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DOB aan kop!

Groen wordt Kampioen!

Er is al veel over geschreven, maar we zijn er dan ook trots op:
maar liefst 4 DOB teams zijn kampioen geworden. De D1, E1, E2
en F1. En aangezien de jeugd de toekomst heeft, belooft dit nog
wat! Het feest werd groots gevierd op de traditionele platte kar
en een klein feestje op de club. Waar een klein dorp groot in kan
zijn. Hulde aan alle kampioenen. En er kunnen altijd kinderen
bij….dus wil je ook bij de kampioenen horen, meld je dan nog
snel aan voor het komende seizoen.

Naast alle voetbalkampioenen in Nigtevecht, hebben we ook een
tenniskampioen. In de voorjaarscompetitie is Groen 1 met een grote
voorsprong kampioen geworden! Jasper Hardwick, Lars Keijzer,
Tobi Schoonhoven, Sierd van Wilsum en Bart Hemels streden iedere
woensdagmiddag op het gravel met uitstekend resultaat. Om dit te
vieren zijn de toppers de kunst af gaan kijken bij onze nationale
toppers in Rosmalen. Toen Michaëlla Krajicek haar handdoek in de
ring gooide, vingen onze snelle boys deze met gemak. In het vervolg
kunnen onze eigen Krajicekjes dus hun zweetdruppels op gepaste
wijze afvegen!

DAW Gym
Op 30 mei heeft DAW samen met 2 andere verenigingen een grote
turnwedstrijd georganiseerd in Kortenhoef. Verdeeld over de dag hebben ca.
500 turners en turnsters hun kunsten laten zien. Het was een lange, maar ook
hele mooie dag met hele mooie resultaten voor DAW. Om 8 uur in de ochtend
stonden de eerste 6 kinderen van Nigtevecht te trappelen om te mogen
beginnen, later op de dag kwamen ook Debora en Amber nog in actie. Voor
sommigen was het de eerste keer dat ze aan zo'n grote wedstrijd meededen
en het was soms dan ook moeilijk om de zenuwen te bedwingen. Toch lukte
het alle kinderen om mooie turnoefeningen te laten zien en maar liefst 6 van
de 8 kinderen mochten een mooie medaille mee naar huis nemen!
De uitslagen: Meisjes 2005: Debora 1e, Meisjes 2006: Petra 1e, Ylaine 4e,
Meisjes 2007: Amber 11e, Jongens 2005/2006: Sander 1e, Jesse 3e,
Jongens 2007/2008: Nils 3e, Luka 6e
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Toch 80 km/
uur op OostKanaaldijk!

Battle of the Beach 2015
Op 16 juni deden groep 6 en 7 van De Flambouw mee met de Battle of the Beach
2015. Een wedstrijd in het bouwen van het sterkste zandkasteel op het strand van
Noordwijk: als jouw bouwwerk als laatste door de vloed wordt meegezogen, ben
jij de winnaar. Vorig jaar ging de Flambouw met de 1e prijs naar huis, maar dit jaar
met de prijs voor het creatiefste bouwwerk. Gefeliciteerd jongens en meisjes!

De 60 km/uur borden langs de Oost-Kanaaldijk worden
per 17 juli vervangen voor 80 km/uur. De borden kunnen
dan pas vervangen worden omdat dan de wettelijke
bezwaartermijn van het besluit is afgelopen.

De redactie

De gezamenlijke inspanning van de bewoners langs
het kanaal, van de dorpsraden van Loenersloot en
Nigtevecht, Ben Goes en 387 Facebook vrienden van Jan
Janssen hebben ervoor gezorgd dat de snelheid wordt
verhoogd naar 80 km/uur. Met 1 stem verschil werd de
motie van Lokaal Liberaal en Stichtse Vecht Beweegt
tijdens de raadsvergadering van 19 mei aangenomen
om de snelheid weer te verhogen. Opvallend was dat 2
leden van D66 de plannen van hun eigen wethouder de
Groene niet steunden en voor de motie stemden.

