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Winterse wereld
Het zal u niet zijn ontgaan: in de nacht van 6 op 7 februari viel er een enorm
pak sneeuw. Sleeën, sneeuwpoppen maken, sneeuwballengevechten,
hele bouwwerken… gelukkig hebben we de foto’s nog.
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Zwembad Nigtevecht
altijd open
De coronapandemie buiten beschouwing gelaten, mogen wij in
Nigtevecht heel blij zijn dat ons zwembad het gehele jaar open
mag blijven. Het water is in de winter met 4°C weliswaar aan de
koude kant maar wanneer je zoals ik een fanatieke zwemmer
bent die zonder lockdown zijn baantjes in het Victoriabad zou
trekken, dan doe je niet moeilijk over koudwatervrees. Dan pak je
je triathlon wetsuit uit de kast en koop je een paar dikke neoprene
handschoenen, sokken en badmuts. Eerlijk is eerlijk, zelfs met zo’n
verpakking is het met 4°C niet makkelijk om langer te zwemmen
dan 20 tot 30 minuten, maar je komt na afloop als herboren uit
het water. IJskoud water heeft bovendien als groot voordeel dat
het ons immuunsysteem een enorm boost geeft omdat het er alles
aan doet om onze lichaamstemperatuur terug te brengen naar
37 °C. Ideaal voor iedereen die zijn immuunsysteem zo fit mogelijk
probeert te houden als wapen tegen het coronavirus. Kortom, doe
mee en geniet ook van ons gratis en altijd open zwembad, de Vecht.
Eerlijkheidshalve moet ik wel toegeven dat ik ook af en toe in het
Mirandabad zwem in Amsterdam, maar dan ben ik wel drie kwartier
extra reistijd kwijt. € 5,30 armer, en dan doe ik nog ‘ns niks aan mijn
immuunsysteem aangezien het zwembadwater 22°C warm is!
Het zwemmen is voor mij niet alleen een manier om deze coronatijd
door te komen maar ook om te trainen voor de openwaterwedstrijden in de zomermaanden. Afgelopen jaar werden helaas alle
wedstrijden afgeblazen. Behalve de 5 km van Parijs. Waar ik, met
inachtneming van allerlei coronamaatregelen, goud heb gewonnen
in mijn leeftijdscategorie (60+) met een eindtijd van 1 uur, 13 minuten
en 37 seconden. En ik kan jullie verzekeren dat ik deze eerste plek
in grote mate te danken heb aan de Vecht, ons ‘zwembad’ dat ook
tijdens de eerste lockdown open is gebleven!
Eric van ‘t Hoff

Een tijd van
komen en gaan
Zestien jaar lang waren ze hét vertrouwde gezicht op de Dorpsstraat.
Eigenaresse Carla en haar man Pierre die de bakkerij runden met
ziel en zaligheid. Het assortiment is altijd erg ruim geweest en stad
en land werd afgereden om brood te bezorgen, ook als mensen ziek
of slecht ter been waren. En om een glimlach of een goede grap
zaten ze nooit verlegen.
De afgelopen coronaperiode toonden ze zich kranig en met wat
creativiteit werd de boel goed draaiende gehouden. Ook andere
ondernemers in het dorp werden geholpen, juist degenen die het
moeilijk hadden en hebben. Toch hebben Carla en Pierre besloten hun
verdere dromen en plannen te verwezenlijken en daarom per 1 maart
te stoppen met onze dorpsbakkerij. Ze kijken met veel plezier terug
op de afgelopen zestien jaar. Voor het dorp natuurlijk ontzettend
jammer en een groot gemis. Sleutel2000 wil Carla en Pierre dan ook
bedanken voor de jarenlange inzet, het heerlijke brood en andere
etenswaren, maar vooral voor de warme gastvrijheid.
Bakkerij de Zeven Heerlijkheden is wel bereid om vanaf 1 maart
twee keer in de week in het dorp te bezorgen. Belt u gerust op
0294-251200. Dan rest de vraag: is er een toekomst voor een bakker
in Nigtevecht? Misschien zijn er mensen die (op een andere locatie
in het dorp) een nieuwe bakkerij kunnen beginnen?
De redactie

