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Fietsen door de Geitenkamp?
Er zijn door de jaren heen een aantal
onderwerpen dat frequent terug komt in de
Sleutel. De samenwoonschool, Sinterklaas,
cabaret,
Garsten-Noord,
hondenpoep
en…de fietsbrug. Onlangs heeft een
nieuwe projectgroep Fietsbrug van de
provincies Utrecht en Noord-Holland, de
gemeenten Stichtse Vecht en Ronde Venen,
Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat
weer van zich laten horen. De projectgroep
is tot de conclusie gekomen dat een brug bij
‘De Punt’ op het terrein van Rijkswaterstaat
17 miljoen euro gaat kosten, daar waar een
budget van 10 miljoen beschikbaar is.
Voor de projectgroep een reden om met een
extra variant te komen die 30 meter korter is
en vanaf de Velterslaan aan de overkant van het
Amsterdam Rijnkanaal doorgetrokken wordt naar

het moerassige gedeelte van de Geitenkamp aan
het begin van de Vreelandseweg (zie tekening).
De Velterslaan-variant is in 2010 afgewezen in
een rapport van Grontmij in opdracht van de
vorige projectgroep met de woorden : ’Variant
Velterslaan zorgt met de eisen die aan de
hoogteligging van de brug worden gesteld voor
een dusdanig hoge constructie op een plaats
waar dit niet gewenst is, dat deze variant ook
afvalt. Bij deze variant is de beleving van het fort
meer op afstand een minpunt ten opzichte van
de andere varianten’.
De klankbordgroep Fietsbrug, waarin inwoners
van Nigtevecht vertegenwoordigd zijn, waren
totaal verrast door deze wending, omdat zij
hun advies gericht hadden op het realiseren
van een brug op de Punt. Omwonenden van
de Geitenkamp hebben zich intussen verenigd

om een brug in de Geitenkamp te voorkomen.
Het idee dat er een 12 meter hoge metalen
constructie in een karakteristiek stuk natuur,
onze oude ijsbaan, wordt geplaatst heeft tot
ontzette reacties geleid. De omwonenden
worden in hun mening gesteund door de
Dorpsraad en de klankbordgroep Fietsbrug.
Op 18 december is er een voorlichtingsavond
gehouden door het samenwerkingsverband
Fietsbrug voor alle dorpsbewoners. Lees
het verslag van deze avond op www.
sleutel2000.nl. Medio februari zal er
een bestuurlijk overleg plaatsvinden
waarin de provincies, gemeenten en
Natuurmonumenten gaan beslissen of de
brug er komt en zo ja, waar. Tussentijdse
ontwikkelingen
zullen gepubliceerd
worden op onze website.
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Sleuteltjes
• Gevonden voorwerp
Enkele sleutel met hanger;
gevonden door Bjork. Tel . 255400.
• Gastouder past graag 1 dag per
week op uw baby/peuter. Voor meer
informatie: Merijn Verheul 06-31057971

Koersbal
meets DOB
Sport verbroederd! Dat bleek in het Dorpshuis
waar ik donderdag begin december getuige
was van een mooi samenspel tussen twee
verenigingen. De dames en heren van Koersbal
en de heren van de selectie van D.O.B. speelden
samen koersbal. En dat bleek voorwaar geen
makkelijke klus voor de voetballers.
De velden van D.O.B. waren niet bespeelbaar
en dus trainden de mannen in de sportzaal
van het Dorpshuis. Trainer Marcel van Vliet zat
met een paar mannen geïnteresseerd te kijken
naar de verrichtingen van de koersballers. Na de
training van de selectie probeerden de spelers
van D.O.B. ook een potje en het bleek toch
minder makkelijk dan verwacht. Het werd een
gezellige avond met jong en oud en na afloop
ruimden de spelers van D.O.B. de koersballen en
mat op. Er werd nog een drankje gedronken dus
deze sportuitwisseling kunnen we als geslaagd
beschouwen.