Vrijwilligersmarkt 2015
De laatste vrijwilligersmarkt in het Dorpshuis
was een succes. Het heeft de deelnemers
de gelegenheid gegeven aan hun ruim
veertig bezoekers kennis te maken met hun
activiteiten en een paar hebben nieuwe leden
kunnen werven. Een mooie kennismaking
met wat er zoal te doen is in Nigtevecht.
Op de markt waren naast burgerinitiatieven
ook sportverenigingen DAW en DOB
aanwezig. Dit heeft ze direct geen nieuwe
leden opgeleverd, maar ze konden een aantal
dorpsgenoten wel vertellen wat je bij hun
vereniging kan doen. Ook heeft Omzien naar
Elkaar twee nieuwe hulpvragen gekregen.
Het ‘gelegenheidskoor’ kreeg er tien nieuwe
leden bij. ‘Theetafelen’ wil zo af en toe een
gezellige middag organiseren. De ‘Boekenclub’
stond er. Zij zoeken nog een mooie plek
voor een openbare boekenkast. Verder
was er de wandelclub voor een sportieve
wandeling, maar ook voor senioren onder
begeleiding. Marieke van Dijk’s knutselclub
kreeg er twee nieuwe leden bij. Verder was
er mandalatekenen, gezellig samen tafelen,
de ontwikkeling over de nieuw aan te leggen
jeu de boules baan, handwerkochtenden en
gaat Ingrid van Lier met haar Expressiefabriek
beginnen met een schrijfcafé.
Voor alle initiatieven geldt dat men zich altijd
kan opgeven en ook voor nieuwe! Bel naar
ons telefoonnummer 06 21640895.

Dit is het mooie resultaat van samenwerking tussen
politieke partijen en belangengroepen waar veel
Nigtevechters maar ook passanten uit Weesp, Loenen,
Maarssen en Breukelen zeer tevreden mee zijn. Let op,
tot 17 juli blijft de 60km/uur snelheid van kracht.

Nacht zonder mama’s
brengt 2800 euro op
De Nigtevechtse kinderen hebben voor één nacht meegemaakt hoe is het
om in een zelfgebouwde tent, zonder ouders, in het donker buiten de nacht
door te brengen. Nu heeft dit natuurlijk maar weinig te maken met het
lot van de kinderen, die ondersteund worden door Kinderfonds Mama’s:
allemaal kinderen zonder dak boven het hoofd, die jarenlang steun nodig
hebben.
Maar met het evenement wilde de Rotary Weesp Vechtstreek Noord meer
bekendheid geven aan dit fonds. En daarmee steun verwerven voor het door
hun gekozen NOSA project. Ten noord-westen van Pretoria heeft MAMA
Joyce een gebouwtje neergezet waar zij kansarme kinderen opvangt. Met
uitbreiding kunnen meer kinderen geholpen worden. Rotary Weesp wil
zorgen dat zij een nieuw gebouwtje met inrichting krijgt.

Sam’s
Kledingactie
De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in
25 april jl. in Nigtevecht is gehouden heeft 550 kilo kleding opgebracht.

Nood

die

Ouderensoos
sluit af met
etentje

op

Sam’s Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken! Met het aantal
opgehaalde kilo’s worden projecten gesteund van Cordaid Mensen in Nood. Voor meer informatie
over Sam’s Kledingactie of over de gesteunde projecten kijk op www.samskledingactie.nl

Eind mei sloot de ouderensoos het seizoen af met een
heerlijke etentje bij Het Wapen van Nigtevecht. Dit
etentje is tot stand gekomen door de opbrengst van
de eindejaarskaartjes van de Sleutel2000. De heren en
dames hebben dus dankzij uw bijdrage genoten en
gezien de foto’s was het niet alleen lekker maar vooral
ook vooral erg gezellig.

De vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zijn van plan om op termijn weer een kledinginzameling
te organiseren. Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen om
vanaf nu kleding hiervoor te bewaren. Mocht u echter eerder uw kleding aan ons willen geven,
dan kunt u voor de dichtstbijzijnde container- of depotadressen bellen naar tel. 073-687 10 60
of kijken op www.samskledingactie.nl.
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Waar het bouwen van de hutten met doek, hout en touw vooral tot veel
plezier leidde, maakte de meeste indruk de gesprekken met Leona Philippo,
winnares van The Voice of Holland én ambassadeur van kinderfonds Mama’s.
Naast dat ze prachtig kan zingen, kan ze ook heel mooi vertellen over het
lot van deze kinderen. En de kinderen uit Nigtevecht konden open en eerlijk
vragen aan haar stellen.
Een mooi initiatief met een prachtig resultaat. Onze kinderen konden na
1 nacht weer thuis onder de douche (dat was ook nodig). Maar veel kinderen
in Zuid-Afrika kunnen dat niet. En die boodschap bleef langer hangen dan
het vuil van 1 nachtje.
www.nachtzondermama.nl
of www. rotaryweesp.nl

Inschrijven
voor het nieuwe
cabaret-seizoen
is begonnen!

