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Windturbines om ons heen?
Waar gaat het eigenlijk over?
Om ons heen verschijnen protestuitingen
tegen windturbines. Want er lijken plannen
te zijn om op drie plekken in de omgeving
windturbines te gaan plaatsen. Over welke
plekken hebben we het eigenlijk? Wat is de
status van deze plannen? En wat zouden
de consequenties zijn als ze er wel of niet
komen? Wij maakten voor u een rondje
langs de velden.
ACHTERGROND
De
doelstelling
uit
het
Nationaal
Klimaatakkoord is om in heel Nederland
49% CO2-reductie in 2030 te behalen t.o.v.
1990. Hiervoor is grootschalige opwek van
duurzame elektriciteit op land nodig en
wel 35 TWh (terawatt-uur). Benoemde
technieken zijn grootschalige zonnedaken
(vanaf circa 60 panelen per installatie),
zonneparken en windturbines. Veel (maar
niet alle) Nederlanders zullen zich scharen
achter deze energietransitie. Alle regio’s
zijn op zoek gegaan naar mogelijke locaties
(zoekgebieden) en hun mogelijke bijdrage
aan de landelijke “opwekambitie”, het
zogenaamde bod van de energieregio.

Wat is een RES en wat zijn de energieregio’s?
Nederland is verdeeld in 30 energieregio’s.
De plannen voor de energietransitie worden
op dit moment per regio beschreven in 30
verschillende Regionale Energiestrategieën,
de RES. Wij hebben in de buurt te maken
met 2 energieregio’s en dus 2 RESsen:
Regio Noord-Holland-Zuid (deelregio Gooi
en Vechtstreek) en Regio Utrecht. Rekenen
we de Gaasperplas mee, dan moeten we
ook meekijken met de RES van Amsterdam.
In deze RESsen staan onder andere
zoekgebieden voor duurzame energie;
potentiële locaties voor opwekking van
zonne- of windenergie, of beide.
Wat zijn de zoekgebieden precies?
Om ons dorp heen zijn drie nabije locaties
aangewezen
tot
concept-zoekgebied:
de Aetsveldsepolder, het Gein van boven
Abcoude tot aan de fietsbrug én een lijn
van Breukelen tot en met Nigtevecht, aan
onze zijde, langs het Amsterdam-Rijnkanaal.
De Aetsveldsepolder behoort tot de regio
Noord-Holland-Zuid, de andere twee
gebieden tot Regio Utrecht.

Deze gebieden liggen dicht bij de
bebouwing, er bevinden zich weidevogels
en ook behoren ze deels tot de Stelling van
Amsterdam en Unesco erfgoed: niet gek
dat verschillende groeperingen en burgers
zich zorgen maken over de plaatsing van
windturbines in een dergelijk gebied.
Wat houdt zo’n windturbine nu eigenlijk in?
Een windmolen levert veel energie op.
Een 3MW-windmolen produceert op land
genoeg elektriciteit voor ruim tweeduizend
huishoudens. Om dezelfde energie op te
wekken met zonnepanelen zijn ongeveer
28 voetbalvelden nodig en zo’n 72.000
panelen. Van de huidige moderne
windmolens met een vermogen rond de
3MW is de ashoogte gebruikelijk tussen de
90 en 125 meter en ligt de rotordiameter
tussen de 100 en 150 meter. De tiphoogte
(het hoogste punt) ligt daarmee tussen de
125 en 200 meter. Maar er zijn ook grotere
én kleinere turbines.
Ze wekken op land dan wel veel energie
op, maar windturbines maken geluid, zijn
duidelijk zichtbaar in het landschap en
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PART 1

The Last Man Standing

< Windturbines om ons heen?
Waar gaat het eigenlijk over?
kunnen de leefomgeving van vogels en
insecten verstoren. Ook de slagschaduw is
een bron van hinder. Daarnaast worden aan
windmolens veiligheidseisen verbonden.
Zo mag er geen risico zijn voor mensen en
gebouwen als er een wiek afbreekt.
Waarom niet alleen zonne-energie?
Voor zonneparken en zonnedaken lijkt meer
draagvlak te zijn onder de bevolking. Het is
minder horizon-vervuilend en veel minder
hinderlijk voor de omgeving. Maar: ze nemen
enorm veel ruimte in van toch al schaarse
(landbouw)grond en ze wekken in de winter
veel minder energie op dan in de zomer.
Ook lijken de kosten van windturbines per
opgewekte KWh een stuk lager te zijn, maar
dit hangt erg af van subsidies, grootte van
de turbine én de locatie. Bovendien is de
ambitie fors: het is eigenlijk geen vraag van
of/of maar eerder van en/en.
Wat is de status van de RES
Op dit moment is er een concept-RES: dit is
dus nog maar een concept, de zoekgebieden
staan niet vast. De gemeenten zijn
verantwoordelijk voor het concretiseren
van zoekgebieden voor zonneweides,
grote zonnedaken en/of windmolens.
Dit betekent dat per zoekgebied wordt
onderzocht wat de beste locaties zijn. Hierbij
is alles nog mogelijk. Er kunnen wensen en
bedenkingen worden ingediend door de
diverse gemeenten, zoekgebieden kunnen
nog afvallen of worden toegevoegd en de
energieregio kan de regionale “opwek”
ambitie nog bijstellen. De eerste deadline
is 1 oktober voor het vaststellen van de
zoekgebieden in Regio Noord-HollandZuid. Op 1 mei 2021 moet de huidige
concept RES zijn omgezet naar een RES 1.0
en worden aangeboden. Daarom zijn alle
lobbyorganisaties nu ook zo druk. Je moet
nu je stem laten horen bij de beslissers,
want het is zo maar 1 mei en ook vóór 1 mei
zijn er een aantal cruciale beslismomenten.
Overigens is een RES 1.0 ook nog (lang) geen
definitief besluit.
Wat is de mening van onze gemeente?
Stichtse Vecht neemt op dit moment het
standpunt in dat er geen windturbines
worden geplaatst in onze gemeente, maar
moet en wil ook bijdragen aan de opwekking
van duurzame energie. De gemeente zet dan

