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Nigtevecht in coronatijd…
Net als in heel Nederland, heeft de corona-

crisis ook in ons dorp grote impact op het 

dagelijks leven. De scholen zijn dicht, de 

kinderen krijgen thuis les, de voetbal- en 

tenniscompetities liggen stil en bij No.100 

kan je alleen nog afhalen. 

Ook de redactie van uw Nigtevechtse huiskrant 

nam geen enkel risico en belegde voor deze 

april-editie een online redactievergadering 

met het door de coronacrisis opeens enorm 

populaire programma Zoom.

‘KINDEREN, WIJ MISSEN JULLIE!’

Op de samenwoonschool aan de Petersburg 

is het extreem rustig. De kinderopvang is 

dicht en alleen een handjevol leerlingen 

van ouders met vitale beroepen krijgt nog 

op school les. Gelukkig houden de juffen en 

meesters via allerlei online tools contact met 

de leerlingen die thuis onder begeleiding van 

hun ouders les krijgen. Dankzij het mooie 

weer kon dat in sommige gevallen gelukkig 

ook buiten in het zonnetje!

Meester Menno van de Flambouw kwam 

met zijn online lessen via Google Class zelfs 

op de landelijke televisie in een item van 

EenVandaag (terug te zien via De Sleutel 

Facebookpagina). En gymmeester Mart liet 

ouders met hun kinderen halsbrekende 

toeren uithalen met zijn dagelijkse 

‘challenges’. Het onderwijzend personeel 

mist de leerlingen enorm, getuige de 

boodschap die ze op de eerste verdieping 

op de ramen hebben geplakt. Maar geloof 

me: de ouders die nu 24/7 met hun kinderen 

thuis zitten, missen de juffen en meesters 

ook enorm! ;-)

ALFRED EN OLAF SLAAN HANDEN INEEN 

Ook voor Alfred Kersbergen van Eetcafé No. 

100 zijn het zware tijden. Noodgedwongen 

moest hij zijn café en ook het Dorpshuis 

sluiten. Gelukkig maakt Nigtevecht massaal 

gebruik van de mogelijkheid om in de 

weekenden maaltijden af te halen zodat 

hij toch nog wat kan verdienen. Sinds twee 

weken heeft hij daar professionele hulp 

op hoog niveau bijgekregen. En wel van 

dorpsgenoot en kok Olaf Harmsen wiens 

restaurant Harmsen in Amsterdam door de 

coronacrisis ook op slot zit. Een prachtige en 

smakelijke samenwerking!

>Lees verder op pagina 2
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Huisartsen, verpleegkundigen, de thuishulp 

en in de bejaardenzorg.  Ons dorp kent 

talloze zorghelden. Wij zetten ze met liefde 

ook in deze Sleutel allemaal in het zonnetje. 

We spraken een paar dorpsgenoten, maar 

deze buiging is voor allemaal.

In ruim anderhalve maand na de start 

van de pandemie staan we voor hen te 

applaudisseren, hangen we grote rode 

harten voor onze ramen en beseffen we 

ineens nog meer welk belangrijk werk 

ze doen. Ze hebben zich in sneltreinvaart 

moeten aanpassen om klaar te zijn en om te 

ondersteunen tijdens deze crisis.

Ineke Schouten is internist bij het OLVG. 

Zij vertelt: ‘Wat voor mij persoonlijk het 

meest indrukwekkend is, is het enorme 

teamgevoel. We doen het met elkaar. 

En iedereen is vol extra aandacht voor 

patiënten, familie en voor elkaar, de 

zorgverleners dus.’ Ze vervolgt: ‘Nu zijn de 

eerste collega’s ziek en corona positief getest, 

dat heeft impact. Nog nooit is waarneming 

van taken en het ‘samen staan we sterk-

gevoel’ zo groot geweest. Ik raak zelf ook 

geëmotioneerd van de bejaarde vrouw 

die met een mondkapje op haar stervende 

man kust op het voorhoofd.’ Haar collega 

Teri Brouwer, ook internist bij het OLVG, 

wees ons op een artikel in het Parool over 

de palliatieve afdeling. Hoe daar patiënten 

terecht komen die het waarschijnlijk niet 

redden en hoe haar collega’s daar mee 

omgaan. Die zich verbazen over mensen die 

elkaar toch opzoeken met een wijntje. En 

niet onder de indruk zijn als je ze daar op 

aanspreekt. Maar gelukkig ook de warmte 

over hoe collega’s die normaal iets anders 

doen in het ziekenhuis hun hulp aanbieden. 