Dorpsraad 2.0
Zoals vorige editie gemeld heb ik geïnventariseerd of de huidige structuur
van de Dorpsraad nog de juiste is en welke eventuele aanpassingen daarin
wenselijk zijn. Zodat de opvolgers van de zittende demissionaire raad
geholpen zijn met een door een deel van het Dorp geldende mening. En
dat in nauwe samenspraak met de gemeente Stichtse Vecht.

Inmiddels heeft de laatste voorstelling van het seizoen al
weer plaats gevonden in het Dorpshuis. Een seizoen dat
weer succesvol was met verrassende voorstellingen van
nieuwkomers als Johan Goossens en Kirsten van Teijn.
Een zeer geslaagde rentree van Eric van Sauers en met
topvoorstellingen van onze vaste bespelers Remko Vrijdag,
Martine Sandifort en Micha Wertheim.

28 mei heb ik in een presentatie de feedback gedeeld die vanuit
verschillende betrokken Nigtevechters van binnen en buiten de
klankbordgroep zijn gegeven. Nuttige, soms kritische maar steeds
opbouwende opmerkingen hebben geleid tot een goed overzicht van de
wensen en gedachten.
2 juli aanstaande zullen de leden van de klankbordgroep vanuit die
inventarisatie een richting gaan bepalen hoe nu verder. Naar aanleiding
daarvan zal een verdere richting worden bepaald en gedeeld met het
hele dorp. Nieuwsgierig? Stap vooral binnen in het Dorpshuis.
Pieter Tammens

Fietsbrug op
agenda
gemeenteraad
30 juni
Het gewijzigde bestemmingsplan om de fietsbrug te
realiseren over het Amsterdams-Rijnkanaal wordt tijdens
de raadsvergadering van 30 juni besproken. Dat het geen
hamerstuk is bleek uit de vergadering van Commissie Fysiek
domein, waar de realisatie van fietsbrug en natuurverbinding
bij het DOB veld besproken werd. Politieke partijen voelen
zich onder druk gezet omdat de provincies de aanbesteding
als hebben afgerond terwijl het bestemmingsplan nog moet
worden goedgekeurd. Tevens zijn er bezwaren over de locatie
en de kosten van de brug. Mocht er geen meerderheid zijn in de
raad van de Stichtse Vecht dan zal er geen fietsbrug komen.

Drone in
Nigtevecht!

Ook het nieuwe seizoen is een mix van nieuwe namen
en bekende namen.
• Zaterdag 10 oktober
Erik van Muiswinkel, De Olieworstelaar
• Zaterdag 28 november
Ernest Beuving (van Ernesto & Marcellino),
Klap van de Korenmolen
• Vrijdag 8 januari
Kees Torn & Onno Innemee, Er af met dat dak
• Zaterdag 13 februari
Niet Schieten!, Kusje erop
• Zaterdag 12 maart
Kees van Amstel, De man die ik niet wilde worden

Daniel van Arnhem heeft een prachtige luchtvideo gemaakt van
Nigtevecht met zijn drone. De nieuwe school, de huizen, de Vecht,
het pontje, en alle straten zijn heel duidelijk te herkennen. De
video staat op Youtube onder de naam: Welkom in Nigtevecht
https://www.youtube.com/watch?v=smD2vZvWnQY
Echt zo mooi om te zien, een aanrader voor iedereen die hier
woont!
De redactie

Op de website www.cabaret-nigtevecht.nl staan de
voorstellingen inmiddels uitgebreid beschreven. We
beginnen meteen met een daverende klapper: Voor het
eerst naar Nigtevecht: Erik van Muiswinkel, met een geheel
nieuwe solo. Terug van weg geweest: Ernest Beuving, deel
van het illustere duo Ernesto en Marcellino, die vier keer
op rij met veel succes hun voorstellingen hier speelden. Wie
zich nog het roemruchte duo herinnert zal niet teleurgesteld
zijn, ook ditmaal weer een avond waar het amusement
hoogtij viert. Kees Torn keert terug in het theater! Hij komt
samen met Onno Innemee, een bijzondere combinatie. Niet
Schieten! behoeft verder geen betoog, vaste bespelers van
ons theater, zich verheugend in een grote schare trouwe
fans. Kees van Amstel komt voor het eerst naar Nigtevecht!
Stand up comedian pur sang.