2020 is het jaar geworden waarin de grote
plannen van velen even de ijskast in moesten.
Voor dorpsgenoot Hans Bosman betekende
COVID-19 een streep door zijn idee om dit
jaar aan acht ironmans mee te doen (acht
keer 3.8 km zwemmen, 180 km fietsen en
42.2 km hardlopen). De man, die inmiddels
met zijn onorthodoxe voorbereiding een
cultheldenstatus heeft verworven in het
triatlon-circuit, zal zijn plan voor nu even
on-hold moeten zetten. Gelukkig is Hans
positief en creatief ingesteld en bedacht hij
zijn eigen Nigtevechtse Triple Dutch: drie
Ironmans door en om ons dorp. Hij voltooide
ze alle drie in aangesloten weekenden in de
maand juni. Sleutel2000 sprak Hans over dit
avontuur. Het is zo’n mooi verhaal dat we
het in twee delen vertellen.

ook in op zonnevelden en grote zonnedaken
vanaf 60 panelen. Hoe en waar, dat is nog
niet duidelijk. De ambitie is dat onze totale
regio (RESU16) 1,8TWh gaat bijdragen aan
de landelijke ambitie van 35TWh, maar dit
bod kan nog worden verlaagd. U kunt zich
voorstellen dat de standpunten hierin van de
gemeentelijke politieke partijen (GroenLinks
vs VVD bijvoorbeeld) nogal uiteenlopen.
Leg vooral uw oren te luister bij uw lokale
volksvertegenwoordigers.
Wat is de mening van de gemeenten om ons
heen?
De gemeente Weesp heeft inmiddels al een
motie aangenomen tegen plaatsing van
windturbines in de Aetsveldsepolder. Omdat
de beslissing om een gebied aan te wijzen
tot zoekgebied begin oktober valt wordt er
actie gevoerd. De gemeente Ronde Venen
(Abcoude) heeft zich nog niet duidelijk
uitgesproken, maar lijkt zich te scharen
achter het Gein als zoekgebied.
Zorgen van Nigtevechters
Nigtevecht ligt in een gemeente die niet
inzet op windenergie. Maar de gemeente
is wél akkoord gegaan met de ambitie van
onze energieregio. Omdat de zoekgebieden
nog niet definitief zijn toegewezen (en dus
ook nog niet van de kaart) is het nog even
koffiedik kijken wat er echt gaat gebeuren.
Ook zijn er geen milieu-effectrapportages
opgesteld die worden meegewogen bij het
aanwijzen van de zoekgebieden: dit is wel
gebruikelijk bij een dergelijke aantasting van
de leefomgeving. Bovendien wijzen ze op
mogelijke planschade: woningen in de buurt
van windturbines dalen gemiddeld zo’n
20-25% in waarde.
Daarnaast zijn omliggende gemeentes
minder duidelijk over hun standpunten
en is het niet ongebruikelijk om minder
wenselijke, doch noodzakelijke aanpassingen
aan de leefomgeving een beetje naar de
randen van deze omgeving te duwen: we
moeten dus goed opletten dat we straks niet
ingebouwd worden met windturbines of
zonnevelden, door de energie-ambities van
omliggende gemeenten, zonder dat we hier
een stem in hebben gehad. Of we nu voor of
tegen zijn. Wethouder Klomps van Stichtse
Vecht heeft aangegeven het onderwerp
bij de omliggende gemeenten onder de

Hans, gaat het weer een beetje? Duurde het
lang om te herstellen van de drie weekenden
in juni? Ja, het gaat goed! Nee, het herstel
duurt eigenlijk nooit lang. Ik ga de dag erna
altijd opruimen en stofzuigen. Ik heb niet
vaak spierpijn. Vermoeidheid is er wel, maar
dat is gewoon een kwestie van een paar
dagen goed slapen. En goed eten. Ik werk
heel wat borden nasi naar binnen de week na
zo’n dag. Sowieso is goed eten erg belangrijk.

aandacht te blijven brengen.
Daarnaast vindt men dat de burgers niet
voldoende worden geïnformeerd én dat
het proces wel heel snel gaat. En dat terwijl
commerciële energiepartijen al wél aan tafel
zitten. Op meer landelijke niveau maken
burgers zich zorgen over de hoogte van
ambitie en hoe deze waar te maken naast
een enorm grote behoefte aan de bouw
van woningen, namelijk 800.000 woningen
in heel Nederland. Een plek waar een
zonnepark ligt of windmolens staan, kan
niet worden aangewezen voor woningbouw.
Waarom wordt bijvoorbeeld aardwarmte
niet meegenomen in de doorrekening van de
opwek-ambitie? Of zelfs kernenergie?

