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Definitief einde dreigt
voor dorpswinkel Attent
Als Nigtevecht niet méér
gaat besteden bij de Attent,
sluit de winkel eind volgend
jaar definitief zijn deuren.
Een huurverlaging door de
Wuta zou een stap in de
goede richting zijn, maar de
woningstichting heeft daar
geen trek in. En ook een
gemeentelijke subsidie voor
de winkel lijkt weinig kansrijk.

Hij gaat er nog maximaal een jaar mee door.
Maar eind 2020 is het echt klaar. Dan gaat
Hans van den Bosch (70) genieten van een
welverdiend pensioen. Drieëntwintig jaar
bestierde hij de winkel aan Klein Muiden
54. In die tijd zag hij de omzet gestaag
teruglopen. Inmiddels is die zover gedaald
dat de supermarkt nauwelijks nog rendabel
is. De lage omzet is ook de voornaamste
reden dat er nog geen opvolger gevonden
is. Potentiële opvolgers haken af als ze de
omzetcijfers zien en zelfs zijn eigen dochter
Paula, die fulltime in de zaak meewerkt,
heeft om die reden geen zin om de boel
over te nemen.

MODERNISERING EN BREDER ASSORTIMENT
Ondertussen liggen verhuurder Wuta en
huurder Spar Holding met elkaar in de
clinch over de hoogte van de huur. Die
bedraagt nu 23.000 euro per jaar en zou
volgens Van den Bosch 10.000 euro lager
moeten liggen om de winkel rendabel te
maken. Spar zegt een eventuele opvolger
van Van den Bosch zelfs te willen helpen
met een flinke investering om de winkel
moderner en duurzamer te maken, met
een breder assortiment. ‘Maar dan moet
het wel een gezamenlijke inspanning zijn,
samen met de Wuta’, laat Spar via Van den
Bosch weten.

> LEES VERDER OP PAGINA'S 4, 5 & 7: Is kopen bij de lokale middenstand een collectieve plicht?
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De ONJDB Championship 2019

IJsvereniging Nigtevecht

DE KORTE BAAN

De Korte Baan kan
weer worden gevuld

De weergoden waren onze plaatselijke jeu-de-boulesvereniging
gunstig gezind op zaterdag 5 oktober. Gesandwicht tussen twee
regenachtige herfstdagen, scheen zelfs af en toe de zon tijdens de
Open Nigtevechtse Jeu de Boules Championship 2019. Na regionale
en interregionale voorselecties werd de finale van de ONJDB
2019 gespeeld op de boulesbaan voor het Dorpshuis en naast
de brandweerkazerne bij de kruising van de Dorpsstraat en Jhr
Huydecoperstraat. Acht finalisten werden door loting in doublettes
verdeeld waarna alle equipes in een volledige competitie de
strijd aangingen om het dichtst bij de but te liggen. De matches
werden onderbroken door gezamenlijk gesponsorde catering,
waar de wijn en kaas uiteraard ruimschoots aanwezig waren.
Nadat wedstrijdleider Bob Stecher alle punten had verzameld en
opgeteld werden voor 2019 het equipe, Joke Baks en Henjo de
Vries gekroond tot ONJDB-kampioenen van Nigtevecht.

Meer details
bekend
over moord
op politicus

Cabaretgroep
Niet Schieten!
komt naar
Nigtevecht
In een afgeladen Dorpshuis opende het twintigste cabaretseizoen
eerder deze maand met een fantastisch eerbetoon aan Drs. P.
door Erik van Muiswinkel. Eind november gaan we verder met
cabaretgroep Niet Schieten!
Wij hebben ons vierde en zij hebben hun vijfde lustrum:
“25 jaar LUST EN LEED”. En voor de vijfde keer komen ze ook
naar Nigtevecht! Op zaterdag 12 januari 2002 kwamen zij
voor het eerst. Lid van het eerste uur Erik Jobben komt terug,
na drie programma’s vooral een rol achter de schermen te
hebben gespeeld bij de groep. Speciaal voor het 25-jarig jubileum
zijn ze weer terug in de oorspronkelijke formatie.
DOORGRONDEN VAN HET VROUWELIJK GESLACHT
Sinds dit ijzersterke cabarettrio in 1994 Cameretten won, is
het een vaste waarde in de theaters. Maarten, Arend én Erik
brengen met liefde een avond vol lust en leed uit al hun veertien
shows. Niet om het allemaal nog eens dunnetjes over te doen
maar om te laten zien dat ze wijzer zijn geworden. Vooral de
bijzondere band die het drietal met de vrouwelijke helft van
de bevolking heeft, is een terugkerend thema gebleken. Het
doorgronden van het vrouwelijk geslacht blijft hun missie of
misschien wel hun passie.
De laatste kaarten zijn voor € 20,- per stuk te verkrijgen bij de
Attent en via de website www.cabaret-nigtevecht.nl.