Cabaret op zaterdag
12 januari, Micha Wertheim
Voor de derde keer in ons Gymtheater: Micha
Wertheim, de doordenker onder de cabaretiers,
met een try out van zijn programma “Voor je
het weet”. Tegendraadser dan wie dan ook.
Verwarrender dan wat dan ook. Compromislozer
hoe dan ook. Zijn lat ligt hoog en zijn bodems
zijn dubbel. Waar anderen stoppen denkt hij
door. “Hij praat recht wat krom is,” schreef de
Volkskrant, “en maakt iets volstrekt logisch wat
waanzin is.” Hoe ver kan een kunstenaar gaan
met het op de proef stellen van zijn publiek?
Waar ligt de grens tussen puur treiteren en
de toeschouwers op een schurende manier
een waardevolle les leren? Dwepend met zijn

eigen genialiteit kan niet uitgesloten worden
dat bepaalde bevolkingsgroepen het moeten
ontgelden. Micha Wertheim, hij zuigt het
publiek mee in een draaikolk van springerige
argumenten, speldenprikken, schijnbare déjà
vues, en taalkundige fata morgana’s. Net op het
moment dat je denkt dat je weer in evenwicht
bent, krijg je weer een duwtje. En zo wordt
het ongetwijfeld weer een zowel hilarisch als
prikkelend programma.
Er zijn nog kaarten voor deze voorstelling
á € 18,- verkrijgbaar bij de Attent (nu tot
19:00 uur open), de bakker in de Dorpsstraat
en bij mij thuis in de Dorpsstraat 3. Aanvang
20:30 uur.
Ben Goes

Gezond bewegen
voor Senioren
Wilt u wat gezonde beweging? Dan kunt u op maandagochtend terecht in het
Dorpshuis van 10.15 tot 11.00 uur. Daar zijn wij heel gezond en gezellig bezig onder
de bezielende leiding van juf Tineke.
Heeft u belangstelling kom dan gerust eens kijken. U bent van harte welkom.
Nel Otten. Tel. 251880

Pieter Tammens
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Gezellige
Sinterklaasmiddag
bij de soos
Op 4 december j.l. was er bij de ouderensoos Sinterklaasfeest.
Dit is altijd een extra lange middag met een verrassing voor de
senioren, dit jaar was het een optreden van de Troubadour www.
troubadourservice.nl Een gezellige middag, met liedjes die iedereen
mee kon zingen, met veel verzoeknummers. Dit optreden was mede
mogelijk, omdat de soos in februari van dit jaar de helft van de
opbrengst van de eindejaarskaartjes van de “Sleutel 2000” heeft
gekregen. Waarvoor nog hartelijk dank.
Deze middag had nog een verrassing want Sinterklaas kwam even
langs en nam twee Zwarte Pieten mee. Na een heerlijke warme
maaltijd ging iedereen rond 18.30 uur weer naar huis.

Jaarvergadering
OV Nigtevecht
Op dinsdag 8 januari 2013 houdt de Oranjevereniging Nigtevecht haar
jaarvergadering in het dorpshuis. De vergadering begint om 20:30 uur en
u bent allen van harte welkom! Het financieel verslag en jaarverslag zal aan
het begin van de vergadering uitgereikt worden.
We willen u al wel laten weten dat de nieuwe opzet rond de contributie goed
loopt. Mocht u echter nog niet betaald hebben, dan kan dit nog steeds. De
gegevens kunt u vinden op onze site: www.ov-nigtevecht.nl.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Oranjevereniging Nigtevecht

Voor wie zin heeft in een middagje bij de soos kom gerust eens
kijken, wij zijn er op dinsdagmiddag van 14.30 tot 16.30 in het
Dorpshuis.
Namens de gastvrouwen, voor meer informatie,
Joke Spronk. Tel. 254907

Nigtevechtse
pubquiz
Quizvriendinnen en – vrienden uit Nigtevecht e.o.: noteer
10 februari 2013 alvast in de agenda.
Als opvolger van de Nigtevechtse Muziekquizzzz gaan we
die zondagmiddag een bredere kennisquiz organiseren:
een pubquiz. Tegenwoordig helemaal hot, hip and
happening!
Hoe gaat het in zijn werk? Je maakt een team van maximaal
5 mensen die brede kennis hebben op het gebied van
muziek, politiek, geschiedenis, films, literatuur. Alle
onderwerpen kunnen de revue passeren. En stel vooral
een team samen van verschillende generaties.
Je mag natuurlijk ook komen kijken, maar leuker is om
actief mee te denken. Nadere details volgen nog, maar als
je nu al weet dat je mee wilt doen stuur dan een e-mail
naar pieter@tammens.nl of gooi een lijst met namen en
contactgegevens door de brievenbus op Klein Muiden 53.
De organisatie van de Nigtevechtse Pubquiz
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voor uw financiële steun
en bijdrage!

steun ons
via giro 5057

www.nationaalmsfonds.nl
is duidelijk en helpt!