Werden de rondjes Nigtevecht op den duur
niet eentonig? Nee, ze werden zelfs met
het rondje mooier! Neem nou de route
over de Liniebrug richting Driemond en
langs de andere kant van het kanaal terug.
Wat je allemaal vanaf de Liniebrug ziet! De
molens, schepen. Maar ook het onverharde
pad langs Fort Nigtevecht maakt het echt
tot een inspirerende route. Ook langs het
Gein en tijdens het rondje Aetsveldsepolder

Waar kan ik meer informatie vinden
In Nigtevecht hebben een aantal dorpsbewoners van de Vreelandseweg zich
verenigd in een stichting in oprichting. Zij
stellen vragen aan onze raadsleden én houden
een vinger aan de pols bij de omliggende
gemeentes. Zij zijn bereikbaar via de mail op
stopwindturbinesvechtgebied@gmail.com.

valt er meer dan genoeg te zien. Hoe vaker
ik overal langs kwam, hoe meer ik het ging
waarderen. Bij de eerste Ironman stonden
Michiel Borstlap, Wendy Brouwer en mijn
vrouw er nog om me midden in de nacht
op te vangen bij de finish. Bij de tweede en
derde editie heb ik tegen iedereen gezegd
dat ze lekker naar bed konden gaan. Het
was een en al genieten, ik kwam er wel door.
Je bent 50 jaar, je hebt een druk bestaan met
een gezin, een baan als notaris, runt een
bedrijf in lesgeven en geeft zelf les. Je traint
maar 2 tot 3 uur per week en desondanks
doe je mee aan meerdere Ironmans per jaar.
Hoe krijg je dat voor elkaar? Je moet het
omdraaien. Als ik veel zou trainen, zou ik
een te volle agenda hebben en zou ik geen
energie meer over hebben. Ik doe het juist
zo uit noodzaak. Het is een grote mythe dat
je voor zulke sportieve activiteiten 10 tot 15
uur in de week moet trainen. Je doet alles
met je hoofd en iedereen kan het doen. Het
maakt mij niet uit of ik 2e of 500e wordt,
beide is niet de eerste plaats. Het hoeft van
mij allemaal niet zo snel. Vorig jaar heb
ik een aantal Ironmans uitgelopen (red:
zes gestart waarvan vier uitgelopen) en
gaandeweg kregen steeds meer mensen
in het triatlon-circuit hoogte van mijn
keuze voor de beperkte mate van trainen.
Sommigen waren sceptisch en stelden dat
dit nooit verantwoord zou kunnen zijn. Ik
heb me door laten lichten bij een sportarts.
Mijn hart, longen, bloedwaarden, etc. waren
en zijn allemaal in orde. Ik ga nooit over de
grens en geef op als het niet goed voelt. Bij
deelname aan de Celtman en de Gelreman
vorig jaar heb ik bijvoorbeeld niet de finish
gehaald en daar leg ik me dan bij neer.

Eerste editie Heel Nigtevecht
Ruimt op succesvol

De twee organisaties voor het Gein en
Aetsveldsepolder hebben een website
www.stopwindturbinesaetsveld.nl en
www.stopwindturbinesgein.nl.

Arnhem, Voorburg, Maarssen, overal komen ze vandaan, die koopjesjagers bij
‘Heel Nigtevecht Ruimt Op’. Maar zeker ook uit het eigen dorp. Heerlijk weer een aantal
Dorpsgenoten te zien. Het was op voorhand best spannend of het evenement doorgang kon
vinden. Maar gelukkig werkte het weer (op wat wind en een klein buitje na) ook uitstekend
mee. Er waren keurige looproutes in de tuinen, de organisatie heeft dit goed geïnstrueerd.
Wij zeggen: mooi evenement en een traditie lijkt geboren! Compliment aan Karin Costello
en Chris Selgert als organisatoren en aan alle deelnemers voor een mooie ‘Yard Sale’.
De redactie

Bent u diepgaand geïnteresseerd,
dan vindt u uitgebreide informatie
op www.energieregioutrecht.nl en
https://energieregionhz.nl/ Ook kunt
u op www.stichtsevecht.nl de online
raadsvergaderingen terugkijken.
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Maar zou bijvoorbeeld anderhalf uur per
week extra trainen niet net het verschil
kunnen maken tussen wel of niet die twee
ironmans uitlopen? Dat zou best kunnen, ja.
Dat was ook het advies dat de sportarts had,
naast het groene licht voor mijn plannen
zou ietsje meer trainen geen kwaad kunnen.
Aan de andere kant: ik wil wel voorzichtig
zijn. Ik merk dat als ik mijn trainingsduur
-en snelheid omhoog doe, ik ook veel sneller
last krijg. Ik ben nu wel begonnen met wat
snellere looptraining. Ik ben sowieso veel in
strijd met de wedstrijdleiding; ik ben niet zo
snel en dreig daarom vaak de cut-offs niet
te halen die tussendoor gesteld worden. Als
ik die niet haal en me goed voel, wil ik altijd
gewoon door voor de beleving en plezier.
Daar zijn ze het niet altijd mee eens, het
duurt dan soms een tijd om uit te leggen
waarom ik door wil.
• DEEL 2 van The Last Man Standing
in de Oktober editie