Met het verkleuren van de bladeren wordt ’t
weer tijd om de Nigtevechtse natuurijsbaan
De Korte Baan in gereedheid te brengen
voor de winter. Dit alles zonder te weten
wat Koning Winter voor ons in petto heeft.
Vorig jaar gooide sneeuwval op het moment
suprême roet in ’t eten. Een nagenoeg
perfecte ijsvloer (6cm dik!) verdween in
een half etmaal als sneeuw voor de zon.
Dit ondanks verwoede pogingen om met
hulp van o.a. de vrijwillige brandweer door
beregening de sneeuwdeken “op te lossen”.
Toen helaas geen ijspret dus. Onlangs is,
in opdracht van de gemeente, onderhoud

gepleegd aan de dijk aan de korte zijde.
Met een beschoeiing wordt nu voorkomen
dat dat deel van de dijk verder zou afkalven
en een lek zou ontstaan dat niet meer met
een duim te stelpen zou zijn.
Kortom, zodra de temperaturen verder
zakken, kan de ijsbaan weer worden gevuld
en zullen we duimen dat Koning Winter ons
weer eens goed gezind gaat zijn. Als ’t zover
is zien we de Nigtevechtse schaatsliefhebbers
graag op het ijs of gezellig bij de Koek &
Zopie!
Bestuur IJsvereniging De Korte Baan

In de zomer werd ons dorp door opgeschrikt door de vondst van het lichaam van
de Albanese politicus Festim Lato, dat hier
drijvend in het water van het Amsterdam
Rijnkanaal werd gevonden.
In een uitzending van het televisieprogramma Opsporing Verzocht van 15
oktober jl. werd bekend gemaakt dat het
stoffelijk overschot in delen in meerdere
vuilniszakken is aangetroffen. Ook werd
medegedeeld dat vier dagen voor de
ontdekking, op 15 juli, Lato voor het laatst
is gezien en wel cafe De Eendracht in
Abcoude, waar hij een zakelijke afspraak
had. Om 12.15 stapte de Albanees bij één
van de mannen met wie hij de afspraak
had in de auto en is daarna niet meer
teruggezien.

ALLSAFE bouwt
showroom aan
Gooilandseweg
De bouw van het nieuwe hoofdkantoor van ALLSAFE Mini Opslag
in Weesp, is in volle gang. Het bedrijf, waar oud-Nigtevechter Eric
Stubbé al sinds de oprichting aan het roer staat, zal neerstrijken
achter het terrein van Abbott en een entree hebben vanaf de
Rijnkade en Verlengd Buitenveer. In het nieuwe kantoor gaan
straks zo’n honderd mensen werken.

POLITIE ZOEKT TIPS EN GETUIGEN
De politie heeft aangegeven naar aanleiding van de uitzending inmiddels
meerdere tips binnen te hebben gekregen.
De moordzaak blijft desondanks vooralsnog onopgelost. Mensen die in de week
van 15 juli dingen hebben gezien die
mogelijk de zaak te maken hebben,
worden verzocht contact op te nemen met
de politie.

OLDTIMERS
Bijzonder aan het pand is dat er aan bezitters van oldtimers de
mogelijkheid zal worden geboden om hun auto er te stallen en
te etaleren. Via zogenaamde enginerooms zullen in de voorgevel
van het gebouw vanaf de Gooilandseweg zometeen de prachtigste
auto’s te bezichtigen zijn. Voor Nigtevechters die dagelijks met
de auto naar hun werk in de richting van Amsterdam rijden is er
zometeen dus iets moois op de terugweg om naar uit te kijken.
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Kerstmarkt in Nigtevecht
op zaterdag 14 december
Voor je het weet is het al weer Kerstmis en dat gaan we vieren. De Dorpskamer
en het Dorpshuis gaan een gezellige wintersesfeer scheppen in en rond het
Dorpshuis. Er zijn verschillende kraampjes waar je je kerstadeautjes kunt kopen.
Naast het kinder-ijsbaantje komt een koek en zopie. Ook met een kerstvuur
met tamme kastanjes en marshmallows! Er zullen activiteiten voor de kinderen
worden georganiseerd en natuurlijk is de Kerstman erbij! Kortom een hele
gezellige sfeervolle middag!
KOMT ALLEN TEZAMEN!
Op 14 december van 15.00-19.00