Opbrengst
collecte Multiple Sclerose

Samenwoonschool
Nigtevecht;
gaat het er
ooit van komen?
In de vorige editie van de Sleutel2000 berichtten
wij, dat er in week 43 bestuurlijk overleg zou
plaatsvinden om de definitieve tekeningen
van de herziene samenwoonschool te laten
goedkeuren door de besturen van de scholen en
de kinderopvang.

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag
van € 5463 in de gemeente Stichtse Vecht opgehaald.

In dit bestuurlijk overleg is duidelijk geworden dat
de besturen van de scholen en de kinderopvang zich
niet kunnen vinden in de definitieve tekeningen.

Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft het Nationaal MS Fonds
zich inzetten voor onderzoek naar MS en een betere kwaliteit van leven. Dat doet
zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs
en vrijwilligers. We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door
weer en wind op pad zijn gegaan. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw
bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis!

Dat betekent dat de voorgenomen planning van
de start van de werkzaamheden is opgeschoven.
Het is nu aan de bestuurders om uiterlijk eind
december 2012 overeenstemming te hebben over
de uitgangspunten voor de te bouwen school. De
gemeente zal hierbij faciliterend optreden. Als er
een akkoord is, kan de architect aan de slag met de
formele aanvraag voor een omgevingsvergunning
en het maken van het bestek. Daarna kan de
aanbesteding plaatsvinden.

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant?
Neem contact op met het Nationaal MS Fonds, tel.010-5919839 of via
www.nationaalmsfonds.nl

De redactie

Nienke presenteert Het Klokhuis
Ik ben Nienke de la Rive Box , ik ben 26 en ik woon in Amsterdam maar ben opgegroeid in
Nigtevecht. Na de middelbare school ben ik naar de toneelschool gegaan, dus ik ben eigenlijk
toneelspeler. Ik heb inmiddels in heel wat voorstellingen gespeeld. Sinds kort ben ik de nieuwe
presentator van het televisieprogramma Het Klokhuis.

Bus 122

nu ook in
het hart
van het dorp
Buslijn 122 (minibusje) zal vanaf 6 januari
ook in het hart van Loenen stoppen.
Een initiatief van de politieke partij 50Plus en
het Vechtse Verbond heeft succes gehad. Op dit
moment stopt de bus slechts aan de rand van
het dorp (Kerklaan), waardoor mensen soms
anderhalve kilometer moeten lopen of op een
andere bus moeten overstappen.
Bus 122 rijdt van Weesp via Nigtevecht en
Vreeland naar Loenen.

De redactie
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De Korte Baan

weer klaar voor Koning Winter

IJsvereniging Nigtevecht

DE KORTE BAAN
Eind november en begin december heeft u
wellicht al enige activiteit rondom de ijsbaan
waargenomen. De voorbereidingen op de komst
van Koning Winter waren alweer in volle gang.
De verplaatsing van de meterkast naar de nieuwe
locatie van de Koek&Zopie keet is in nauwe
samenwerking met de Gemeente, Stedin/Joulz en
Bam-IT gerealiseerd. Daarbij adequaat bijgestaan
door Yuri Dalmulder (Dylan en Koen hebben het
graven van de sleuf voor de grondkabel prima
geklaard). Ook hebben we de gemeente nog
bereid gevonden het gras op de baan en op de
dijken te kortwieken, alvorens wij het weiland
zouden laten vollopen met water. Inmiddels is
de baan gevuld en is het wachten tot de vlag in
top kan voor de opening van het schaatsseizoen
2012-2013.
Voor de jaarlijkse vrijwillige contributie zijn wij
ook weer bij u aan de deur geweest en opnieuw
werden wij, ondanks de kou, warm ontvangen.
Mocht u ons echter hebben gemist, geen
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nood, u kunt uw bijdrage alsnog overmaken op
rekeningnummer 17 32 688 ten name van De
Korte Baan. Uiteraard kunt u ook uw bijdrage in
het bruine envelopje bij de penningmeester op
Petersburg 19 in de brievenbus gooien.
Voor actuele informatie omtrent De Korte Baan,
kwaliteit van het ijs, diverse activiteiten en Wat
dies meer zij, verwijzen wij u graag naar onze
website www.ijsvereniging-nigtevecht.nl. U
kunt uw ijsvereniging ook volgen via twitter op
@DeKorteBaan.
In het kader van mogelijk te organiseren activiteiten
zijn wij nieuwsgierig naar het animo voor
bijvoorbeeld een bezoek aan schaatswedstrijden
in Thialf Heerenveen. Uiteraard staan wij open
voor alle goede ideeën. U kunt uw animo kenbaar
maken via onze site of doorgeven aan een van de
bestuursleden.
IJsvereniging De Korte Baan