foto (portret) Norbert Waalboer

Kom lekker
bewegen
in Nigtevecht
Door de Corona crisis kon er niet meer binnen gesport worden. Willem van
Lindenberg en Welzijn Stichtse Vecht vonden een oplossing! Lekker buiten naast
het Dorpshuis bewegen op maandag in twee groepen, om 9.30 uur startte de groep
Silversport en om 10.30 uur de Silvergym. Silversport is een pittige fitheidstraining
(55+) met een warming up, daarna oefeningen voor de rug, buik, been en
armspieren en ontspanningsoefeningen om het af te ronden. Silvergym is net iets
minder pittig, maar wel een vlotte training van romp, arm en beenspieren met
extra aandacht voor valpreventie. In beide groepen wordt gewerkt aan conditie,
kracht, lenigheid en evenwicht. Willem is fysiotherapeut en de oefeningen worden
op muziek gedaan. Bewegen met elkaar is niet alleen gezond, maar ook gezellig.
Je ontmoet anderen uit het dorp en er wordt altijd afgesloten met een kop koffie.
Gelukkig is de groep nu weer binnen gestart en u bent van harte welkom. Een
proefles is altijd mogelijk en kosten zijn € 9,00 per maand.
Meer informatie? Kom eens langs op maandagmorgen of vraag informatie
via Welzijn Stichtse Vecht (tel: 0346-290710 of www.welzijnstichtsevecht.nl)

Boek met brieven van Nigtevechters
voor nieuwe burgemeester
De kennismakingstour van burgemeester Ap
Reinders langs de dorpen van Stichtse Vecht
begon op woensdag 8 juli in Nigtevecht. Een
bewuste keuze van de nieuwe burgervader.
‘De inwoners voelen zich door de afstand
tot het gemeentehuis in Maarssen vaak wat
verder afstaan van het gemeentebestuur’,
verklaarde Reinders de start van zijn
kennismakingstour in de meest noordelijke
kern van Stichtse Vecht. ‘Maar we zijn wel
één gemeente en één gemeenschap. Juist
door mijn tour hier te beginnen wil ik dat
nog eens onderstrepen,’ zei hij aan het begin
van zijn bezoek in het dorpshuis tegen een

Koersen naar normaal
Het is onze dorpsgenoot Nils Wolffenbuttel
zijn eerste seizoen als wielerprof en het zou
een jaar vol met wedstrijden en nieuwe
ervaringen worden. Klassiekers, criteriums,
meerdaags wedstrijden, Nils kon niet
wachten. Helaas had COVID-19 ook voor
hem andere plannen.
Nils, je had je denk ik wel een andere
eerste profseizoen voorgesteld? Ja, ik had
gehoopt dat ik wel een volledig seizoen had
kunnen rijden. Zo’n zestig wedstrijden rijd je
normaal. Nu was het er een in februari, twee
in maart en was het NK in augustus dus pas
nummer vijf. (Red: o.a. Nils begeleidde z’n
ploeggenoot Peter Schulting naar een puike
10e plaats hier). De tien wedstrijden ga ik dit
seizoen niet halen.
Hoe zagen de afgelopen maanden er dan
uit? Trainen. Heel veel trainen. Tot eind vorig
jaar werkte ik ernaast bij een fietsenzaak in
Weesp en daar ben ik mee gestopt, nu kan
ik dus trainingsweken maken van 20-25 uur.
Het klinkt gek, maar ik heb al helemaal vanaf
het begin een onderbuikgevoel gehad dat dit
allemaal erg lang zou gaan duren. Daar heb
ik me ook op ingesteld. In maart heb ik lekker
doorgereden en flink getraind. Daarna werd
het een winterse aanpak, dat wil zeggen
twee weken complete rust. Daarna weer aan

de bak. Veel in blokjes trainen. Onder andere
met goede vriend Dylan Groenewegen.
Naar Bloemendaal toe, daar bijvoorbeeld
1 km omhoog, eentje rustig, dan om en om.
We zijn tussendoor ook met de ploeg naar
Mallorca geweest. Het jaar gaf me mooi de
kans meer mijn specialiteiten te ontdekken.
Graag zou ik bijvoorbeeld de lead out voor
de sprinters doen, ze in stelling brengen.
Heeft al dat trainen je een voorsprong ten
opzichte van de rest opgeleverd? Ja en nee.
Je hebt zat renners die stug door hebben
getraind, maar ook een groep die minder fit
is. Het zijn vaak renners die de stap naar de
top net niet hebben gehaald en al twijfelden
om te stoppen. De motivatie om een heel
seizoen door te trainen voor een paar
wedstrijden is dan minder groot. Ik merk dat
ik nu fitter ben dan hen.
Vertel eens wat over je ploeg VolkerWesselsMerckx Cycling. Het is een ploeg met
relatief veel jonge renners. Dan zijn er nog
twee dertigers en kom ik er met mijn 24
jaar eigenlijk net tussenin. Zo kan ik mooi
een bruggetje zijn tussen de jonkies en de
ervaren coureurs. In 2019 ben ik gevraagd
om voor hen te komen rijden. Ze reden
toen op clubniveau en ik wist dat dat vanaf
2020 op continentaal niveau (red: derde

