagt dat een investering

van minimaal 3000 euro per school per jaar.
Een hoop geld, dat we voor een groot deel
via crowdfunding bij elkaar willen zien te
krijgen. We zien de meerwaarde en hopen
daarom ook dat de financiële middelen
hiervoor beschikbaar komen. Of dit lukt zal
de komende tijd blijken.

Een mogelijkheid voor vier woningen
dus. Woensdag 22 mei is bij No.100 Eten
& Drinken een informatie avond vanaf
19.00 uur. Dan komt er concrete helderheid
over hoe dit deel van ons Dorp er uit kan
komen te zien. Zie voor meer informatie
www.kavelsstichtsevecht.nl

In ieder geval nemen we nog even geen
afscheid van het leerorkest. Er staat nog
een optreden gepland, namelijk op het
Muziekfestival, 24 augustus in Nigtevecht.
Daar zullen we zeker aanwezig zijn, of het
leerorkest gecontinueerd wordt of niet.

De redactie

Zeeuws woonzorgcomplex
kiest Nigtevecht als uitzicht
Een goede vriend van één van onze dorpsgenoten is architect en woont op GoereeOverflakkee in het dorpje Stad aan ‘t Haringvliet. Daar blijkt om één of andere reden een
ontmoetingsruimte in het nieuwe gebouw van het woonzorgcomplex ’t Stadshuus te zijn
opgefleurd met notabene een dorpsgezicht van Nigtevecht. Het is niet helemaal duidelijk
waarom zij voor ons dorp gekozen hebben: maar hoe dan ook wel heel leuk dat het gezicht
op ons Dorp in het verre Zeeland de muur zo verfraaid.

Hoe is het eigenlijk met... Arie Fokker?
Kon je er altijd goed bij hebben vroeger.
Was en is een gezellige prater, altijd
positief. Inmiddels woont Arie elders.

Oud Dorpsbewoner
wereldberoemd
dankzij Brexit

Arie, hoe is het met je? Met mij is het heel
erg goed!
Waar ben je tegenwoordig te vinden en hoe
is het leven daar? 33 jaar geleden alweer
ben ik uit Nigtevecht vertrokken. Met mijn
toenmalige vrouw ben ik naar Hilversum
verhuist. Via Almere ben ik uiteindelijk
in Eersel (net onder Eindhoven) terecht
gekomen, waar ik met veel plezier met mijn
huidige vrouw woon.
Je kunt Eersel qua grootte vergelijken met
Weesp. Een hoop winkels, eetgelegenheden;
veel kroegjes ook. Het is er bourgondisch.
De mensen zijn er gemoedelijker, maar zijn
keiharde werkers. Ik fiets hier graag, met
op z'n tijd een stop voor een hapje of een
drankje. Verder kijk ik graag thuis op de bank
sport, ik probeer een hoop te volgen.
Vroeger heb ik op de Akkermavo in Weesp

Het langzame en vermoeiende proces van de Brexit kent ook een vrolijke noot:
de speaker John Bercow, wereld beroemd geworden door zijn karakteristieke
‘Order Order’ en ‘The Noes have it, The Noes have it, unlock it !’ `
Van april 2012 tot april 2013 heeft John Bercow virtueel in Nigtevecht geleefd
onder de pseudoniem Jan Berkoe. Een voorloper van het hedendaagse ‘Fake
news’. Weet u het nog? Het begon met een gefingeerd interview op de
Achterklap waar hij wenste dat de huizen tegenover hem afgebroken zouden
worden in de dorpsstraat zodat hij uitzicht op de Vecht zou hebben. Jan Berkoe
heeft vervolgens via Facebook met het dorp gecommuniceerd en had na een
jaar 79 vrienden. Op zijn virtuele verjaardag werd hij door 9 dorpsgenoten
gefeliciteerd op Facebook. Maar goed dat virtuele Jan maar een jaar in ons
dorp heeft gewoond. De Brexit, Youtube, Ivo Niehe en Eva Jinek hebben Bercow
algemeen bekend gemaakt voor het Nigtevechtse en Nederlandse publiek. Jan
Berkoe zou nu definitief zijn ontmaskerd als John Bercow.

6

7

gezeten. Daarna heb ik in Utrecht een
aantal grafische vakdiploma's behaald.
Jarenlang heb ik ook in die richting
gewerkt. Maar na een aantal recessies
heb ik besloten de stoute schoenen aan
te trekken. Ik heb gereedschap gekocht,
een bus aangeschaft en inmiddels werk ik
alweer vijf jaar als ZZP'er als hovenier. Sinds
vier jaar kan ik ook zeggen dat mijn bedrijf
goed floreert, ik heb niets te klagen.
Verlang je nooit stiekem terug naar ons
mooie dorp? Het bloed kruipt waar het
niet gaan kan. Ik heb wel eens met een
gekke bek gezegd, ik zou er na m'n 67e
best terug willen komen. Het ligt zo mooi
tussen het water in, toch anders dan de
bossen hier. Lekker met een bootje op
pad, net als vroeger. De mensen zijn er
altijd gezellig, met Koningsdag of zoals
laatst bij de Akkermavo-reünie (red: in
het Dorpshuis) is het er geweldig. Mijn
kinderen wonen ook allebei in de buurt
(Almere), dus wie weet ooit?