Recordopbrengst eindejaarskaartjes!
Afgelopen december zijn de bezorgers van de Sleutel2000 bij u langs geweest met de
eindejaarskaartjes. Om dit geheel coronaproof te doen, hebben ze daarbij gebruik gemaakt
van visnetjes en mondkapjes. We vroegen ons als redactie vantevoren wel af hoe u allen zou
reageren en of er in deze coronatijd nu meer, of juist minder zou worden opgehaald.
Gebleken is dat er dit jaar een recordopbrengst door onze bezorgers is opgehaald! Traditiegetrouw
mogen de bezorgers de helft van de opbrengst zelf houden, de andere helft gaat naar een
door de redactie uitgekozen goed doel. Dit jaar hebben we, ook vanwege de coronapandemie,
gekozen voor het longfonds. Uw giften dragen bij aan een wereld zonder longziekten door
wetenschappelijk onderzoek naar chronische longziekten. In deze heftige tijd zetten Longfondsonderzoekers zich bovendien in om bij te dragen aan de strijd tegen corona. Inmiddels hebben
wij het hele mooie bedrag van € 636,50 op de rekening van het Longfonds gestort.
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage, ook namens onze bezorgers!
De redactie
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Hoe gaat het met onze
sponsoren / lokale ondernemers
in coronatijd?
Al jaren wordt de uitgave van
Sleutel2000 mogelijk gemaakt door lokale
ondernemers. We belden met ze om te
horen hoe het hen vergaat in deze rare
wereld. De verhalen zijn divers. We laten
ze even kort aan het woord.
Yuri van Gebr. Dalmulder Infra vertelt dat
de bouw weinig tot geen last ondervindt
van de coronacrisis. Waar in de eerste
lockdown soms nog wat problemen
ontstonden met toeleveranties, is dat nu
niet aan de orde. Ze werken veel buiten en
hij vindt de protocollen, die er natuurlijk
wel zijn, wel meevallen. Hij leeft mee
met de ondernemers die nu hard worden
getroffen, zoals de horeca: ‘Ik kan me goed
voorstellen dat het voor hen heel heftig is
allemaal. Ik wens ze sterkte, en probeer
erin te blijven geloven!’.
Ronald Langendoen van The Data Agency
heeft vier bedrijven, waarvan alleen de
B.V. die meer gericht is op marketingcampagnes het echt veel zwaarder heeft.
Men name klanten uit de automotive
industrie haken massaal af. Maar hij ziet
de grootste impact toch vooral bij zijn
werknemers. 80 van de 120 werknemers
heeft hij dit jaar niet ‘in het echt’ gezien.
Hij ziet gezinnen worstelen en maakt
zich vooral daar zorgen over. Nu houden
ze soms maar net de ballen in de lucht,
maar wat gebeurt als er straks weer meer
mogelijk is? Hij hoopt dat ze niet massaal
omvallen. Maar voor zijn bedrijven an sich
is hij positief gestemd. Dat komt wel goed.

Edwin van Fotopersbureau Peter Smulders
heeft geen last van de coronacrisis. Wel
werkt hij op een heel andere manier.
Hij heeft meer vrije tijd, omdat er geen
premières zijn nu de hele entertainmentindustrie op zijn gat ligt, maar is wel seven
dagen per week op pad om foto’s op straat
te maken: de enige plek waar dat nu
eigenlijk kan. Het blad waar hij het meest
voor werkt, Story, gaat goed en stijgt zelfs
in oplage tegen de markttrend in. Daar
werkt iedereen dan ook keihard aan. Hij
hoopt dat het ooit weer wordt zoals het
was. Het glas is halfvol, dus hij blijft erin
geloven.
Ed Lampe van PBH Techniek kan gelukkig
ook gewoon doorwerken. In het begin
waren bedrijven wat terughoudend met
onderhoud, maar daar merkt hij nu niets
meer van. Kantoorpersoneel werkt wel
zoveel mogelijk vanuit huis. En hij vindt
het belangrijk zich goed aan de regels te
houden. Zo is hij een keer van een werk
weggelopen, waar andere werklui met
zijn twaalven boven op elkaar werkten
of in de lift stonden. Hij leeft erg mee
met ondernemers uit bijvoorbeeld de
entertainmentindustrie, die al maanden
echt niets kunnen doen. Hij hoopt dat
ze volhouden, want let maar op: als alles
straks weer mag, dan komen ze handen
tekort!