Derde editie van
het Muziekfestival
Nigtevecht is op
7 september 2013
De derde editie van het Nigtevechtse muziekfestival vindt
plaats op zaterdag 7 september 2013. Opnieuw een mix
van lokale en regionale musici en professionals. Michiel
Borstlap, heeft ook ditmaal zijn medewerking aan het festival
toegezegd! Op een ponton in de Vecht, en een podium in het
Adrie Amesz park zal weer een diversiteit aan musici optreden
die één ding gemeen hebben, een link met Nigtevecht.

Frans Govers
verlaat redactie
Een van de grondleggers van Sleutel 2000, Frans Govers, verlaat
na 12 jaar de redactie van ons dorpssufferdje. Frans was aanwezig
op een verjaardag waar het plan ontstond om de Sleutel 2000,
die voorheen door de gemeente Nigtevecht werd gemaakt,
weer in het leven te roepen. Frans is altijd de kracht geweest
die procedures en processen bij instanties kon analyseren en de
redactie daarin adviseerde. Met zijn positief kritische blik zorgde
hij vaak voor een andere kijk op zaken. Hij is verder het levende
bewijs dat een digibeet in de redactie kan functioneren. Via
deze officiële weg willen wij Frans danken voor zijn jarenlange
vrijwillige bijdrage aan het tot stand komen van de Sleutel 2000.
Annelieke, Freda, Walter, Pieter en Rob

Ook nu weer een oproep aan musici, zangers, zangeressen en
bands uit de regio om zich bij me aan te melden voor een optreden.
Podiumervaring is vereist, ieder genre is denkbaar op het festival.
Nieuw: Op het pontonpodium zal een live karaokeband gaan
spelen. Keuze genoeg , ze spelen 160 (!) nummers, en hebben een
breed repertoire van hardrock tot Hollands populair, van soul tot pop.
Het volledige repertoire is te vinden op de site: http://live-bandkaraoke.nl/ onder de button Repertoire. Staat je favoriete nummer
er niet bij, meldt het mij, mogelijk kan het toch gespeeld worden.
Optreden voor een groot publiek stelt zo zijn eisen dus we willen heel
graag dat iedereen die aan de karaoke mee gaat doen in ieder geval
één keer gezongen heeft met de band. De band treedt regelmatig
op in Almere en Hilversum, dus er is gelegenheid voldoende om te
oefenen met een live publiek.
Dus kun je zingen, heb je daar ook ervaring mee, geef je
dan op bij mij. Vooraf aanmelden is echt noodzakelijk om op
13 september mee te kunnen doen. Afhankelijk van het aantal
aanmeldingen is het ook denkbaar dat er meer nummers
gezongen kunnen worden. Voor vragen en aanmelden, bel
252506 of mail naar bgoes@goesconsult.nl.
Ben Goes

Stem op de

leukste bakker

van Stichtse Vecht!
Op www.leukstebakker.nl kan iedereen in Nederland
stemmen op de leukste bakker van het land. Het begint met een
gemeenteronde, er kan tot en met 31 januari 2013 gestemd
worden. Daarna volgen nog een provinciale en landelijke ronde.
Hoe leuk zou het zijn als onze eigen bakker in de Dorpsstraat, De
7 Heerlijkheden, doorgaat voor de hoofdprijs!
Bij het uitbrengen van een stem wordt een beoordeling gevraagd
voor vijf criteria: sfeer, productaanbod, service, klantvriendelijkheid
en de prijs/kwaliteit-verhouding. In iedere gemeente zijn er 2
winnaars: de bakker met het hoogste gemiddelde cijfer en de
bakker met het meeste aantal stemmen. Er zijn wel meer dan 50
stemmen nodig om gemeente-winnaar te kunnen worden.
Dus, vindt u onze bakker ook de leukste, ga dan naar
www.leukstebakker.nl en stem!
De redactie
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Stelling
De vorige stelling luidde: “Nigtevechters willen een
oude traditie in ere herstellen en kijken uit naar een
kerstboomverbranding in januari 2013”.