Hans van den Bosch:

Foto's: Roos Korthals Altes

‘Nigtevecht bepaalt of
de winkel bijft bestaan’
Al bijna 23 jaar runt Hans van den Bosch (70) de buurtsuper Attent op Klein Muiden 54. Maar het
pensioen lonkt en een opvolger is nog niet gevonden. Toch geeft de ondernemer de moed niet op.
‘Als iedereen dagelijks een boodschapje haalt, heeft de winkel bestaansrecht.’
Het zingt al een tijdje rond in het dorp: De
Attent gaat dicht. Voor veel Nigtevechters
toch
een
pijnlijk
vooruitzicht.
De
buurtsuper van Hans van den Bosch is niet
alleen handig voor de boodschappen, het
versturen van pakketjes en het pinnen van
wat extra euro’s, de winkel vervult ook een
belangrijke sociale functie. Nigtevechters
komen er elkaar tegen, plakken er briefjes
op en maken er een praatje. Vooral voor
oudere, minder mobiele dorpsgenoten zou
het verdwijnen van de winkel een groot
verlies zijn.

omzet’, vertelt Van den Bosch. ‘Voor onze
winkel geldt een jaarhuur van 23.000 euro
en de weekomzet is gemiddeld 13.000
euro. Daar moeten alle kosten voor inkoop,
personeel en energie dus nog van af. Vanaf
een weekomzet van 15.000 euro kan de
winkel rendabel zijn. Maar dan moet je als
ondernemer wel bereid zijn om 80 uur per
week te werken, voor een klein inkomen.
Voor mijn dochter Paula, die hier nu ook
werkt, is het onmogelijk om de winkel met
deze omzet voort te zetten.

WEKELIJKSE BOODSCHAPPEN
Hans van den Bosch is zich bewust van de
rol die zijn winkel speelt in het Nigtevechtse
dorpsleven. ‘Als me dat niet aan het hart
ging, was ik al lang gestopt’, zegt hij in het
kleine keukentje achterin de zaak. Het is
zaterdagmiddag en hij heeft de deur van
de winkel net op slot gedaan. ‘Nee, het was
niet druk’, zegt hij berustend. ‘Het lijkt wel
of mensen al een voorschot nemen op een
naderende sluiting. De laatste weken loopt
de omzet nog verder terug.’ Zaterdag is
niet zijn drukste dag, terwijl dan toch veel
mensen de wekelijkse boodschappen doen.
‘Maar de meesten niet hier’, weet Van den
Bosch. ‘Maandag is altijd de beste dag. Dan
komen er een paar vaste klanten die voor
de hele week boodschappen doen. Daar
drijft het op.’

WUTA WIL HUUR NIET VERLAGEN
Een oproep van Hans aan woningstichting
Wuta om de huur te verlagen vond geen
gehoor. ‘Ik denk dat het ermee te maken
heeft dat niemand uit het Wuta-bestuur
in Nigtevecht woont’, meent Van den
Bosch. Wuta-voorzitter Ben Luyckx vindt
dat onzin. ‘Waarom zou je geen feeling
hebben met het dorp als je er niet woont?
Volgens mij woont Hans zelf niet eens in
Nigtevecht. Wij vinden de supermarkt wel
degelijk een belangrijke voorziening voor
onze huurders. Daarom hebben we in het
verleden in de Wuta-nieuwsbrief ook een
oproep geplaatst om er boodschappen te
doen en hebben we onze huurders ooit in
december via de winkel een gratis kerstster
aangeboden. Verder wil ik ook graag de
nuance aanbrengen dat wij niet aan Hans
verhuren, maar aan de Spar.’