Het laatste wapenfeit
Het Wapen van Nigtevecht heeft eind mei 2015 het stokje
overgegeven aan no. 100. Na 10 jaar trouwe dienst hebben Gerda
en haar Ron gekozen voor iets meer rust. En dat snappen wij. Want
je zal maar iedere dag met de Nigtevechters aan de bar zitten…en
eten moeten maken.
Jullie hebben het met veel liefde en inzet gedaan en we danken
jullie dan ook van harte. Hierbij nog een klein eerbetoon voor
zoveel jaar gezelligheid. Dank jullie wel!

De inschrijving voor seizoen 2015 – 2016 is reeds gestart!
Een passe partout met 5 voorstellingen kost € 85,-. Er zijn
nog passe partouts beschikbaar. Reserveren kan via de
website, per mail: bgoes@goesconsult.nl, of telefonisch op
nummer 0294-252506. Om het nog makkelijker te maken is
er voor iedereen die afgelopen seizoen een passe partout
had, ook voor het nieuwe seizoen een gelijk aantal passe
partouts gereserveerd. Mocht u onverhoopt geen passe
partout meer willen laat het me dan even weten per mail
of telefonisch.

De redactie

Ben Goes

Ansicht Nigtevecht
Ons initiatief ‘Ansicht Nigtevecht’ is door een aantal fotografen omarmd.
Opdracht: maak foto’s die het tijdsbeeld van Nigtevecht 2015-2016 laten
zien. Zodat de generatie na ons dezelfde ervaringen zullen hebben als wij
kijkend naar Ansichten uit de tijd dat Nigtevecht nog louter bestond uit
de Dorpsstraat.
Etienne Mandos en Robert Soen gaan vier seizoenen beelden maken
van ons prachtige dorp. De eerste gesprekken hebben ondertussen
plaatsgevonden. En de creativiteit, ideeën waren talrijk. In de volgende
edities zullen we een ‘sneak preview’ geven van de resultaten tot nu toe.
Hierbij tonen we er één uit de oude doos. Ter inspiratie.
Ook mede-fotograaf worden?
Mail naar info@2000.nl voor nadere informatie.
De redactie

Vooraankondiging
1890-2015 CBS De Flambouw 125 jaar
Hoort zegt het voort!
Op 9 oktober vieren we ons 125 jarig bestaan. Dit wordt het
laatste feest in het oude schoolgebouw aan de Dorpsstraat, want
per 26 oktober verhuizen wij naar de nieuwe samenwoonschool
(Petersburg 56, 1393 PT Nigtevecht)
Overdag zal het groots feest zijn voor de kinderen.
’s Avonds organiseren we een reünie!
Aanmelden kan via: www.flambouw.com
of haal een formulier op school.
Mirjam Schweppe
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Burger in Blauw

Beschuit met muisjes

Onze wijkagente is in het kader van het project Burger
in Blauw op zoek naar burgers die een kijkje in de
keuken van de politie willen nemen. Het doel van het
project is dat de burgers een reëel beeld van de politie
krijgen. Het project Burger in Blauw Stichtse Vecht/De
Ronde Venen gaat eerst beginnen met een pilotfase

Namira,
geboren op
22 mei 2015,
dochter van
Fahrettin en
Diana

in september 2015. De voorkeur gaat uit naar
Fotografie: Etiënne Mandos

meerderjarige politie-kritische burgers zonder strafblad.
Bent

u

Stuur dan
adres

enthousiast

en

een

met

e-mail

wilt

u

motivatie

deelnemen?
naar

het

wijkagentstichtsevechtnoord@utrecht.politie.nl

met als bijlage een kopie van de voor en achterzijde

Myrthe, geboren
op 17 maart 2015,
dochter en zusje
van Floris,
Roosmarijn en Stef

Seger, geboren op
15 juni 2015, zoon
van René en Floor

van je legitimatiebewijs
Heeft u zelf een geboorte te melden, dan kunt u altijd uw
geboortekaartjes bij ons bezorgen op Garstenstraat 7.
Wij zorgen ervoor dat ook uw kindje hier vermeld wordt.