Wat ook geldt voor Inez Tammens. 

Normaal werkzaam op de kinderpoli, 

maar nu het daar rustiger is bijspringt op 

de spoedeisende hulp en de kliniek waar 

coronapatiënten opgenomen zijn. En ook 

Samantha van Roemburg ondersteunt bij 

die laatste afdeling, normaal staat zij op 

de kinderafdeling als verpleegkundige. 

Natasja de Knecht werkt in Amsterdam 

waar ze verantwoordelijk is voor de zorg 

aan ouderen op twee zorglocaties. Hier is 

de corona echt toegeslagen en zij en haar 

teams werken keihard om de bewoners te 

helpen, maar ook de familieleden die niet 

of nauwelijks bij hun zieke familielid mogen 

komen, op de hoogte houden. Met pakken 

aan voor de zorg, met iPads voor videobellen, 

en opgenomen videoboodschappen voor de 

direct betrokkenen is ze bijna 24 uur per 

dag in touw voor deze echt heel kwetsbare 

ouderen. Annemieke Holtmanns vertelt: 

'In het Emma Kinderziekenhuis kom ik 

dagelijks in contact met (verdenking) COVID 

-19 patiënten. De dagelijkse zorg en regels 

voor patiënt en ouders zijn aangepast, dit 

geeft duidelijkheid voor iedereen maar ook 

onzekerheden bij patiënt en ouders. Bezoek 

van bijvoorbeeld opa en oma is niet meer 

welkom, één ouder mag blijven en niet van 

de kamer af. Het opgesloten gevoel van 

ouders is voelbaar, het opgesloten gevoel 

als verpleegkundige in alle beschermende 

isolatiekleding is ook voelbaar. Alle aandacht 

en waardering is bijzonder, maar ik word 

hier ook beetje verlegen van. Want ik vind 

dat ik nog steeds het allermooiste beroep 

mag uitvoeren en hard werken hoort daar 

bij. Het samen staan we sterk gevoel in het 

AMC is groot, bijzonder om dit te ervaren.'

Huisartsen in Nederland maken zich wel 

zorgen over iets anders. Opvallend is dat sinds 

de Corona crisis opvallend weinig andere 

patiënten met klachten dan vermeend 

COVID-19 zich bij de huisartsen melden. 

Belangrijk: als er iets anders is wat wel 

aandacht behoeft ga naar de huisarts toe. 

Want anders verwaarloos je misschien iets 

wat nu klein is, maar tot grotere problemen 

kan leiden.

Tekenend voor deze zorghelden is wel dat 

ze zich bijna bezwaard voelen bij al deze 

aandacht. ‘We doen toch gewoon ons werk,’ 

zeggen ze. Tekenend en dubbel reden dat 

deze vreselijke aanleiding juist vraagt om 

onze dankbaarheid. Chapeau heren en 

dames! Vakwerk, dat is het. Vakwerk.

Nigtevechtse zorghelden

< Nigtevecht in coronatijd…
STEUN HET CABARET! 

Ben Goes, al twee decennia drijvende kracht 

achter het Nigtevechts cabaret, maakt een 

bizar seizoen mee. Na bijna twintig seizoenen 

zonder verstoringen, zijn er dit jaar al drie 

voorstellingen niet doorgegaan: één wegens 

ziekte van een cabaretier en twee vanwege 

de coronacrisis. Al deze voorstellingen 

worden op een later moment ingehaald. 

Ondertussen hoopt Ben dat Nigtevecht de 

passe-partouts voor volgend jaar blijft kopen, 

want de cabaretiers voor volgend seizoen zijn 

alweer gereserveerd. Ook de Sleutel hoopt 

dat Nigtevecht Ben en zijn cabaret blijft 

steunen door kaarten te blijven kopen!

NIEMAND PROMOVEERT OF DEGRADEERT 

En dan tot slot het Nigtevechtse sportleven. 