NIET RENDABEL
‘Een jaar huur staat voor de meeste
winkelbedrijven gelijk aan een week

Wuta-penningmeester Rob Bosch laat in
een schriftelijke reactie weten dat Wuta
zowel aan Hans als aan de Spar inzage

heeft gevraagd in de jaarrekeningen van
de winkel. ‘Alleen dan kunnen we een
beeld krijgen in hoeverre de huur eventueel
verlaagd kan worden. De heer Van den Bosch
is echter niet bereid om inzage te geven
in de cijfers’, aldus Bosch. ‘De huur die wij
berekenen is, zoals blijkt uit opeenvolgende
taxatierapporten, marktconform’, vervolgt
de penningmeester. ‘Een verlaging van de
huur mag niet ten koste van de financiële
situatie van Wuta. Door het verscherpte
toezicht dient Wuta er voor te waken dat
er niet indirect sprake zou kunnen zijn van
subsidie.’ Voorzitter Luyckx besluit: ‘Wij
moeten verschillende belangen afwegen.
Het kan niet zo zijn dat een huurverlaging
voor de winkel straks een huurverhoging
betekent voor de gewone huurder.
Bovendien is het belangrijkste probleem
niet de te hoge huur, maar de te lage
omzet. Als de helft van de Nigtevechters de
helft van zijn boodschappen bij de Attent
zou doen, liep die winkel als een tierelier.
Zolang iedereen er alleen zijn vergeten
boodschapje haalt, kan de winkel niet
overleven, ook niet als de huur lager is.’

Pim van Rossum zocht in de gemeenteraad
draagvlak voor een vergelijkbare subsidie
voor de Attent in Nigtevecht. ‘De PvdA
vond het een mooi initiatief, Lokaal
Liberaal zag geen rol voor de gemeente,’
aldus Van Rossum, die ook bij een
gemeenteambtenaar informeerde naar de
mogelijkheden. ‘Gemeente Stichtse Vecht
vindt zo’n subsidie marktverstoring, maar
het Zeeuwse voorbeeld leert dat het in
andere gemeenten blijkbaar wel kan. Ik
vind het interessant om dat nog verder
te onderzoeken, al was het maar om een
mogelijke opvolger van Hans van den Bosch
op weg te helpen.’
SCHANDALIG
Gemeenteraadslid Mieke Hoek van het
Vechts Verbond wijst in een reactie aan
Van Rossum vooral met de beschuldigende
vinger naar de Wuta. ‘Het is schandalig
dat de Wuta een zo hoge huur vraagt
zodat het niet meer op te brengen valt.
Een winkel is zo belangrijk voor een kern
die overal ver vandaan zit. De Wuta is een
machtsorganisatie die er alleen maar op
uit is de eigen kas te spekken. Toen deze
nieuwe wijk in Nigtevecht gerealiseerd
werd zijn er afspraken gemaakt met
de Wuta over het vestigen van een
levensmiddelenwinkel in een van de
panden van de woningstichting. Ze moeten
hier op aangesproken worden: het gaat
maar om tussen de vijf en tienduizend euro
per jaar. Ik denk dat er bij de Wuta meer
dan genoeg geld binnenkomt om dat op te
kunnen vangen.’

GEMEENTELIJKE SUBSIDIE
Een andere mogelijkheid om de winkel
overeind te houden, is met gemeentelijke
subsidie. In het Zeeuwse dorp Wissenkerke
kreeg de lokale Spar volgens een
artikel in de Volkskrant onlangs 92.000
euro gemeentelijke subsidie voor een
verbouwing die de winkel voor tien jaar
toekomstbestendig moet maken. CDAraadslid van de gemeente Stichtse Vecht
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ZOEKTOCHT NAAR ONDERNEMERS
Ondertussen geeft Hans Van den Bosch
zijn zoektocht naar een opvolger nog niet
op. ‘Ik hou de winkel in het jaar 2020 nog
open. Ik heb dus nog ruim een jaar om
een ondernemer te vinden die de boel wil
overnemen.’ Het is volgens Van den Bosch
dan wel essentieel dat de omzet omhoog
gaat, zodat er voor zo’n ondernemer ook
echt een boterham te verdienen valt.
Van den Bosch: ‘Er zijn tot nu toe een
paar gegadigden geweest, waaronder
een Chinees met serieuze interesse. Maar
uiteindelijk haken ze allemaal af als ze de
omzet zien. Ook de Spar helpt mee met de
zoektocht en is bereid om mee te denken
in een overname. Maar dan moet het wel
een gezamenlijke actie zijn, waarbij ook
de Wuta zijn best doet om de winkel te
behouden’.
WELVAREND DORP
De belangrijskte sleutel voor behoud van
de winkel ligt volgens Van den Bosch
echter bij het dorp zelf. ‘Uiteindelijk
bepalen de Nigtevechters of de winkel
blijft bestaan. Als ze hem écht willen
behouden, zullen ze hier meer moeten
besteden. Ik begrijp dat ik iets duurder
ben dan de grote supermarkten, maar aan
de andere kant denk ik dat Nigtevecht ook
een welvarend dorp is met gemiddeld een
hoog inkomen. Als iedereen dagelijks een
boodschapje komt halen, heeft de winkel
bestaansrecht.’