Hulphond Nederland
goede doel
nieuwjaarswens
Ook dit jaar steunt Sleutel 2000 een goed doel. Het goede doel van
dit jaar is Hulphond Nederland. Geïnspireerd door onze Nigtevechtse
Anouk Smulders die recent ambassadrice is geworden.
Hulphond Nederland leert de honden 70 vaardigheden om mensen met
lichamelijke of therapeutische behoeften te helpen. Dit zijn mensen met
zware beperkingen als ook kinderen en jongeren met een verstandelijke
beperking en/of gedragsproblemen. Dit doen ze al 25 jaar met als doel
het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid waardoor (re)
integratie in de samenleving wordt bevorderd. Kijk voor meer informatie
op www.hulphond.nl. Wij hopen hierbij weer veel gulle giften van u te
mogen ontvangen en dan zorgen wij dat 50% van deze opbrengst wordt
gedoneerd en de andere 50% aan de bezorgers.
Hartelijk dank!
De redactie

Per 12 december zijn er op deze stelling 36 stemmen
uitgebracht, 25 stemmers (70%) zijn het met de stelling
eens, voor 11 stemmers (30%) hoeft het niet.
Wij hebben contact gehad met gemeente Stichtse Vecht
en hoogstwaarschijnlijk kunnen wij, samen met de
brandweer, begin januari een kerstboomverbranding
organiseren. Zodra er meer nieuws is zullen we u
hierover via onze website en een huis-aan-huis folder
op de hoogte houden.

Nieuwe stelling
Op de website www.sleutel2000.nl staat een nieuwe
stelling, waarop u kunt stemmen en reageren. Een
onderwerp dat al jaren op de agenda staat is de geplande
fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Er zijn vooren tegenstanders, maar hoe zijn deze verdeeld? Dat
willen wij graag weten. Daarom de volgende stelling:
“Ik vind een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal
een goede zaak”. Wij vragen uw stem ook te motiveren
in de ruimte die daarvoor is. Wij vragen uw stem ook te
motiveren in de ruimte die daarvoor is.

Wie o wie …???
Uit onze achtertuin is een vis van keramiek weggehaald
door onbekenden.
We balen daar enorm van omdat het voorwerp voor ons van
zeer emotionele waarde is en omdat er dus zomaar iemand
onbevoegd in onze achtertuin is geweest. We weten dat er na
een avond voor de jeugd in het Dorpshuis spullen van de ene
tuin in de andere worden geplaatst. Weet u of weet jij waar deze
vis van keramiek is, laat het ons a.u.b weten of zet het gewoon
even terug in de voortuin!
Hoe hij er uit ziet…???
Zo … en dan groter…..
Familie Kalule
Jhr. Huydecoperstraat 13

Statiegeld voor DOB
We horen hele goede berichten: er zijn mensen die al het hele jaar
statiegeldflessen sparen. Van anderen horen we dat familie, vrienden
en kennissen in de wijde omtrek worden betrokken bij deze actie
van Voetbalvereniging DOB. Mensen die nooit dranken drinken uit
statiegeldflessen, maar op een andere manier een bijdrage leveren. Het
kan niet op!. Het wordt een gekkenhuis op zaterdag 5 januari 2013 en we
hebben er heel veel zin in. Spaart u ook mee?
Op zaterdag 5 januari 2013 komen we vanaf 9 uur huis-aan-huis
langs. Vorig jaar zamelde u 905 euro in. Gaan wij daar dit jaar
overheen? Ja toch!
De jeugd van Voetbalvereniging DOB
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Achterklap: Geertjan van Oosten
een jarenlange traditie. Ik denk daarbij aan de
Oranjeweek, het cabaret, de schaatsbaan, alle
activiteiten in het Dorpshuis en het Nigtevechts
muziekfestival. Verder doet iedereen gezellig en
vriendelijk met elkaar en dat is een verademing.
Dat is bijvoorbeeld in het Gooi, waar ik ook
gewoond heb, wel anders.

zo hutje mutje opgesteld dat het zonde is van
het aanzicht van de Dorpsstraat en ook soms
gevaarlijk. Dat hebben ze in Loenen aan de Vecht
mooi opgelost door vlakbij de huizen verborgen
parkeerplaatsen aan te leggen. Misschien is de
plek die vrijkomt als de Flambouw verhuist een
optie.

Wat zou u Nigtevecht over uzelf willen
vertellen? Dat ik een buitengewoon saaie man
ben die het liefst met een boek op de bank zit.