profniveau) zou worden. Het is een bewuste
keuze geweest. Het is makkelijker om door
te stromen dan om een niveau hoger te gaan
door een transfer te maken.
Jullie Wolffenbuttels zijn een sportieve
familie, maar dan vooral op de schaats.
Je broer op de marathons, je vader bij de
B-senioren en je oom Frits (Schalij) zelfs op
de Olympische Spelen. Trek je zelf nog wel
eens de ijzers onder? Nee, dat past helaas
niet meer in het programma. Wielrennen
is een goed alternatief voor schaatsers in
de zomer, maar andersom gaat dat voor
wielrenners niet op.

groep vrijwilligers van o.a. de Nigtevechtse
sportverenigingen, scholen, de Dorpskamer
en de Sleutel2000.
BOEKJE MET PERSOONLIJKE BRIEVEN
Speciaal voor het bezoek van de
burgemeester stelde Patty Weber van de
Dorpskamer een boekje met persoonlijke
brieven van Nigtevechters samen die ze
persoonlijk aan hem overhandigde. ‘Inwoners
en verenigingen vertellen in de brieven meer
over het dorp en over zichzelf. Daarnaast
uiten ze ook hun zorgen over bepaalde
punten’, aldus Weber die ook de rondleiding
voor de burgemeester organiseerde.

OP DE FIETS
Vanuit het Dorpshuis zette Reinders zijn
bezoek per fiets voort en ging hij o.a. langs
bij de huisartsenpost, de brandweerkazerne,
Bakkerij de 7 Heerlijkheden, de Attent en
voetbalvereniging D.O.B. Zijn tour eindigde
bij No. 100 waar hij tijdens de lunch in gesprek
ging met diverse Nigtevechters over wat hen in
het dorp bezighoudt. Onder andere de zorgen
over het verdwijnen van de buurtwinkel en de
lange aanrijdroutes van ambulances kwamen
daarbij ter sprake.
De Burgermeester heeft Nigtevecht een
bedankbrief gestuurd. Deze plaatsen we
op onze Facebook pagina.

Nieuws van de huisarts over vaccinaties

Het is een beetje een cliché, maar droom je al
eens van de Tour? Niet echt. Ik stel nu vooral
veel als doel om pro continentale renner te
worden (red: tweede profniveau). Dan voel ik
me nog meer prof dan nu. Ik wil meer trainen,
soms gaat dat nog net te makkelijk. Ook is
er nog veel winst te behalen in voeding.
Als je veel met de ploeg op stap bent, leer
je meer en meer. Sowieso geloof ik niet echt
in toeleven naar een bepaalde wedstrijd, er
kan altijd van alles gebeuren. Ik ga in ieder
geval mijn uiterste best doen om in de laatste
wedstrijden van het seizoen nog wat mooie
dingen te laten zien. Hopen dat we volgend
jaar weer een heel seizoen kunnen rijden!
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Griepprik

Pneumokokken

Dinsdag 27 oktober gaan we weer de griepprik toedienen. Dit
gaat anders verlopen dan de voorgaande jaren vanwege de
coronamaatregelen. We houden anderhalve meter afstand en
letten op de hygiëne. Dit betekent dat u op uw oproepkaart
een tijd toegewezen krijgt. U mag dus alleen op die tijd de
griepvaccinatie komen halen! Kom dus niet te vroeg, maar ook
niet te laat. Alleen op deze wijze kunnen we er voor zorgen dat er
niet te veel mensen tegelijk komen. Zo kunnen wij de anderhalve
meter afstand regel in acht nemen en er voor zorgen dat er geen
coronabesmettingen kunnen optreden. Als u denkt in aanmerking
te komen voor een griepprik en u heeft in voorgaande jaren de
prik nog niet gehad, dan krijgt u niet standaard een uitnodiging.
Wilt u dit jaar toch de griepprik, meld dit dan op tijd aan de
assistente, zodat wij ook voor u een griepvaccin kunnen bestellen!
www.thuisarts.nl/griep/ik-wil-griep-voorkomen

Patiënten die geboren zijn tussen 1-1-1941 en 31-12-1947 zullen
ook een oproep krijgen voor de pneumokokkenvaccinatie.
Sommige patiënten zullen dus 2 vaccinaties tegelijk krijgen.
Een vaccinatie tegen de pneumokokkenbacterie is voor oudere
patiënten heel verstandig. Deze bacterie veroorzaakt o.a.
longontsteking, hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging.
De afweer bij ouderen is verminderd en een infectie met
deze bacterie kan fataal verlopen. Soms kunnen er ernstige
restverschijnselen optreden.
www.thuisarts.nl/pneumokokken
Net als bij de griepvaccinatie krijgt u voor deze vaccinatie ook
een tijd toegewezen. Natuurlijk geldt vanzelfsprekend de regel
dat als u coronaverschijnselen heeft, bijvoorbeeld hoesten of
verkouden, u niet komt.