Hoe is het eigenlijk met...
Eric Stubbé?
Een rasondernemer met een eigen koers,
verliefd op zijn werk en lid van onze herenclub
de Smallebeurs. Zo stond Eric Stubbé bekend
toen hij nog in Nigtevecht woonde. Inmiddels
woont Eric in Vreeland.
Eric, hoe is het met je?
Met mij is het goed! Ik heb een druk bestaan.
Twintig jaar geleden begon ik als een van de
eerste mini-opslag verhuurders van Nederland.
Tegenwoordig ben ik nog steeds eigenaar en
directeur van ALLSAFE Mini Opslag, dat voor
het einde van het jaar de 29ste ,30ste en 31ste
vestiging zal openen. De dagen zijn goed
gevuld. Ik kom op verschillende plekken op de
aardbol. Dit in verband met vele passies. Zo
ga ik binnenkort met twee Nigtevechters naar
Zuid-Afrika om te kijken naar een mogelijk
project aldaar. Tweejaarlijks organiseer ik
expedities om geld in te zamelen voor onze

scholen in de townships van Nairobi. Bij de
laatste expeditie ben ik onlangs samen met 32
ondernemers een wandel- en klimtocht van
honderd kilometer over de Chinese Muur gaan
maken in vijf dagen. Eén van mijn ambities is
om een buitenplaats aan de Vecht die er ooit
was weer terug te brengen, al kan ik hier nog
niet veel over zeggen.
Waar ben je tegenwoordig te vinden en hoe
is het leven daar?
Tussen 1990 en 2003 heb ik in Nigtevecht
gewoond, maar nu al een tijd in Vreeland.
Het is mooi om aan de Vecht te wonen;
water heeft in elk jaargetijde een ander
gezicht. Het is heerlijk om te zwemmen.
Het leven in Vreeland is rustiger, nu alle drie
mijn kinderen het huis uit zijn. Het groene,
buitenleven van de regio prefereer ik boven
het stadsleven.

Sleutel-enquête:

is kopen bij lokale middenstand
een collectieve plicht?

Verlang je stiekem nooit terug naar ons
mooie dorp?
Het is zo dat in Nigtevecht de authentieke
dorpsbewoners meer naar de ‘import’
toe trekken dan in Vreeland. Dat merk
je wel met een dag als Koningsdag. De
gezelligheid, het dorpse, is iets waar ik met
een goed gevoel aan terugdenk. Dat is ook
een reden dat ik er met enige regelmaat
nog kom. Zoals laatst, met cabaret in het
dorpshuis.

Nog niet zo lang geleden was Nigtevecht een dorp vol middenstanders. Een supermarkt, een
bankfiliaal, een snackbar, een elektronicawinkel, tankstations (zie foto), een slager, bakker,
drogisterij, verfwinkel, kapper en ga maar door. Op de plekken waar vroeger rekken stonden
en een toonbank, zijn huiskamers verrezen.
Nu resten nog de Attent, de bakker
voor halve dagen, het cafe-restaurant
en een pianowinkel. Naar het zich laat
aanzien zal er over niet al te lange
tijd ook geen supermarkt meer zijn en
zal ook deze plek verworden tot een
woonlocatie.

