Maarssen, Januari 2020
ITV-De Vechtstreek stopt:
Per direct gaat ITV-De Vechtstreek stoppen met het maken van reportages in- en om
Stichtse Vecht. Na vele jaren met plezier op vrijwillige basis te hebben gefilmd van de
intocht van Sinterklaas tot de nodige braderieën en van Timmerdorp tot Maarssen On Ice,
vrijwel alles hebben wel vastgelegd in- en rond Stichtse Vecht. Ook wat grote klussen zoals
de cabaretshow van Sandra Ammerlaan heb ik met plezier gedaan met Mike
Dogterom Verburg die de laatste jaren mij heeft ondersteunt als cameraman bij ITV-De
Vechtstreek. De website blijft in gepaste vorm bestaan voor die mensen herinneringen wil
ophalen maar de inhoud van de website zal wel worden gewijzigd.

Omstandigheden:
Privéomstandigheden en pensionering zijn de grondslagen voor mijn, onze, beslissing.
Het pensioen staat al enige maanden voor de deur en maakt dat wij, Els en ik, ons daarop
gaan richten en langzaam onze rust gaan opzoeken en zeker zullen vinden. We blijven ons
wel voor 100% inzetten voor Stichting Veilig Onderwijs waar we samen het bestuur
vormen. Stichting Veilig Onderwijs maakt een sterke groei door waardoor er steeds meer
hulpvragen van de scholen voor ons en voor de medewerkers in onze buitendienst
afkomen.

Fractal Productions:
Ga ik echt helemaal stoppen met filmen? Nee dat ook niet want Fractal Productions,
waarvan ITV-De Vechtstreek een onderdeel van was, blijft wel bestaan maar alleen
kleinschalige opdrachten tegen een onkostenvergoeding. De blogs die gepresenteerd
staan op de website van ITV-De Vechtstreek zullen verhuizen naar de website van Fractal
Productions. Natuurlijk zullen we als Fractal Productions wel de vaste reportages maken
voor Stichting Veilig Onderwijs waar we enkele jaren geleden daar vergaande afspraken
over hebben gemaakt.

Bedanken:
Uiteraard bedank ik iedereen die mij de kans hebben gegeven om te mogen filmen op hun
evenement. Mijn grootste dank gaat uit naar de kinderen die ik heb mogen interviewen.
Vele momenten mocht ik genieten van hun opmerkingen en uitspraken en die blijven mij
voor altijd bij. Ongetwijfeld zal ik u allemaal wel een keer tegenkomen in Stichtse Vecht
en wellicht daarbuiten.
Peter van Duijl

Vechtse Internet Krant
Nu ITV-De Vechtstreek is gestopt met videoberichtgevingen wil dat niet zeggen dat ik
gestopt ben als journalist en achter de -plastic- geraniums gaat zitten. Ik ga nog gewoon
op bezoek bij de commissie- en raadsvergaderingen van de gemeente Stichtse Vecht en
andere vernieuwende evenementen. Daarnaast blijf ik gewoon secretaris van Stichting
Veilig Onderwijs.
Voor mij is dat -opnieuw- een nieuwe ervaring om eens de schrijvende en fotograferende
pers te zijn dan achter Sinterklaas aan te rennen voor de mooiste videobeelden. Dit alles

draagt de naam Vechtse Internet Krant of kortweg VIK. Natuurlijk mag iedereen een
publiceren in de nieuwe Vechtse Internet Krant.
Fractal
Productions:
Het geheel blijft onder verantwoordelijkheid staan van Fractal Productions. Fractal
Productions doet dan ook een oproep voor -vrijwilliger- journalisten om deel te nemen
met verslaglegging in deze krant.
Het e-mailadres voor uw reacties:
vik@stichtingfractalproductions.nl
De krant heeft een Facebookpagina en komt als onderdeel van de website van Fractal
Productions online. We hebben er een nieuw logo voor getekend in de stijl van M.C. Escher