Wat gebeurt
er bij woningstichting
WUTA?

Hoe is het eigenlijk met…
Jean-Paul Brinkman?
Reed meer dan dertig jaar van deur
tot deur in Nigtevecht en omstreken
en heeft meerdere generaties van ijs
voorzien. Menig zomerse herinnering
van dorpsgenoten gaan terug naar
de Portofino-ijscokar uit Vinkeveen.
Inmiddels werkt Jean-Paul elders.
Jean-Paul, hoe is het met je? Goed,
uitstekend zelfs! Vanaf ongeveer de
zomer van ’86 heb ik met veel plezier ijs
verkocht in de regio. Als (mede-)eigenaar
van Portofino en ook van andere bedrijven
was het op een gegeven moment kiezen
en daarom ben ik twee jaar geleden
gestopt bij het bedrijf.
Waar ben je tegenwoordig te vinden en
hoe is het leven daar? Ik woon niet meer

in Vinkeveen. We hebben altijd gezegd:
als de kinderen (twee dochters) het huis
uit zijn, gaan we naar de stad. Amsterdam
is dan weer te druk en we zijn best op
Zandvoort georiënteerd; toen is het
Haarlem geworden. Haarlem heeft nog
best een dorps karakter ook. Ik woon er
samen met mijn vrouw, met wie ik veertig
jaar gelukkig samen ben. Erg druk ben ik
met mijn bedrijf in fitnessapperatuur en

ontbijt tot Japanse fluffy pancakes en
pannenkoeken met Okonomiyakii. Het
wordt een Instagram-achtige zaak. Dat
vind ik leuk om te doen. Veel tijd houd ik
daarnaast niet over, maar ik ga een aantal
keer in de week naar de sportschool om
nog een beetje fit te blijven.

voedings-supplementen. Ook ben ik altijd
veel bezig geweest met het bedenken en
verkopen van horecaconcepten. Het is
er nooit van gekomen een eigen ijssalon
op te zetten, maar van een stuk of tien
zaken heb ik wel het concept bedacht,
dat is dan weer de ironie. In Haarlem
komt er iets nieuws: House of Pancakes.
Het is echt pannenkoeken 2.0. Van

mensen, daarom heb ik er altijd graag
rondgereden. Nigtevecht was wat dat
betreft wel wat warmer dan de meeste
plaatsen in de omgeving. Ook veel vaste
klanten die trouw ijs kwamen halen en
gezellig een praatje maakten. Ik noem
een Edwin en Anouk Smulders, Rob en
Jerry van Nood. Nigtevecht is een leuk
dorp, ik kijk er met veel plezier op terug.

Samenwerkschool gestart
met gezamenlijke bibliotheek
Er wordt steeds meer samengewerkt door de Tweemaster en de Flambouw. Dat is een
mooie ontwikkeling voor het dorp en de kinderen. Dit schooljaar is daar weer een stap
in gemaakt door beide schoolbibliotheken samen te voegen. Verschillende vrijwilligers
hebben zich hiervoor extra ingezet. Samen met ouders van de scholen wordt de
bibliotheek draaiende gehouden en we vinden het geweldig dat het één bibliotheek

Verlang je stiekem nooit terug naar
ons mooie dorp? Er wonen echt leuke

is geworden. Alle boeken staan nu bij elkaar in één ruimte en alle kinderen kunnen
daar hun boeken lenen. De boeken die geleend worden mogen mee naar huis, als ze
maar weer terugkomen. Het doel van beide scholen is de ‘nieuwe’ bibliotheek zoveel
mogelijk open te doen. Het liefst dagelijks, maar daar zijn wel meer mensen voor nodig.
We kunnen nog vrijwilligers gebruiken die wekelijks een uitleenmoment voor de kinderen
willen verzorgen. Lijkt het u leuk daar aan bij te dragen, neem dan contact op met
Remko van der Heijden (directeur Tweemaster),
Telefoon: 0294 251915, E-mail: info@tweemasternigtevecht.nl of
Mirjam Schweppe (directeur Flambouw),
Telefoon: 0294 251782, E-mail: info.flambouw@vechtstreekenvenen.nl

Ik en de rest
Joseph Toonen, raadslid voor de PvdA,
haalde het AD, de NRC en RTV Utrecht
met zijn zorg over het gevaar in Stichtse
Vecht van wielrenners. Of zoals NRC ze
omschreef ‘Strava-aso’s’.
Het is er niet rustiger op geworden op de
wegen rond ons dorpje. Dankzij Covid-19,
de fietsbrug, het pontje, de Vechtweggetjes
en onze unieke ligging in de Randstad zijn
we een graag geziene passageplaats voor
wandelaars, wielrenners, motor-, oldtimeren cabrio-clubs. Als Nigtevechters zijn we
natuurlijk allemaal ervaringsdeskundigen
als het gaat om het (wan)gedrag van alle
passanten die ons dorp vooral in de lente en
zomer aandoen. Zelf fiets ik vaak en sinds
de lock-down wandel ik graag een rondje
Abcoude, Driemond of Vreeland. Lopende
op de Vreelandseweg merk ik dat e-bikers
(jong en oud) veel te dicht en hard langs
me heen fietsen. Wielrenners vergeten dat
er onoverzichtelijke bochten zijn en voor
een fietsbel hebben ze geen budget meer.
En als ze die wel hebben, bellen ze te laat