Ook dat ligt verplicht stil. Zowel het 

voetbalveld van de D.O.B. als het tennispark 

zijn verplicht tot 1 juni gesloten en liggen er 

verlaten bij. De amateurvoetbalcompetitie 

voor seizoen ’19 – ‘20 is geëindigd. Niemand 

promoveert of degradeert. 

Kortom een voorjaar zonder sportcompetitie, 

zonder Oranjeweek, zonder dorpskroeg, 

zonder cabaret: zonder al die mooie dingen 

die het leven in Nigtevecht zo aangenaam 

maken. Toch is het allemaal noodzakelijk 

om samen het virus de baas te kunnen. Wij 

Nigtevechters weten en kunnen dat als geen 

ander. Dus ons advies: hou vol en hou afstand!
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De instructie is: blijf thuis. En haal af en 

toe kort een frisse neus, maar blijf thuis. 

De afgelopen weken houden we ons daar 

trouw aan en lopen we ons rondje door het 

dorp voor de frisse neus.

Via ‘de buitenring’, startend bij ons parkje 

aan de Garstenstraat, via Dorpsstraat en de 

Vreelandseweg naar de Fietsbrug. En met 

een mooie rondje langs Raadhuissstraat 

en Klein Muiden via Petersburg en 

Oostzijdsestraat weer terug. En daar 

treffen we vaak dezelfde dorpelingen. 

Met hun honden, met fotocamera, op de 

fiets en allemaal vinden we elkaars blikken 

als we die ruime afstand nemen. Even 

een praatje op afstand, het lijkt of we al 

snel het nieuwe ritme hebben gevonden. 

Hetzelfde rondje, toch is het anders. 

Nauwelijks vliegtuigstrepen en misschien 

is het suggestie, maar het blauw in de 

lucht lijkt blauwer. Kinderen spelen met 

stoepkrijt en op de dorpsstraat verrijst een 

gekleurd hart. Bij de fietsbrug broedt een 

zwaan en bij de Samenwoonschool hangt 

de tekst ‘Lieve kinderen. Wij missen jullie’.

Alles lijkt hetzelfde, maar wat is er in korte 

tijd toch veel, veel veranderd. Hou vol allen, 

hou vol.

Hartverwarmende actie leidt 
tot Nigtevechtse winnares
Van kleine activiteiten tot grootse gebaren, 

iedereen probeert wel iets te doen om het 

coronaleed te verzachten. NT Hoveniers 

wilde ook iets doen en bedacht daarom 

het volgende: nomineer een hardwerkende 

zorgverlener én die wint een dag tuinwerk. 

Een enorm sympathieke actie, die zelfs de 

uitzending van Hart van Nederland haalde. 

Er kwamen enorm veel genomineerden 

binnen en het was onmogelijk om uit alle 

inzendingen zelf een keuze te maken. Dus 

heeft het lot beslist en daarom mag Marieke 

Letteboer uit Nigtevecht zich de gelukkige 

winnares noemen. Marieke werkt zelf in 

de thuiszorg en vertelt: “we merken hier 

in de buurt relatief weinig van de echte 

corona-patiënten, maar des te meer van de 

bijkomende problemen met ouderen die nog 

thuis wonen en bijvoorbeeld eenzaam zijn 

of veel minder mantelzorg ontvangen. Ook 

kunnen mensen die nu opgenomen zouden 

moeten worden in een verpleegtehuis daar 

eigenlijk nu niet terecht. De thuiszorg werkt 

hard om deze mensen te helpen. Ook hier 

komen we schrijnende verhalen tegen.”

Marieke, het is je van harte gegund. We zijn 

benieuwd naar het resultaat. Jan Machiel en 

Ralf zullen er vast iets moois van maken. 

Samen een straatje om

Lieve Dorpsgenoten,

Wat weer een knaller van een feestweek had moeten worden, kan helaas niet doorgaan wegens de gevolgen 

van het coronavirus. Wij vinden dit ontzettend jammer, maar de gezondheid van de mensen staat natuurlijk 

voorop. Als Oranjevereniging kunnen én willen we Koningsdag 2020 niet helemaal aan ons voorbij laten gaan... 