U ontvangt dan spoedig bericht terug of u de
gelukkige bent die mag deelnemen aan het project.
(plaatsen zijn beperkt!
aanmelden kan tot 1 augustus 2015

Jacqueline Koops
geïnstalleerd
als wethouder

Lintje voor
Cees Boonacker
Op 24 april j.l. heeft Cees Boonacker uit handen van onze nieuwe
burgemeester een lintje gekregen. Dit heeft hij te danken aan zijn
jarenlange inzet als voorzitter van het Dorpshuis. Al sinds 1996 was
Cees Boonacker het aanspreekpunt voor het Dorpshuis en heeft hij
onder andere de verbouwing van het Dorpshuis onder zijn hoede
gehad, de benodigde financiën gerealiseerd en een meerjarenplan
opgesteld. Mede hierdoor heeft hij, na het overdragen van het
voorzitterschap in oktober van het vorige jaar, het dorpshuis in
financieel goede gezondheid achter gelaten.
Daarnaast is Cees natuurlijk de medeoprichter van de dorpsraad
en heeft hij als secretaris-penningmeester de lokale belangen van
Nigtevecht zo goed mogelijk bij de gemeente vertegenwoordigd. De
burgemeester heeft de heer Boonacker getypeerd als ‘een gedreven
en oprechte persoonlijkheid, die vooral opkomt voor de belangen
van het bestaansrecht van kleine kernen’.

Sleuteltje
Gevraagd hulp in de huishouding.
Datum en uren nader overeen te komen.
Mevrouw J.P. van der Lubbe
0295-775511, 06-30 377 241

Op 19 mei 2015 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht
Jacqueline Koops (45) benoemd als wethouder, op voordracht
van de raadsfractie van de ChristenUnie-SGP. Zij neemt de
gehele portefeuille van wethouder Henk van Rhee over, die
in februari onverwacht overleed. Jacqueline Koops is daarmee
tevens de nieuwe wijkwethouder voor Nigtevecht. Jacqueline
Koops: “Ik ben erg blij met mijn benoeming en vind het een
eer om in deze mooie gemeente aan de slag te mogen gaan.
De portefeuille met o.a. Wmo en volksgezondheid maar ook
natuur en landschap past heel goed bij mij. Ik heb een sociaal
hart en wil mij graag inzetten voor kwetsbare groepen, in
de sociaal-christelijke traditie van mijn partij. De komende
tijd ga ik kennismaken met inwoners en organisaties en
natuurlijk ook met de raadsfracties en de medewerkers. Ik zie
uit naar een vruchtbare samenwerking en wil me met hart en
ziel inzetten voor Stichtse Vecht!”

Plannen Garsten
Noord bekend
Het nieuwe bestemmingsplan van Garsten Noord is te
zien op ruimtelijkeplannen.nl. Gemeente Stichtse Vecht
wil zoals eerder in de Sleutel gepubliceerd een mix van
wonen en werken aan Garsten Noord toekennen. Het
gebied omvat grof genomen de betonfabriek, de firma
D. Nagel, de tennisbaan en de Vechtoever van voormalige
jachthaven Lengers.

Mr. Jacqueline Koops-Scheele studeerde rechten in Leiden en
was daarna 14 jaar werkzaam als advocaat, gespecialiseerd
in arbeidsrecht. Sinds 2002 is zij actief in de politiek, vanaf
2006 als het eerste raadslid voor de ChristenUnie in de
gemeenteraad van Amstelveen. In 2010 gaf zij de advocatuur
op om wethouder te worden van de gemeente Amstelveen.
Haar portefeuille betrof het gehele sociale domein, inclusief
alle decentralisaties. In april 2014 keerde Koops niet terug in
de nieuwe coalitie en werd weer raadslid. Jacqueline Koops is
gehuwd en moeder van een zoon en een dochter en woont
in Amstelveen.