of te vaak zodat mijn hart een sprongetje
maakt van de onverwachte waarschuwing.
Supervervelend is het wanneer ik tijdens mijn
wandeling moet wachten totdat een stoet
CO2 uitstotende cabrio’s, motors, Solexen of
oldtimers voorbij is. Wat hebben ze hier te
zoeken? Van wandelaars heb je weinig last,
mits ze maar op de goede kant van de weg
lopen, dus niet de mijne.
Mijn ervaring op de fiets is niet veel beter.
Waarom moeten die e-bikers (jong en oud)
zo nodig harder fietsen dan ik? Onnodig
en onverantwoord. De wielrenners hebben
nog steeds geen bel of maken me aan het
schrikken als ze me willen passeren. Die
vervuilende gemotoriseerde tourtochten
zijn op de fiets helemaal een plaag.
Waarom mogen zij wel met zijn 2-en naast
elkaar zitten in die cabrio en moeten mijn
vrouw en ik achter elkaar rijden om hen
er langs te laten? Van wandelaars heb je
ook behoorlijke overlast als ze naast elkaar
lopen als ik ze wil passeren of met hun
onverwachte schrik bewegingen als ik bel.

Waarom kijken die wandelaars niet wat
vaker achterom? Mogen ze daar eigenlijk
wel lopen zonder trottoir?
Niet voor mijn plezier, maar voor mijn werk
of boodschappen gebruik ik de auto in onze
omgeving. Het valt mij dan op, dat fietsers en
wandelaars de boel aardig ophouden, ook
bij een Nigtevechter zoals ik. Daar zouden
ze toch rekening mee moeten houden, zij
doen iets voor hun plezier en ik ben op een
zakelijke missie. En als je haast hebt om naar
Weesp te komen zal je altijd zien dat er zo’n
motor, cabrio of oldtimer toerist zich aan de
juiste snelheid houdt op het kanaal. 60-8060-80. Het lijkt wel een complot, maar soms
houden al die wandelaars, fietsers, auto’s,
motors en wielrenners geen rekening met
mij. Waarom begrijpen ze dat niet?

Het verenigingsgebouw
is meer dan opgefrist!
‘De modernisering van ons verenigingsgebouw is afgerond', hoorden we deze zomer
via Jacco Kroon. ‘Het laatste kunststukje is het glas-in-lood raam. De vredesduif met de
sterren eromheen; net als het logo van onze protestantse kerk. Het blauw is van de Vecht
en het groen van de weilanden rond Nigtevecht.’ Het verenigingsgebouw gebouw is erg
mooi geworden door de keuken, een extra toilet, het nieuwe meubilair en openslaande
deuren. Het verenigingsgebouw is ook te huur, voor als je huis te klein is voor een feestje
of iets dergelijks. De verbouwing is samen met de firma Valkenburg uitgevoerd. De laatste
klus voordat ze zijn opgegaan in Valkenburg-Vree. Er komt nog een nieuwe naam voor
het verenigingsgebouw, maar deze is ivm met Corona even uitgesteld, evenals het later te
plannen Open Huis. Kortom: nieuws volgt!

Herkent u ook al mijn ervaringen? Zouden
al die passanten dat ook zo zien? Of zouden
we allemaal een beetje meer rekening met
elkaar moeten houden en samen genieten
van Nigtevecht en haar mooie omgeving?
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Voor 177 huishoudens en een winkel is
WUTA een bekend begrip: ongeveer 1/3 van
de woningen in het dorp zijn in ons beheer.
Voor de andere huishoudens is WUTA
misschien wat minder bekend. Daarom een
korte toelichting: WUTA beheert en verhuurt
woningen in Nigtevecht in de sociale sector
aan huurders die voldoen aan de (overheids-)
normen voor toewijzing. WUTA is opgericht
in 1946 en is de afkorting van “wacht uw
tijd af”. De woningen in ons beheer zijn 126
eengezinswoningen, 26 seniorenwoningen
en 25 een- of tweepersoonswoningen. WUTA
is van en voor Nigtevecht: in 2019 kwamen
er 10 woningen vrij, 6 daarvan zijn door
inwoners uit Nigtevecht betrokken.
Wat zijn onze plannen voor onze huurders?
We gaan een verduurzamingstraject van onze
woningen opstarten in 2021 met de eerste 36
woningen: uiteraard financieel verantwoord
en in samenspraak met onze huurders. Een
huurdersplatform is in dat kader van groot
belang voor afstemming. Ook voor andere
zaken, bijvoorbeeld de communicatie tussen
WUTA en huurders, de klachtenprocedure
en de mogelijke samenwerking met andere
woningstichtingen! We hebben al 2 huurders
bereid gevonden om mee te denken,
waarvoor dank. Zij zullen zich binnenkort
voorstellen. Als u als (toekomstige) huurder
ook belangstelling heeft, laat het ons weten:
wutawbc@xs4all.nl.
Wie werken er voor ons? Het is een kleine
en betrokken groep medewerkers. Op ons
kantoor op de Hoekerstraat regelen Inge
en Liedewey de dagelijkse zaken (ma-wo
ochtend). We hebben een bestuur dat in
2021 geheel nieuw zal zijn: na ruim 22 jaar
vertrekt voorzitter Ben Luyckx en wordt
vervangen door Anthonie Bauer. Ook
secretaris Jacqueline de Jong vertrekt: haar
vervanging is in procedure. We streven naar
een bemensing die thuis is in Nigtevecht. Ook
de gehele Raad van Toezicht is de afgelopen
2 jaar vernieuwd.
Kortom, veel veranderingen, nieuwe
gezichten en nieuwe energie. Voor meer
informatie: www.wuta-nigtevecht.nl