Daarom zullen wij de week voor 27 april bij iedereen een oranje vlaggenlijn door de brievenbus doen. Het doel 

is om Nigtevecht het meest oranje dorp van Nederland te maken... Doen jullie mee?! Haal dan toch die oranje 

spullen maar van zolder en versier je voortuin zo mooi mogelijk. Op Koningsdag zelf zal het bestuur door het 

dorp alle voortuinen jureren, en voor de mooiste 3 tuinen hebben wij een leuke prijs!

Het bestuur wenst iedereen alle gezondheid toe en veel sterkte in deze moeilijke tijd.  

Wij hebben al zin in de feestweek van 2021, dan zullen we er weer een knalfeest van maken!

Lieve groet op afstand, 

Het bestuur,
Oranjevereniging Nigtevecht

Oranjeweek 2020

In een paar weken tijd is het fenomeen 

weekboodschappen doen totaal veranderd. 

Wat eerst voor velen een ontspannen 

ommetje met het gezin was, is nu een ware 

beproeving geworden. Afstand houden, 

rijen buiten, contactloos betalen, maar 

vooral veel lege schappen. Inmiddels heeft 

iedereen het deksel wel al een keer goed op 

de neus gehad. Geen handzeep, blikgroente 

of toiletpapier. Hoe zou het onze Attent 

momenteel vergaan?

Gelukkig heeft onze buurtsuper weinig last/

last gehad van de oerimpuls van de mens om 

te hamsteren. Dat wil niet zeggen dat het 

er rustig is volgens eigenaar Hans van den 

Bosch, integendeel: ‘’Er worden niet zozeer 

specifieke producten afgenomen, er worden 

vooral véél boodschappen gedaan. We zien 

veel ‘vreemde’ klanten. Klanten uit het dorp 

die al een aantal jaar niet meer kwamen, 

maar nu toch weer hier boodschappen 

komen doen.’’

Als je het Hans vraagt, komt dat omdat de 

winkel erg veilig is: ‘’Er komen hier geen 

honderden klanten. De richtlijnen schrijven 

voor dat er 1 klant per 10m2 in een winkel 

mag zijn. Dat zijn er hier dus hoogstens 

twintig tegelijk en dat maken we al zelden 

mee.’’ Maar ook de voorraad speelt hierin 

een rol, stelt Hans: ‘’Zogezegd wordt hier 

niet op specifieke producten gehamsterd. 

Bovendien levert Spar bijzonder goed. 

We hebben alles in voorraad, bij de grote 

jongens lijkt dat minder goed te gaan. Er 

komen af en toe wat mensen uit Weesp 

hier heen. In de eerste week was hier een 

vrouwelijke klant uit Amstelveen, die in 

haar plaatselijke super geen toiletpapier 

kon vinden. Ook uitgeweken in Weesp kon 

ze niets vinden, toen kwam ze in Nigtevecht 

terecht. Toch bijzonder.’’

De toegenomen drukte laat Hans, 

dochter Paula en het overige personeel 

niet onberoerd qua werkdruk. ‘’Je moet 

bedenken dat in de eerste weken de omzet 

met 100 procent gestegen is en dat die 

momenteel (red: tweede week april) nog 

steeds 80 procent hoger is. Het is echt eten, 

slapen, werken, eten, slapen, werken.’’

Op de vraag of Hans de laatste weken 

veel vreemd gedrag meemaakt of of hij de 

klanten nog iets mee wil geven, antwoord 

hij ontkennend. ‘’De mensen gedragen 

zich voorbeeldig. Pakken netjes een 

boodschappenkarretje, houden voldoende 

afstand, hebben begrip voor de situatie. 

Ik zou willen zeggen: blijf dit zo doen. En 

wees vooral welkom. We zijn de hele dag 

in de weer met desinfecteren. De karretjes, 

het scherm bij de kassa, de postautomaat, 

pinautomaat, noem maar op. We dragen 

zorg voor een veilige winkel.’’
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Na bijna 20 cabaretseizoenen zonder 

enige verstoring in het programma is 

het vanaf februari een komen en gaan 

van verschoven voorstellingen: éénmaal 

vanwege een zieke cabaretier, Kasper van 

der Laan, en daarna moesten nog eens 

twee voorstellingen verschoven worden 

door de coronacrisis. Vervolgens diende de 

verschoven voorstelling van Kasper wéér 

verschoven te worden vanwege de corona. 