Aan wie uit Nigtevecht gaan we deze vragen
de volgende keer stellen en waarom? Aan
onze nachtburgemeester, Mieke Teelen. Omdat
zij altijd overal het licht schijnt uit te doen. Zij is
overigens ook een buitengewoon getalenteerd
kunstenaar.

Wat was het mooiste moment in uw leven?
Ik denk nooit in dat soort termen. Het is al lastig
genoeg om niet te vergeten dat juist de kleine
dingen het leven de moeite waard maken.

De vraag van Arjan ’de Bloemenman’ was:
Geertjan, met jouw zakelijke instinct had
je makkelijk een 2e Albert Heijn kunnen
worden, toch het mooie, maar moeilijke vak
als advocaat gekozen,leg dit eens nader uit?
Tja, ik weet niet zo goed wat hij hiermee bedoelt.
Hij levert ook bloemen aan mijn kantoor en
misschien vindt hij dat ik op de kleintjes let….
Zonder gekheid, misschien denkt hij dat ik een
ondernemende advocaat ben. Dat is misschien
wel zo, want het is geen deftig beroep meer
waarbij je kunt afwachten wat er op je af komt.
Je moet gewoon de boer op. Ik heb bijvoorbeeld
allerlei websites bedacht waar mensen terecht
kunnen voor specifieke rechtsproblemen. De
bekendste is www.rijbewijsprobleem.nl.

Wat is uw favoriete muziek nummer
en waarom dit nummer? Ik heb een hele
brede muzieksmaak. Dat gaat van klassiek tot
smartlap. Als ik echt moet kiezen dan kies ik
het liedje “Mens, durft te leven”. De meesten
kennen dat nummer van Ramses Shaffy. Het
is echter veel ouder, uit 1917 en werd toen
geschreven en gezongen door Dirk Witte. De
laatste paar zinnen vind ik erg inspirerend. Als
je zo je leven inricht, dan komt het wel goed.
Ik citeer ze: “Je kop in de hoogte, je neus in
de wind, En lap aan je laars hoe een ander het
vindt! Hou een hart vol warmte en van liefde in
je borst, Maar wees op je vierkante meter een
Vorst! Wat je zoekt kan geen ander je geven!
Mensch, durf te leven!”

Wat is uw favoriete plek in Nigtevecht? Ik
probeer een paar keer te rennen per week. Dat
vind ik eigenlijk verschrikkelijk maar het moet nu
eenmaal om de boel een beetje binnen de perken
te houden. De Klompweg maakt voor mij een
hoop goed. Hoe vaak je er ook langs draaft het
blijft prachtig, met aan de ene kant de Vecht en
aan de andere kant de weilanden.

Wat houdt u nu bezig in het nieuws? Ik ben op
dit moment als bestuurslid van de Nederlandse
Vereniging van Strafrechtadvocaten erg druk
met de brij van strafwetgeving die het vrolijke
duo Teeven en Opstelten over ons uitstort. Het
zal mensen wellicht verbazen, want ook ik vind
dat boeven hun straf moeten verdienen, maar
dit gaat te ver. Je moet niet alleen maar hameren
op repressie. We moet dit schuitje met zijn allen
varen en daarom ook in elkaar investeren. Het
is bijvoorbeeld een belachelijk plan om het
volwassenstrafrecht te verlagen van 18 naar
16. Alle onderzoeken tonen namelijk aan dat
de gewetensfunctie van het brein pas eerst op
24/25 jaar is volgroeid.

Wat is voor u het Nigtevechtse gevoel? Dat het
een buitengewoon klein dorpje is, waar mensen
zich blijkbaar zo bij elkaar betrokken voelen dat
er allerlei prachtige initiatieven zijn ontstaan met

U bent 1 dag burgemeester: wat gaat u
veranderen in Nigtevecht? Ik zou proberen
een goede plek te vinden voor de auto’s van
de bewoners van de Dorpsstraat. Die staan nu

Hoe bent u in Nigtevecht terecht gekomen?
Ik heb eerst mij vrouw Corrine gevonden en
toen kreeg ik Nigtevecht er gratis bij. Inmiddels
ben ik uiteraard op allebei verliefd geworden en
gebleven.

Welke vraag stelt u aan .......? Lieve Mieke, hoe
gaat het kunstwerk dat het Nigtevechtse gevoel
uitdrukt eruit zien, wanneer ga je het maken en
waar moet het worden geplaatst?
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