Achterklap: Rijk van Wilsum
Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over
jezelf vertellen? Ik ben Rijk, ik zit op het
Geert Groote College in Amsterdam-Zuid
en ik ben er bijna van af. Nog ruim een
jaar en dan ben ik klaar. Verder heb ik toch
redelijk een luizenleventje waar voetballen
bij D.O.B. en lekker thuis zitten een groot
onderdeel van is. Nog even genieten van
kind zijn dus.
Wat houdt je bezig in het nieuws? Als ik
de krant open sla dan blader ik gelijk door
na de sport. Ik ben voor Feyenoord, en dat
houdt mij dan eigenlijk het meeste bezig.
Ze staan er momenteel niet goed voor dus
volg ik het op de voet met de hoop dat
Dirkie weer terug komt. Dan blijft een 18
jaar lange droogte ons misschien bespaart.

Personeel
gezocht!
Nigtevecht wordt overspoeld door
toeristen en daarom zoeken wij bij
No. 100 Eten en Drinken per direct
nieuwe medewerkers voor zowel
cafetaria,
afwas,
bediening
als
keuken…… Kortom een paar flexibele
duizendpoten die het leuk vinden om
met mensen om te gaan en onze gasten
een heerlijk ontspannen moment te
bezorgen. Bel/mail of kom binnen
lopen en wie weet wat we voor elkaar
kunnen betekenen!
Mail: Info@no100etenendrinken.nl
Telefoon: 06-15 697 906
Team No. 100 Eten en Drinken

Vraag van Marieke: Wat vind jij van de
stakingen die in gang zijn gezet door de
Zweedse Greta Thunberg tijdens de COP24
top? Wat moet er volgens jou veranderen?
Ik denk dat de stakingen die door dit
meisje in gang zijn gezet een goed iniatief
zijn. Wel vind ik dat de stakingen hier in
Nederland veel worden gezien als een kans
om delen van school te missen. Natuurlijk
niet door iedereen hoor. En dan nog vind
ik het volledig begrijpelijk. Ik denk dat er
ten eerste hogere eisen moeten worden
gesteld voor alle landen. Die eisen zorgen
er nu namelijk nog niet voor dat het
probleem uit de wereld is verholpen. En
verder moeten er hogere straffen komen
voor de landen die het niet halen.
Waar moeten de mensen uit het dorp je van
kennen? De mensen uit het dorp zouden
mij kunnen kennen van mijn basisschooltijd
op de oude Tweemaster in het nog oude
kleine gebouw. Daar heb ik acht jaar
op school gezeten. Verder kan men mij
kennen van de twee sportverenigingen in
Nigtevecht. Ik ben nu vooral te vinden op
D.O.B, maar ik heb ook lang tennisles bij
TVN gehad.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? Mijn
favoriete plek in Nigtevecht is misschien
wel de tennisbaan. Niemand kan het ooit
vinden als je van buiten Nigtevecht komt
en als ze het vinden achter de huizen
dan komen ze terecht bij een heel knus
clubhuisje. We zijn dan ook een van de
weinige tennisverenigingen denk ik met
een special hut achter de tennisbaan. En
tijdens de clubkampioenschappen is er
altijd wel iemand aanwezig en is het altijd
gezellig.
Als je één dag burgemeester van Nigtevecht
zou zijn, wat zou je dan allemaal gaan
doen? Dan zou ik elke machine of elk
apparaat regelen dat ervoor kan zorgen
dat het veld bij D.O.B. plat wordt gerold. Zo
kunnen we eindelijk weer eens kampioen
worden.
Aan wie in Nigtevecht moeten we deze
vragen de volgende keer stellen en
waarom? Ronald Walraven. Ronald is al
heel lang en heel goed bezig bij D.O.B. Hij
verdient het wel om in de plaatselijke krant
te komen staan.
Welke vraag wil je die persoon graag
stellen? Roon, toen u met ons mee was
naar Heracles, toen vertelde u over uw
jeugd, dat u vaak met uw vader naar Ajax
keek. Dat was een mooi verhaal dat ik niet
kende. Wilt u dit verhaal aan de rest van
Nigtevecht vertellen?
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Met dank aan de sponsors:
• ALLSAFE Mini Opslag • Compromis Tankvaart
BV • Gebr. Dalmulder Infra • EDM Media •
Fotopersbureau Peter Smulders b.v. • R. Hagen
b.v. Weesp • JBL Installatietechniek • Kidswereld
• Lengers Housing • PBH Techniek •
HC Schoonhoven VOF Technische Installatie •
Taxi Coen van der Lubbe • Uitjes.nl • Van Oosten
Schulz De Korte Advocaten
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