Een nieuwe datum was voor Kasper was 

zeer moeilijk te krijgen, door zijn grote 

populariteit, ook bij theaters, is hij vrijwel 

geheel  volgeboekt in het nieuwe seizoen. 

Toch is er een datum gevonden:  zaterdag 

25 september 2021. Attentie, dit is dus 

volgend jaar! 

De voorstelling van Glodi Lugungu is 

verplaatst naar zaterdag 12 september 2020. 

De voorstelling van Veldhuis en Kemper is 

verplaatst naar woensdag 10 juni (onder 

voorbehoud van coronamaatregelen, indien 

deze voorstelling toch geen doorgang kan 

vinden wordt de uitwijkdatum vrijdag 21 

augustus 2020). Alle kaarten blijven geldig! 

Bewaar deze!

Op 10 juni kunnen we ons weer gaan 

opmaken voor het nieuwe seizoen! En wordt 

het nieuwe programma 2020-2021 bekend 

gemaakt. Traditioneel kan er dan weer 

ingeschreven voor het nieuwe seizoen. Voor 

passe-partouthouders is dit niet nodig, zij zijn 

al automatisch ingeschreven! Het inschrijven 

van een nieuwe of een extra passe-partout 

kan al via het formulier op de website van 

het cabaret. Ook liggen er inschrijflijsten 

klaar op 10 juni in het Dorpshuis. Met een 

passe-partout is een voorstelling voor u nooit 

uitverkocht (alle voorstellingen waren in het 

afgelopen seizoen uitverkocht). 

Tot slot: veel theaters moeten als gevolg van 

de coronacrisis sluiten of ze zijn al failliet 

gegaan. Laten we met zijn allen de unieke 

cabarettraditie in Nigtevecht hoog houden 

en doorgaan met aanschaffen van passe-

partouts voor het volgende seizoen. Of schaf 

er een aan, of neem er een extra bij. Alleen dan 

zijn we zeker van de voortzetting van onze 

unieke traditie van cabaretvoorstellingen.

Komt die even van pas!

Cabaret:  
verschoven voorstellingen, 
inschrijving en bekendmaking  
van het nieuwe seizoen!

Het was zaterdagavond, een uur of 19:00 

en ik stond met een fijne buurman te 

kletsen onder het genot van prachtige 

muziek en een heerlijke nazomerzon vorig 

jaar. “Nigtevecht is eigenlijk heel uniek!” 

besef ik steeds vaker. Een oase tussen de 

verstedelijking om ons heen. 

Het is juist de omvang die mij intrigeert. 

Goed, ik ben dan ook een Fries, opgegroeid 

in een klein dorpje, maar ik zag op dit 

geweldige muziekfestival juist hoe de 

kleinschaligheid, de verbinding van ons als 

dorpsbewoners eerder stimuleert. Jong en 

oud is geamuseerd. “La belle vie!”

Die kreet is misschien niet zo gepast, want 

de Fransen dachten eerder (in 1672) heel 

anders over 'Niftervecht'. Toen stond ons 

dorp in lichtelaaie. Hadden ze toen maar 

goede bluswagens gehad! Brand is een 

actueel thema. In ons dorp speelt namelijk 

het verleggen van de brandweer kazerne. 

En dat brengt mij bij de kern van dit stuk 

en mogelijk idee voor het behouden van de 

kracht van ons dorp.

De geluiden dat de buurtwinkel mogelijk 

echt gaat sluiten baart mij namelijk zorgen. 

Hoe lang zal onze bakker er nog zijn? Ik 

moet bekennen, ook wij kopen de ‘grote 

boodschappen’ elders in. Maar ik vraag mij af 

wat het doet met de toekomst van ons dorp. 

En wat te denken van de aantrekkelijkheid 

van onze huizen voor jong en oud? Het 

raakt iedereen.