Langs de Vechtoever wil men 4 huizen en 10 appartementen
bouwen. De appartementen zijn gepland aan het
begin van de Vreelandseweg en zullen een maximale
hoogte van 12 meter hebben. Om wonen en werken
aanvaardbaar te kunnen combineren zal de productiehal
van de betonfabriek moeten verhuizen naar de westzijde
van het terrein langs het kanaal. Als voorwaarde heeft de
betonfabriek gesteld dat men de productiecapaciteit mag
uitbreiden tot 100 ton per dag. Men kan op de plannen
schriftelijk of telefonisch reageren tot donderdag 2 juli
t.a.v. gemeente Stichtse Vecht.
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Muziekfestival
Nigtevecht op
5 september 2015
Alweer voor de vierde keer wordt op zaterdag 5 juni het gratis
toegankelijke Nigtevechtse Muziekfestival georganiseerd, vanaf 17:00
uur in het Adri Amesz park, bij de pont. Op een podium op een ponton
in de Vecht én een podium in het park komen opnieuw zangers, musici
en bands optreden. Velen hebben een directe of indirecte link met
Nigtevecht. Opnieuw heeft Nigtevechter en bekend pianist Michiel
Borstlap een aantal van zijn “muzikale vrienden en vriendinnen”
uitgenodigd voor het festival. Muziekstijlen variëren van Hollands
populair tot klassiek en van dance tot jazz.
Een greep uit het programma: Het festival wordt om 17:00 uur
geopend door het Nigtevechts Gelegenheidskoor. Onder de noemer
“Local Heroes” zullen zangers en zangeressen uit Nigtevecht en
omgeving optreden met een live band. Nog meedoen? Meldt u
aan! Nigtevechter Geertjan van Oosten komt zingen met band. De
Nigtevechtse gelegenheidsband, ooit voor het festival opgericht, en
inmiddels omgedoopt in “Turning Tides”, komt met een special guest.
Steely Fan komt, een coverband die de muziek van Steely Dan speelt.
Play it Cool speelde onlangs nog met Benjamin Herman als afsluiter op
de Internationale dag van de Jazz in Amsterdam. Mick Harren neem het
Hollands Populair deel voor zijn rekening. Het deel van het festival vóór
Michiel Borstlap wordt afgesloten met de band Julius, in 2014 kwam
hun eerste album #1 uit en daarmee behaalden ze de status van 3FM
Serious Talent, Radio 2 Talent en hebben ze hun eerste tour in China
al achter de rug. Begin september staan ze in Club Ziggo in het naprogramma van U2.
Michiel Borstlap komt vanaf 22:00 uur met gasten plus band spelen. Wie
de gasten zijn is pas kort van te voren bekend. Zeker is wel dat DJ Ronald
Molendijk komt. Verrassingen zijn niet uitgesloten, het definitieve
programma wordt pas kort voor het festival bekend gemaakt.
Hou de website www.muziekfestival-nigtevecht.nl in de gaten voor
actueel nieuws over het programma en schrijf je in als volger op
Twitter: @musicnigtevecht. Het festival begint ’s middags om 17:00
uur, de toegang is weer geheel gratis. Ook de inwendige mens komt op
het festival volop aan zijn trekken. Eten en drinken zijn in ruime mate
verkrijgbaar. De opbrengst komt 100% ten goede aan het festival!
De organisatie komt eind augustus bij u langs om munten te verkopen
en u te informeren over het festival. Wilt u sponseren, graag! Ook
kleine bedragen zijn hard nodig en zeer welkom. U kunt ons mailen op
info@muziekfestival-nigtevecht.nl of bellen op 0294-252506.

Achterklap: Joost Boelens
waarom dit nummer? Vroeger was ik fan van
The Police en bezocht regelmatig concerten
in Europa. In de loop der jaren verandert je
muzieksmaak meestal. Op dit moment is mijn
interesse heel breed en varieert van klassiek
naar Nederlandstalig.
Welke film is je het beste bijgebleven en
waarom heeft het zo’n indruk gemaakt? De
Nederlandse film Simon. Dit is voor mij de
beste Nederlandse film die ooit is gemaakt.
Grandioos acteerwerk en een prachtige
wisselwerking tussen drama en humor.
Eigenlijk ben ik meer een man van
documentaires, waarbij Redmond O’Hanlon
mijn favoriet is.