‘Zie ginds komt de stoomboot’
of toch niet de stoomboot, maar ...
Ieder jaar zijn de Sint en zijn Pieten druk bezig om te bedenken
hoe zij Nigtevecht het beste kunnen bereiken. Is dit per boot, per
huis over het water, of per helikopter? Dit jaar zal de Sint weer
aankomen op zijn vertrouwde plek bij de Loswal (de brug).
Komt u ook allemaal op zaterdag 23 november naar de brug
om samen met de Sint en Pieten het leuke kinderfeest te vieren?
Wij verwachten Sinterklaas en zijn Pieten verzamelen is vanaf
11.00 uur. De Pietenband is dan aanwezig. LET OP: Dit is een
andere tijd dan voorgaande jaren.
VOORSTELLING IN HET DORPSHUIS
Na de aankomst met een welkomstwoord voor onze hoge
gasten uit Spanje, lopen we een kleine ronde door het dorp,
muzikaal begeleid door de Pietenband. De optocht eindigt
bij het Dorpshuis waar alle kinderen kunnen plaatsnemen
in de zaal en kunnen gaan genieten van de muzikale
Sinterklaasvoorstelling “Het Sint Mysterie” van Plzier
Entertainment. Na de voorstelling verwelkomen wij met
elkaar Sinterklaas en zijn Pieten. Na afloop heeft Sinterklaas
ook dit jaar weer een cadeautje bij zich voor elk kind.

In de foyer kunnen de ouders en familieleden genieten van een
hapje en drankje en de loten voor wederom felbegeerde prijzen
kopen. Dankzij deze loterij, de huis-aan-huis collecte en onze
trouwe sponsors is het mogelijk om deze spetterende middag te
organiseren, een traditie van meer dan veertig jaar. De collecte
wordt dit jaar gehouden van maandag 28 oktober tot en met
vrijdag 1 november. Mocht u de collecte gemist hebben schroom
dan niet om een bijdrage, groot of klein, op ons rekeningnummer
te storten NL55RABO 0336 9399 14 t.n.v. Het Sinterklaascomité.

Het lijkt logisch: door de concurrentie
van internet en de mobiliteit van de
inwoners rest de middenstand in de
kleine dorpen slechts nog de klandizie
van onze ouderen, inwoners zonder
auto en de mensen die nog een
kleinigheidje zijn vergeten. En daar kan
geen winkel van bestaan.

VRIJWILLIGERS & SOCIAL MEDIA
Voor de dag zelf zijn wij nog druk op zoek naar
vrijwilligers. Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail naar
sinterklaasnigtevecht@hotmail.com. Neemt u een nichtje/neefje
of vriendje of vriendinnetje mee stuur ons dan even een e-mail:
sinterklaasnigtevecht@hotmail.com met de gegevens. De kosten
voor kinderen van buiten Nigtevecht bedragen € 5, - per kind

Een dorp zonder winkels levert aan
glans in. Want een winkel is meer
dan een plek om even snel iets te
kopen. De supermarkt is bijvoorbeeld
een PostNL service punt. Een haast
onmisbare functionaliteit nu PostNL
nog maar een keer aan de deur komt
om uw pakje te bezorgen en u daarna
naar een servicepunt moet uitwijken
om uw pakje op te halen. Het is de
pinautomaat van het dorp en het leert

Wilt u niets missen van de voorbereidingen en leuke weetjes over
Sinterklaas, like dan onze Facebookpagina Sintocht Nigtevecht
of volg ons op Instagram Sinterklaasnigtevecht.
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onze kinderen de eerste boodschappen
doen met echt geld. Het is een stomerij.
De bakker geeft koffie aan fietsers en
wandelaars in de Dorpsstraat en de
kleine kinderen krijgen een broodje.
Want dat is misschien nog wel het
belangrijkst: het is een sociale plek
waar mensen elkaar tegen komen. Ook
als je kinderen allang het dorp hebben
verlaten en je elkaar niet meer treft op
het schoolplein of de sportvereniging.

Een dorp
zonder winkels
levert aan
glans in
Is het onze collectieve plicht om te
kopen bij onze lokale middenstand?
Er zijn opties te over. Online shopping
levert de boodschappen bij de voordeur
(maar dan moet je wel thuis zijn om
ze aan te nemen). Weesp is dichtbij
(maar daar kennen de mensen je niet
persoonlijk, en maken ze geen praatje

met je). Pinnen is niet meer nodig (maar
hoe geven we dan een leuk envelopje
met de verjaardag van iemand die het
liefste een bijdrage wil ontvangen).
Dit alles gezegd, we zijn benieuwd
naar uw mening. Wat zou het voor u
betekenen als er geen winkels meer
zijn in Nigtevecht? Als ouderen geen
boodschappen meer kunnen doen, rijdt
u ze dan naar Weesp en weer terug? En
zouden we de supermarkt zelf in stand
willen houden, zoals andere dorpen in
Nederland al doen? Of bent u bereid
via crowdfunding de kosten van de
winkel met het dorp gezamenlijk te
dragen? Of bent u zelfs bereid zelf een
winkel te starten in het dorp? Doen we
een online boodschappenuurtje in de
Dorpskamer met een kopje koffie erbij?
U ontvangt binnenkort van ons een
enquête. Hier kunt u uw mening in
kwijt. De resultaten van deze enquête
zullen we met u delen. We zijn vooral
erg benieuwd.
De redactie