Anticiperend op de toekomst, zou ik graag 

eens met u willen brainstormen of er een 

mogelijkheid bestaat onze krachten te 

bundelen om de oude brandweer kazerne 

om te toveren naar een aantrekkelijke 

‘huyskamer’. Een winkeltje met streek- en 

biologische (bakkers)producten. Een plek 

waar iedereen welkom is. Dorpsbewoners, 

voorbijtrekkende fietsers en wandelaars. 

Goede koffie, een gebakje, pakketje ophalen 

of- afleveren... Ik zie het zo voor mij. U ook?!

Tenslotte: Waarom het brandweerhuys 

en niet het dorpshuis? Mijn mening: 

de Dorpstraat heeft een aantrekkelijk, 

authentiek karakter geheel passend bij de 

uitstraling van een fijn koffiehuisje. De plek 

van de oude kazerne is mooi centraal, knus 

van omvang en heeft in potentie een zonnig 

terrasje. De jeu de boules baan voor uw neus 

en prachtig gelegen aan de route van een 

wandelaar of fietser. 

Wordt u net als ik ook zo enthousiast?! 

Stuur dan als de brandweer een email naar 

rinkefeenstra@gmail.com Ik kijk uit naar een 

kennismaking en goede brainstorm.

Rinke (&Simone) Feenstra

Oostzijdsestraat 66

La belle vie!

Ook in het buitenland zitten mensen 

vast, die voor Nigtevechtse bedrijven 

werken. Zo ook een werknemer uit 

de Filippijnen, normaal gesproken 

werkend op een binnenvaart 

tanker. Deze man is zich zo aan het 

vervelen, dat hij besloot een wel heel 

bijzondere tatoeage te laten zetten. 

Wij dagen u uit: wie in Nigtevecht 

heeft al een tatoeage van ons mooie 

dorpswapen met de twee sleutels?  

Zet deze dan op FB en tag ons erin.
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Met de komst van de fietsbrug kreeg de omgeving ook een picknicktafel cadeau. En 

niet zomaar eentje; het is zo ongeveer de langste picknicktafel van Nederland. Alsof 

iemand destijds  een voorspellende gave had voor wat er zich in maart 2020 in de 

wereld af zou gaan spelen. Voor degenen die tussendoor even een frisse neus halen 

is de tafel een uitkomst bij uitstek. De mogelijkheid om met het gezin aan tafel te 

zitten, zelfs met andere gezinnen, zonder elkaar gevaarlijk in de weg te zitten is er 

eentje die nu goud waard is. We moeten wat, in deze tijden.

Eindelijk is het zover, ons nieuwe huis in ons geboortedorp Vreeland is af. Na 30 jaar lang 

met veel plezier in Nigtevecht gewoond te hebben gaan wij nu toch echt afscheid nemen. De 

Zeldenrijkjes, je kent ze wel: Annemarie runt al jaren haar eigen schoonheidssalon, welke is 

gestart op de Ambachtsheerensingel, toen verhuisde naar de Dorpsstraat en zich uiteindelijk 

vestigde op de Korte Velterslaan. Tijmen is ook een echte ondernemer en kun je kennen 

van Heibedrijf de Poel. Dochters Sascha en Annick hebben een groot deel van hun jeugd 

gespendeerd op de Flambouw en daarna met veel plezier gewerkt bij de buurtsuper. 

Maar er is meer… Onze nieuwe woning in Vreeland biedt ook ruimte voor nog een extra bedrijf: 

Foodstappen, waar onze oudste dochter Sascha door middel van voeding en supplementen 

mensen van hun (vage) klachten af helpt. Uiteraard is dit ook een mooie aanvulling voor 

schoonheidssalon La Beauté, welke daarnaast gaat uitbreiden met pedicure en meer wellness 

behandelingen. 

Jongste dochter Annick kun je terug vinden in de Vreelandse IJssalon KO, waar zij sinds 

vorig jaar werkt. En Tijmen? Die is allang blij met zijn eigen kantoorruimte, weg van alle 

ondernemende dames. 

Wij vertrekken…

Het moet 
niet gekker 
worden



Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 30 mei 2020
Verschijningsdatum: 12 juni 2020

Twintig jaar geleden startten we. Een tijd waar we onze lezers letterlijk nog met ‘u’ 

aanspraken. De redactie nog e-mailadressen hadden van Netscape en Worldonline. En 

we die ene keer subsidie van de gemeente kregen. We staan al bijna 20 jaar dankzij een 

gewaardeerde groep sponsoren op eigen benen. En sindsdien zijn er 120 ‘Sleutels’ door 

de brievenbus gevallen.