Henri van HC Schoonhoven merkte in het
begin dat vooral oudere mensen onderhoud
voor zich uit schoven en erg voorzichtig
waren. Maar nu gaat het onderhoud door
en kan hij weer langs bij zijn particuliere
klanten en gewoon een kop koffie met ze
drinken. Hij heeft natuurlijk wel last gehad
van een recent faillissement van een van
zijn opdrachtgevers, wat indirect toch wel
met de crisis te maken had. Hij vindt het
erg belangrijk dat we met elkaar in het
dorp de lokale ondernemers ondersteunen:
koop waar mogelijk lokaal, haal het hier
uit de buurt!
Willy Verweij van Kidswereld is vooral erg
trots op haar werknemers. Ze passen zich
goed aan aan alle steeds veranderende
regels. Ze bellen met ouders of het allemaal
wel goed gaat en daarbij voelen ze veel
onzekerheden. In het begin heeft ze zelfs
24-uurs opvang georganiseerd, maar dat
mag nu helaas niet meer. En nu moet
bijvoorbeeld ook de hele boel weer dicht
als een kindje corona heeft. Maar ze is
echt trots: haar team is zelfs alle cursussen
blijven volgen. Ze wil het kinderdagverblijf
en de peuterspeelzaal weer openen. ‘We
leggen er natuurlijk allemaal op toe, maar
ik ben niet negatief. We zijn blij dat we
ondersteuning kunnen bieden. Laten we
elkaar helpen om er zo goed mogelijk
doorheen te komen. We weten dat we het
aan kunnen, ook het komende jaar.’
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Ronald
Sijbesma
van
Compromis
Tankvaart B.V. is blij dat de transportsector
doorwerkt,
hoewel
hij
met
zijn
binnenvaarttankers in de markt voor het
vervoer van olieproducten echt wel last
heeft van de crisis. Contractwerk loopt
gewoon door, maar de losse handel is een
heel stuk minder. De meeste problemen
ondervindt hij echter met het personeel:
is er iemand in een gezin ziek, dan mag
de kapitein bijvoorbeeld niet aan boord
komen. De werknemers uit de Filippijnen
kunnen door de onzekerheden rondom
het vliegverkeer soms wel en soms weer
niet naar huis. Of kunnen van hun eigen
eiland niet naar Manilla komen, door
lockdowns in de Filippijnen, en daarom
niet naar het werk toekomen. Sommigen
hebben maandenlang aan boord gezeten.
Maar hij is zeker niet ontevreden.
Eric Stubbé van ALLSAFE Mini Opslag en
mrBox.com heeft dit unieke jaar met groei
kunnen afsluiten, ook al was het extra
hard werken. De pandemie kent kansen en
bedreigingen voor ‘het geven van ruimte’
zoals zijn core-business is gedefinieerd. Er
zijn klanten verloren die op kosten gingen
letten en er waren bedrijven die juist
opslag zochten. Out of de box denken was
letterlijk en figuurlijk nodig. De verkoop
van dozen was met 50% gestegen omdat
Nederlanders en masse hun huizen gingen
opruimen. ALLSAFE groeide vorig jaar uit
naar 36 locaties in Nederland, slechts 6
minder dan oorspronkelijk was gepland.
De benodigde medewerking van banken
en gemeentelijke instellingen is er door het
thuiswerken er niet beter op geworden.
Een positief effect van afgelopen jaar
was dat er zeer gekwalificeerde nieuwe
collega’s vrij kwamen op de arbeidsmarkt.
Taxi Coen van de Lubbe zit in de hoek
waar de klappen zijn gevallen. Met zijn
luxe zwarte Mercedes taxibus heeft hij
dit jaar maar weinig kilometers gereden.
Normaal reed hij toeristen en zakenlui
door Nederland maar dat is helemaal tot
stilstand gekomen. In december heeft hij
bij No. 100 kerstbomen verkocht, want
tijd had ie toch zat. Zijn ondernemerszin
is er zeker nog en daarom biedt hij alle
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Nigtevechters die gevaccineerd moeten
worden een rit tegen vast tarief aan naar
hun priklocatie. De meter loopt niet. De
luxe taxibus is uiteraard coronaproof en
biedt voldoende ruimte om afstand te
houden. Of Coen nog een boodschap
heeft voor Nigtevecht? ‘Blijf allemaal maar
gezond, dat is het belangrijkste!’
Jacqueline van Lengers Housing heeft
onlangs iemand extra in dienst genomen
omdat het op de huizenmarkt nog
steeds crescendo gaat. Met 90% van
haar opdrachten in Amsterdam heeft
deze bizarre periode geen vat op haar
bedrijf gehad. Ze merkt dat klanten op
zoek gaan naar meer ruimte om onder
andere thuis te kunnen werken. En haar
jonge klantenbestand heeft behoefte aan
grotere huizen i.v.m. gezinsuitbreiding
of een volgende stap qua woning.
Ook in het hogere segment is de
doorlooptijd kort. Mensen hebben meer
tijd om te speuren op Funda en even een
woningbezichtiging tussendoor te doen.
Ondanks de zakelijke voorspoed realiseert
Jacqueline zich dat dit alles relatief is
gezien de gezondheidsellende die corona
veroorzaakt. Een blijvende zorg voor ons
allemaal.
Erik van Wilsum (D’Erikteur) van Uitjes.
nl en Tobacco Theater heeft ‘zichzelf
opnieuw ontdekt’. 2020 was een harde
reset en eigenlijk moest alles opnieuw
bedacht en georganiseerd worden, maar
de ondernemer werd uitgedaagd om te
gaan ondernemen. De evenementen,
theaterwereld en horeca zijn het hardst
getroffen en dat wat hij het leukste vindt
doet hij al een jaar niet meer. Toch besloot
Erik begin maart een nieuwe dienst op te
starten: Live Stream Studio’s Amsterdam.
10 live stream studio’s die het mogelijk
maken professionele live evenementen
te organiseren van televisie kwaliteit,
geen ‘Zoom/Teams beeld en geluid’. Het
vergoedt bij lange na niet de gederfde
omzet maar de agenda is intussen vol en
een nieuwe reputatie is opgebouwd. Deze
ondernemer zit niet stil.