Achterklap: Marloes Kremer

Vraag van Floris: Beste Marloes, je hebt
drie jonge zoons, een eigen bedrijf én jullie
gaan een nieuw huis bouwen, hoe red je
dat allemaal? Ja Floris. Leuke vraag, maar
ik heb eigenlijk geen idee en ik vraag het
me ook vaak af. Jos (mijn man) en ik krijgen
enorm veel energie van het opknappen van
huizen. Zo hebben we tijdens het eerste
gedeelte van de Coronatijd samen met
onze jongens en mijn ouders twee maanden
non-stop geklust aan de Dorpsstraat 63.
Heerlijk project, heerlijke tijd met elkaar.
Waarschijnlijk gaan we begin volgend jaar
beginnen met de bouw van Dorpsstraat
61c (de kavel precies naast 63), maar eerlijk
gezegd heb ik het prima naar mijn zin op
63. Lekker knus. Verder liep mijn praktijk
vorig jaar super, maar helaas heeft Corona
ook daar invloed op, omdat het een
contactberoep is. Daardoor kan ik wel lekker
veel tijd met de jongens doorbrengen.

Wat houdt je bezig in het nieuws?
Vanwege mijn beroep als trauma
behandelaar houdt vooral de angst
die Corona op het moment bij mensen
oproept mij bezig. Hierover lees je steeds
meer in het nieuws. Vooral ook als mensen
opgenomen zijn geweest op de IC en de
trauma’s die ze daar bij oplopen. Zo fijn
hier met mijn praktijk iets in te kunnen
betekenen!

Waar moeten de mensen uit het dorp je
van kennen? De meeste mensen kennen
mij waarschijnlijk als de mama met die
drie blonde jongens en de vrouw die van
verhuizen houdt.

Aan wie in Nigtevecht moeten we
deze vragen de volgende keer stellen
en
waarom?
Geertjan
Kampman,
omdat ik onder de indruk ben van zijn
sportdiscipline

Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over
jouw kijk op het dorp vertellen? Ik kom hier
al mijn hele leven vanwege familie die hier
woont, maar ik wist tot 4 jaar geleden niet
hoe leuk Nigtevecht was! Wat een fijn dorp
met lieve betrokken mensen, hele prettige
school en wat een vrijheid voor de kinderen
die de hele dag in en uit lopen bij vriendjes.
En voor het eerst van mijn leven ben ik gaan
sporten vanwege alle sportiviteit hier. Een
heerlijk dorp om te wonen!

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?
Dorpsstraat 63, mijn eigen huis. Veruit
mijn favoriete plek!
Als je één dag burgemeester van
Nigtevecht zou zijn, wat zou je dan
allemaal gaan doen? Man, dan zou ik
blij zijn als ik s ’avonds weer lekker op de
bank zit en de volgende dag weer mijn
eigen dingen zou kunnen doen.

Welke vraag wil je die persoon graag
stellen? Ik heb twee vragen voor je
Geert: waar haal jij die ijzeren discipline
vandaan? En ik hoorde dat je een
muziekproject voor kinderen wil starten?
Ps. op de foto staan ook mijn ouders
en mijn oma van 95 jaar! Toen het zo
heet was afgelopen zomer hebben we
heerlijk gezwommen met haar in de
Vecht.

Nieuws over
Sinterklaas
Helaas hebben wij van de gemeente
vernomen dat er in heel Stichtse Vecht geen
intochten mogen plaatsvinden. Wel komt
er een gezamenlijke digitale intocht. Deze
wordt op 14 november op RTV Stichtse
Vecht uitgezonden en hier zal Nigtevecht
ook een rol in spelen. De voorstelling
“Sintsalabim” van Plzier entertainment
zou normaal gesproken na de intocht
plaatsvinden. Omdat wij de kinderen toch
een feest gunnen hebben wij de voorstelling
aangeboden aan groep 1 t/m 6 van de
samenwoonschool.Wij zullen dit jaar geen
collecte lopen. Om dit wel allemaal mogelijk
te maken hopen wij op een vrijwillige
bijdrage van alle dorpsbewoners. U kunt een
bijdrage overmaken op rekeningnummer:
NL55RABO0336939914 op naam van
E. de Bruin/Sinterklaas comité
(penningmeester). Alvast dank!
Wij gaan er ondanks alle maatregelen
toch een leuk feest van maken!
Het Sinterklaas comité
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