Ondanks de steeds digitaler wordende wereld zijn we hoofdzakelijk van papier. Hoewel 

we binnenkort onze site weer gaan opstarten en we via Twitter en Facebook ook onze 

stem laten horen. Zolang het nog lukt laten we die brievenbussen klapperen en blijven 

we iedere Nigtevechter en diegene die ons dorp een warm hart toedraagt naar eer en 

geweten informeren.

Van Nigtevechters voor Nigtevechters was en is het credo. Heeft u of heb je een leuke 

herinnering aan die laatste 20 jaar? Of een kritische kanttekening? Iets opmerkelijks te melden? 

Doe dat naar info@sleutel2000.nl of in de brievenbus van Garstenstraat 7. Dan gaan we daar 

iets mee doen dit jaar. Want we zijn niet voor niets jarig. Op naar ons zilveren jubileum!

Met trots en ook namens alle oud leden: uw redactie!

En dan ben je zomaar ineens twintig
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Redactie
Pieter Tammens       06-13880005
Rob Thijssen               25 2624
Annelieke Sijbesma               25 3030
Freda Bekker              25 4750
Kasper Rensenbrink       06-36105866
Rens Ulijn        06-21702215
E-mail: info@sleutel2000.nl
Opmaak en vormgeving
Ursula Stroeken       06-42413331
Druk
Postfly - Amsterdam Zuidoost

      Twitter: @sleutel2000
      facebook.com/sleutel2000

Met dank aan de sponsors:
• ALLSAFE Mini Opslag • Compromis Tankvaart BV 
• CDA Stichtse Vecht • Gebr. Dalmulder Infra  
• EDM Media • Fotopersbureau Peter Smulders 
b.v. • R. Hagen 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

Sleutel 2000 redactie is een 
werkgroep van Stichting het 

Dorpshuis Nigtevecht

Liefde in tijden van corona?
Het kan u haast niet ontgaan zijn, tenzij 

u absoluut weigert om naar Boer Zoekt 

Vrouw te kijken, maar dit jaar doet er 

wel een heel erg bekende Nigtevechtse 

kandidate mee. Jacqueline Lengers woont 

al sinds 1970 in Nigtevecht en is de trotse 

moeder van twee volwassen kinderen 

en haar hond Bella. Jacqueline was jarig 

begin dit jaar. En daarom werden haar 

vrienden uitgenodigd voor haar 59ste 

verjaardag voor een borrel in No.100. Wel 

een rare dag om een feestje te geven, want 

zondagavond 20.00 uur?

Wat bleek; om 20.30 startte de eerste 

uitzending van Boer Zoekt Vrouw. 

Jacqueline had een brief geschreven naar 

boer Geert-Jan uit Zundertdorp. Met 

alle aanwezigen in het café keken we 

naar BZV aflevering 1. En een wonder 

geschiede: het lijkt een match! We zijn 

inmiddels via de kennismakingsdagen, de 

eerste selectierondes en de logeerweek 

al aangeland bij de definitieve keuze 

van boer Geert-Jan. Dus het wordt of 

Jacqueline, of die andere vrouw. 

Jacqueline mag niets zeggen en mag niet 

worden geïnterviewd tot 10 mei. Jammer, 

want we zijn natuurlijk vooral enorm 

benieuwd. Is het gelukt? Is ze mee op reis 

geweest? Is ie echt leuk en is de liefde 

overgeslagen? En wat is dat toch met die 

vrouw die hem volgens de Story financieel 

heeft uitgekleed? En niet onbelangrijk; 

heeft Geert-Jan zijn roze konijnenpak 

ook nu met Pasen voor haar uit de kast 

getrokken?

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar dit is 

in deze tijden natuurlijk een heerlijk uurtje 

TV waarin we even niet denken aan wat 

er in de wereld gaande is, maar gewoon 

ouderwets lachen om liefdevolle slow-tv.

De tijd zal leren wat de uitkomst is. Zou 

toch een prachtig verhaal zijn. 