Het CDA bij monde van Pim van Rossum.
Het CDA valt niet onder de categorie
ondernemers, maar ze ondervinden wel
degelijk hinder van alle beperkingen.
Met Dirk Boswijk uit Kockengen op #14
is er eindelijk een Stichtse Vechter op een
verkiesbare plaats, maar campagne voeren
en discussiëren in zaaltjes is er niet bij.
Daarom wordt er extra ingezet op sociale
media om de boodschap te verspreiden. In
coronatijd hebben gemeenten het moeilijk
geeft Pim aan, ook Stichtse Vecht. Hij
vreest dat de landelijke politiek ze ook niet
zal ondersteunen, wanneer je uitgaat van
alle verkiezingsprogramma’s. ‘Gemeenten
krijgen meer en meer taken, maar de
budgetten blijven achter. Daar merken we
allemaal wat van, ook in Nigtevecht.’
Ria Hagen van R. Hagen B.V. uit Weesp,
merkte in februari en maart vorig jaar
dat veel werk stil kwam te liggen, omdat
veel buitenlandse bouwarbeiders naar
huis waren gereisd uit angst voor het
onbekende. Gelukkig herstelde het zich
snel en ondervinden ze weinig last van
de coronacrisis. Wanneer Ria naar andere
sectoren kijkt, prijst ze zich gelukkig en
wil ze geen woorden vuil maken aan
de geringe omzetverlies die ze hebben
geleden. De werkzaamheden kunnen
gewoon
doorgaan,
chauffeurs
en
machinisten kunnen veilig werken in hun
eigen cabine. Het kantoor is verplaatst en
ruimer gemaakt met verbeterde ventilatie.
Nee, ze hebben geen reden tot klagen.
Geertjan van Van Oosten Schulz De Korte
- Advocaten valt onder de beschermde
beroepen. Strafzaken gaan gewoon door
dus zijn hij en zijn collega’s gewoon op
kantoor of bij de rechtbank te vinden.
Op kantoor word er uiteraard rekening
gehouden met de RIVM-richtlijnen en
bij de ingang wordt iedereen elke dag
getemperatuurd voordat de arbeid kan
beginnen. Strafzaken zijn er voldoende,
ook in coronatijd, dus van omzetderving
is geen sprake. De avondklok geldt ook
niet voor deze beroepsgroep, dus ziet u
Geertjan rijden door de Dorpsstraat na
21.00 uur: het is gewoon toegestaan, want
het recht moet geschieden te allen tijde.