Achterklap: Sjaak van Roemburg
Als je één dag burgemeester van
Nigtevecht zou zijn, wat zou je dan
allemaal gaan doen?
Als ik een dag burgemeester zou zijn , zou
ik me sterk maken voor een Nigtevechtse
dependance van het gemeentehuis
die tenminste 1 keer per maand een
ochtend open is voor reisdocumenten,
rijbewijzen en uittreksels etc. Tevens zou
ik het straatwerk van diverse straten, maar
vooral de Ambachtsheerensingel, laten
opknappen.
Aan wie in Nigtevecht moeten we deze
vragen de volgende keer stellen en
waarom?

Vraag van Sabine Willig: kan je ons
vertellen hoe een dag op een schip eruit
ziet. En hebben jullie ook last gehad van
de droogte deze zomer?
Op een schip is geen dag hetzelfde.
De ene dag ben je bezig met laad- en
loswerkzaamheden en de andere dag lig
je standby bij een raffinaderij of vaar je in
de mist of storm. Het werk is volcontinue,
je kan zomaar vijftien uur achtereen in je
stuurstoel zitten. Ik kook ook graag mijn
eigen potje. We varen van Antwerpen
naar Rotterdam en Amsterdam, maar
we varen ook regelmatig de Rijn op. We
vervoeren diverse soorten brandstof en
lichte chemicaliën. De droogte van 2018
zorgde ervoor dat de diepgang beperkt
werd tot anderhalve meter zodat we maar
een zesde van het maximale laadvermogen
konden laden. Ook hebben we elf dagen
voor anker liggen wachten op water op de
Rijn ter hoogte van Bingen.
Waar moeten de mensen uit het dorp je
van kennen?
Zestig jaar geleden ben ik als duizendste
inwoner van Nigtevecht geboren. Ik loop
en fiets graag door het dorp en maak
graag een praatje.
Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over
jezelf vertellen?
Ik ben geboren aan de Vecht op nummer
106. Vanaf mijn tiende jaar hielp ik
samen met m'n maat René Renzenbrink
na schooltijd op de boerderij van Tom

Willig, Sabines schoonvader. Vanaf m’n
zeventiende ben ik gaan varen op een
binnenvaarttanker, dat heb ik tien jaar
gedaan: volcontinue de Rijn op en af. In
die tijd ben ik getrouwd met Rommie, we
hebben een zoon en een dochter. Om meer
betrokken te zijn bij het grootbrengen van
onze kinderen, ben ik aan de wal gaan
werken. Na achttien jaar besloot ik weer
te gaan varen, want ik miste het toch wel
behoorlijk. Ik vaar nu al weer vijftien jaar
met veel plezier bij de firma Sijbesma en
heb een werkrooster van twee weken op
en twee weken af. Door dit rooster heb
ik veel vrije tijd waarin ik geniet van onze
vier kleindochters en ga ik graag naar de
sportschool. Sinds vier jaar wonen wij in
een mooi huisje aan de Vecht. Op de plek
waar vroeger de snackbar zat waar René
en ik onze verdiende centjes opmaakten.
Een paar keer per jaar gaan we lekker
op vakantie naar diverse bestemmingen.
Skiën in Oostenrijk is wel een van mijn
favorieten.
Wat houdt je bezig in het nieuws?
Wat mij bezig houdt in het nieuws, zijn
de acties van de boeren, waar ik volledig
achtersta. Voor de rest Trump, Brexit,
Syrië, ik volg alles.
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?
Mijn favoriete plek is toch wel onze
achtertuin met steiger aan de Vecht. Maar
ook de Klompweg, Vreelandseweg en de
fietsbrug horen daar bij.

Deze vragen mogen jullie de volgende keer
stellen aan Floris Hoenderop. Beste Floris,
wat bracht jou en je gezin naar Nigtevecht
en hoe bevalt het in zo’n klein dorpje?
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Rob Thijssen 		
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Met dank aan de sponsors:
• ALLSAFE Mini Opslag • Compromis Tankvaart
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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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