In de Achterklap van mei 2015 stelde Coen de
vraag aan Joost wat zijn ultieme ‘golfdroom’
is. Nou Coen, daar kan ik kort over zijn, mijn
ultieme golfdroom is dat zakelijk alles op
orde is, er veel enthousiaste leden zijn, de
jeugd bij ons het golfen onder de knie krijgt,
de baan uitgebreid is, alles er prachtig bijligt
en de brasserie een centrale rol krijgt in de
omgeving. Kortom, een geolied bedrijf in een
rustgevende omgeving.
Waar moeten de mensen uit het dorp je van
kennen? Ik denk niet dat ik zo bekend ben,
want ik ben niet een echt actieve ‘dorpsman’.
Ik ben geen lid van clubs of verenigingen en
kom alleen in het dorpshuis om te stemmen.
Als ik meer tijd krijg zou ik daar zeker
verandering in brengen.
Wat wil je mensen uit Nigtevecht over jezelf
vertellen? Ik ben 53 jaar geleden geboren in
’s-Hertogenbosch naast de St. Jan. Sinds 2004
woon ik in Nigtevecht samen met mijn vrouw
Joke. Ik ben vader van twee zonen, 23 en 26
jaar en een dochter van 32 en wij zijn de
trotse grootouders van kleindochter Lizzy.
Twintig jaar geleden ben ik gestart
met Golfcentrum Weesp. Dit bedrijf is
inmiddels uitgegroeid naar een golf- en
vergadercentrum, waar ook menig feest
gevierd kan worden. Dit jaar hebben wij er
een brasserie aan toegevoegd. Hier kunnen
mensen uit Nigtevecht, Weesp en wijdere
omgeving terecht voor lunch en diner, een
kopje koffie of een drankje. Brasserie de
Pitch moet voor extra levendigheid op het
golfterrein gaan zorgen.
Wat is je favoriete muzieknummer en

Wie of wat is voor jou een inspiratiebron?
Nelson Mandela.
Wat is je slechtste en beste eigenschap? Ik kan
ongeduldig en opvliegend zijn. Daarentegen
heb ik een grote sociale betrokkenheid en
blijf ik bij tegenwind toch altijd fluiten.
Wat houdt je nu bezig in het nieuws? Wat
ik onvoorstelbaar vind is dat er miljoenen
mensen op de vlucht zijn en de hele wereld
toekijkt maar geen sodemieter doet.
Honderden mensen op een bootje, die
of verdrinken of teruggestuurd worden.
Schandalig dat dit kan gebeuren. Ook
Nederland moet zich schamen. De politiek
verschuilt zich teveel achter de Europese
leiders. Ik heb nog niet één Nederlandse
politicus gehoord die zijn mening gaf of om
actie roept. Dit wordt een immens groot
probleem in Europa.
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? Het
zal wel clichématig zijn, maar mijn favoriete
plek is gewoon mijn huis.
Als je 1 dag burgemeester van Nigtevecht
zou zijn, wat zou je dan allemaal gaan
doen? Dan zou ik toch echt beginnen om
een snelheidsbeleid in te voeren en te
handhaven voor heel Nigtevecht. Ik zie hoe
hard er gereden wordt in de Raadhuisstraat
op elke tijd van de dag, terwijl er fietsende
kinderen zijn. Het is mij een raadsel dat er
nooit een ongeluk is gebeurd.
Ook zou ik een politieman/-vrouw stationeren
in het dorp op een vaste stek die behalve
politiewerk ook andere taken op zich neemt
zoals: helpen bij de scholen, verkeerslessen,
voorlichting geven over drugs en andere

zaken die belangrijk zijn voor inwoners van
Nigtevecht.
Aan wie uit Nigtevecht ga je deze vragen
de volgende keer stellen en waarom?
Aan Dennis de Groot. Dennis werkt in
de verslavingszorg, een zorg die m.i.
onderbelicht is maar verschrikkelijke
belangrijk. Door verslavingen kunnen hele
gezinnen uit elkaar gerukt worden en vooral
jonge mensen gaan eraan kapot. Er zijn
zoveel gezinnen, ook waar je het niet van
denkt, die grote problemen hebben met een
verslaafd kind of partner.
Welke vraag stel je aan die persoon? Beste
Dennis, wat zou jij graag zien veranderen
of verbeteren in Nigtevecht op het gebied
van preventie drugsgebruik onder jongeren.
En wat zou jij als zorgverlener tegen ouders
willen zeggen over drugsgebruik van hun
kinderen.
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