Levenslessen
Beste dorpsgenoot,
Ik ben Michelle Brouwer (van Nood), 32 jaar,
ik ben getrouwd met Koen en we hebben
drie kindjes (Ben, Moos & Anna). Wij hebben
iets gemeen: we wonen in ’t zelfde dorp!

Frisse look: Sleutel2000.nl!
De website van Sleutel2000 is compleet vernieuwd en het archief is aangevuld met
Sleutels uit de jaren 2008 t/m 2020. Een aantal oud-Nigtevechters had via Facebook
aangegeven dat ze graag de Sleutel willen blijven lezen. Na een oproep op onze
Facebook-pagina stelde Dick Broekhuis zich direct beschikbaar om onze website te
updaten met een veiligere technologie waarbij gelijk de look en feel verfrist is. Het
doel van onze website is voornamelijk om alle jaargangen nog een keer terug te
kunnen lezen in PDF-formaat. Wie hebben er allemaal op de Achterklap gestaan?
Wat is er allemaal over de Liniebrug geschreven en hoe vaak over hondenpoep? Het
is allemaal terug te lezen. U kunt ook een bericht sturen naar de redactie, mocht u
tips hebben of ideeën voor een onderwerp in onze dorpskrant. Een overzicht van
onze sponsoren mag uiteraard niet ontbreken, want zij maken het mogelijk dat we
zes keer per jaar een gedrukt exemplaar bij u kunnen bezorgen.

Nieuwe gezichten
Goedendag,
Sinds 14 augustus 2020 zijn wij de trotse eigenaar van
Kanaaldijk Oost 2 in Nigtevecht. Wij stellen ons graag
aan u voor!
Wij zijn Angelina, Melvin en Jille van Wijk. Na twaalf jaar
in Hilversum-Zuid te hebben gewoond, met onze Jack
Russell Jake en onze acht kippetjes, was onze droom nog
altijd om aan het water en vrijer te wonen. Tevens met
mogelijkheid voor een kapsalon aan huis. En dat is gelukt!
Na drie maanden klussen kunnen we er bijna gaan wonen.
Na ruim twintig jaar in het kappersvak doe ik (Angelina)
mijn werk nog steeds met veel passie en liefde. En met dat
prachtige uitzicht op Fort Nigtevecht en het AmsterdamRijnkanaal is het een feest. Melvin is werkzaam als
bouwprocesleider en is daar fulltime aan het werk. Jille is 6
jaar en is vanaf 17 augustus gestart op de Flambouw. Echt
geweldig leuk en warm zijn we er ontvangen.
Wij hopen in het prachtige dorp heel veel leuke mensen/
kinderen te mogen ontmoeten en schroom niet om langs
te komen. Of geef eens een belletje: 06-49765034.
Warme groet van Melvin, Angelina en Jille van Wijk

Mijn vraag
Wat is het beste advies dat jij ooit van iemand
gekregen hebt? Of een levensles waar je nog
lang wat aan had? Of nog steeds elke dag?
Ik vraag het omdat ik bezig ben met het
verzamelen van deze levenslessen. Het lijkt
mij mooi om van allerlei verschillende mensen
levenslessen te verzamelen en die met elkaar
te delen. Mensen van net 20, mensen van in
de 60 aan ’t eind van hun werkende leven, en
alles daarboven. En daaronder.
Waarom?
Levenslessen zouden wat meer gedeeld
moeten worden, zodat we allemaal een
stukje wijzer worden. Zonde als deze
verloren gaan. Daarnaast kan het een ander
steun bieden, mensen met elkaar verbinden
en de gesloten, kleine wereld waarin
we momenteel leven meer diepgang en
openheid geven. Ik geloof dat openheid ons
kan verlichten.
Wat zou jij een ander mee willen geven?
Ik heb verhalen ontvangen van meerdere
A4-tjes van gebeurtenissen die leerzaam
zijn geweest, maar ook ontvang ik korte
boodschappen in de vorm van quotes. Het
gaat erom dat je mensen wat bijbrengt, een
boodschap meegeeft. Niks is goed of fout.
Wat wordt er met de bijdrage gedaan?
Je bijdrage wordt gedeeld met de
buitenwereld. In welke vorm is afhankelijk
van het aantal inzendingen. Ik zal je hiervan
op de hoogte stellen. Als je anoniem wilt
blijven is dat ook geen probleem. Je kunt
het mij mailen of bij mij door de brievenbus
gooien. Lukt mailen of een brief schrijven
niet, bel gerust even, dan verzinnen we er
iets op.
Ik geloof dat iedereen wel iets waardevols
te delen heeft. Deel het en help anderen
ermee.
Michelle Brouwer
Oostzijdestraat 5
1393 PP Nigtevecht
Tel: 06-30037624
E-mail: M_vannood@hotmail.com
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Crawlen voor de Voedselbank
Op 7 juli om 8.00 uur gaat Nigtevechter Bert
van Rossum (64) samen met Jan Rutterkamp
(56) in Oud-Zuilen van start voor een
zwemtocht van 25 km in de Vecht naar
Nigtevecht, waar ze tussen 17.00 en 18.00
uur verwachten aan te komen. Ze zwemmen
onderweg door de mooie vechtdorpen
Maarssen, Breukelen, Nieuwersluis, Loenen
aan de Vecht en Vreeland tot hier in het dorp.
Een unieke tocht!
Aan deze bijzondere tocht hebben ze een
goed doel gekoppeld: de Voedselbank
Stichtse Vecht. ‘Binnen de gemeente Stichtse
Vecht maken ruim 125 huishoudens gebruik
van de diensten van de Voedselbank en we
verwachten dat door deze lastige tijd er een
toename van het aantal huishoudens zal zijn.
Daarom steunen wij de Voedselbank door

onze zweminzet en vragen we u om onze
inzet gul te belonen met een gift voor ons
uitgekozen goede doel’, zeggen Bert en Jan.
Dat doen ze natuurlijk niet ongetraind. Ze
zijn lid van Triathlonvereniging Breukelen
en hebben eerder grote zwemtochten
volbracht. Jan heeft in een grijs verleden 18
km voor het tv-programma ‘Now or Never’
gezwommen en Bert heeft in 2019 het
IJsselmeer van Medemblik naar Stavoren
(22km) over gezwommen. Compliment Bert
en heel veel succes!
Wil je de mannen financieel steunen?
Ga dan naar https://www.geef.nl/nl/
actie/25-zwemmen-in-de-vecht-voorvoedselbank-stichtse-vecht/donateurs

De komst van de Liniebrug is niet alleen
goed geweest voor de pedaalridders.
Meer en meer wandelaars passeren
onze straten. Er is ook een ruime keuze
aan wandel- en fietsroutes rondom
Nigtevecht. De oplettende kijker heeft
ze al gezien: de bordjes met de cijfers.
Die geven de knooppunten aan. Naast
de Geitenkamp vind je nummer 41 en
de Liniebrug wordt verbonden door
nummer 34 en 82. Op Wandelnet.nl kan
je die routes bekijken, maar er zijn er
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Al twintig jaar lang krijgt u zes keer per jaar
de Sleutel2000 in de brievenbus zonder dat
daar een euro subsidie voor wordt gebruikt.
De redactie van Sleutel2000 bestaat voor
honderd procent uit vrijwilligers; de kosten
voor het vormgeven en drukken van onze
dorpskrant worden volledig bekostigd door
onze trouwe sponsoren. Zij betalen jaarlijks
250 euro en zorgen ervoor dat wij onze
begroting tot nu toe steeds sluitend hebben
kunnen krijgen, waarvoor grote dank.

De redactie

Wandelen door
en rond Nigtevecht
Het is de nieuw opkomende bezigheid:
wandelen. Waren we in Nigtevecht
al gewend om de nodige wielrenners
en mountainbikers door het dorp
te zien stoempen; er is een nieuwe
groep sportievelingen bijgekomen: de
wandelaar. En ik ben daar ondertussen
één van.

Zonder
sponsoren
geen
Sleutel2000

meer. Doordat we letterlijk op de grens
van Noord-Holland en Utrecht liggen en
we het Vecht en Gein gebied verbinden
kan je uit veel mogelijkheden kiezen.
Het Groene Hart-netwerk en het NoordHolland pad zijn de grotere routes.
Gelukkig kennen wij zelf in de directe
omgeving hier goed de weg. Weesp,
Abcoude en Nederhorst via onze pont
zijn uitstekend bereikbaar. Dagelijks
lopen we op plekken waar toeristen
terecht veel foto’s van maken. De
molens, de weidse uitzichten. En deze
jongen kan er ondertussen ook wat van.
’s Ochtends de vogels al horen terwijl de
meeste dorpsgenoten nog welverdiend
slapen. Onbetaalbaar! Ook als alles
weer bij het oude komt blijf ik het er
toch bij doen.
Pieter Tammens

Het afgelopen jaar hebben wij echter te
maken gehad met een afname van het
aantal sponsoren. Normaal gezien wordt dit
gecompenseerd door de komst van nieuwe
sponsoren, maar de laatste tijd zijn er geen
nieuwe bijgekomen. Dit zal ongetwijfeld
te maken hebben met de gevolgen van
de coronacrisis. Toch willen we bij deze
een oproep doen aan alle Nigtevechtse
ondernemers die Sleutel2000 nog niet of
niet meer sponsoren en een bijdrage kunnen
missen. Zonder jullie sponsoring kan onze
krant niet blijven verschijnen.
Meld je daarom als nieuwe sponsor
aan op info@sleutel2000.nl of bel met
Pieter Tammens op 06-13880005.

WELKOMSTARTIKEL VOOR NIEUWE
SPONSOREN
Sleutel2000 telt acht pagina’s die we
steeds 100 procent vullen met actuele en
interessante artikelen die nuttig zijn voor
het dorp en haar bewoners. We kiezen er
bewust voor niet te werken met advertenties, maar met een naamsvermelding van
de sponsoren op de voorpagina van elke
editie. Aan nieuwe sponsoren wijden wij
echter wel altijd een kort artikel waarin de
betreffende ondernemer iets kan vertellen
over zijn of haar bedrijf. Dus, Nigtevechtse
ondernemers, help ons onze begroting
weer sluitend te krijgen! De redactie en de
Nigtevechters zijn jullie eeuwig dankbaar.

Achterklap: Anja Besselink
ik in De Pijp in het onderwijs. Op deze school
heb ik diverse functies bekleed. Sinds 1999
werk ik op een basisschool in Bussum. Al
viertig jaar in het onderwijs dus. Ik ben al 35
jaar getrouwd met Frans en samen hebben
wij een 25-jarige dochter Vera die ook in
het dorp op zichzelf woont. In mijn vrije
tijd knap ik meubels op en stoffeer ik ze en
maak ik lampen van bepaalde items.

Vraag van Dennis: Anja, je woont nu al
een hele poos in Nigtevecht. Wat zorgt er
nou voor dat je in hart en nieren een echte
‘Nigtevechter’ wordt? Dennis, ten eerste
vraag ik me af of ik zelf in hart en nieren
een echte Nigtevechter ben…. Ook al woon
ik hier al 52 jaar, ik weet niet of ik dat ben
of word. Omdat ik hier al heel lang woon
ken ik natuurlijk wel veel mensen. Om een
echte Nigtevechter te worden helpt het
wel wanneer je bij het verenigingsleven in
Nigtevecht betrokken bent. Ook levert het
contacten op als je kinderen in Nigtevecht op
school gaan en hier ook gaan sporten. Of nog
beter: als je zelf gaat sporten in het dorp!
Waar moeten de mensen uit het dorp je
van kennen? Ze kennen me misschien
van de Oranjevereniging waar ik 13 jaar
deel van heb uitgemaakt. Maar ook door
mijn dochter Vera die hier op school heeft
gezeten, daar heb ik ook wel contacten
gelegd. Ook geef ik al 10 jaar bijles aan
kinderen van beide Nigtevechter scholen.
Verder had ik 16 jaar een Jack Russel.
Iedereen kende Pientje. Via je hond maak
je echt met veel mensen een praatje. Een
rondje met het hondje staat garant voor
een praatje. Helaas hebben we haar een
jaar geleden in moeten laten slapen.
Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over
jezelf vertellen? Sinds 1969 woon ik in
Nigtevecht. Destijds ben ik, samen met
mijn zus, met mijn ouders mee verhuisd
vanuit Leiden omdat mijn vader een nieuwe
functie bij Defensie kreeg. Na twee jaar
op de Flambouw te hebben gezeten ben
ik naar de middelbare school in Weesp
gegaan, met aansluitend een opleiding op
de KLOS in Amsterdam. De werkloosheid in
het onderwijs was destijds groot en na drie
jaar bij een bank te hebben gewerkt, begon

Wat houdt je bezig in het nieuws? Natuurlijk
de pandemie… Maar wat me daarnaast al
een poos bezighoudt, is dat de verschillen
tussen arm en rijk ook in Nederland steeds
groter worden. Ik werk in een plaats in
Het Gooi en daar zijn die verschillen echt
merkbaar. In het Gooi? Ja, in het Gooi.
Bewoners aan de ene kant van deze plaats
leven van de voedselbank, kinderen krijgen
hier echt NIETS in de schoen tijdens de
Sinterklaasperiode. Aan de andere kant
van deze plaats wonen mensen een grote
villa met zwembad en krijgen kinderen
als schoencadeau een ipad (om het maar
even op de kinderen te betrekken). Ook
landelijk vind ik deze verschillen schrijnend
en verontrustend.
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?
Mijn favoriete plekken in Nigtevecht zijn
mijn achtertuin met het uitzicht over de
weilanden naar Weesp en het begin van de
Klompweg in Nigtevecht ter hoogte van de
boerderij van familie van Lindenberg.
Als je één dag burgemeester van
Nigtevecht zou zijn, wat zou je dan
allemaal gaan doen? Dan zou ik in het dorp
meer voor de jeugd willen organiseren.
Voor deze leeftijd was er niets in mijn
jeugd, de jeugd van mijn dochter en nu nog
steeds niet. Ook zou ik ervoor zorgen dat
de supermarkt bleef bestaan. Deze heeft
ook een sociale functie. Mijn bejaarde
moeder ging erheen voor een praatje en
een loopje. Deze leeftijdscategorie heeft
geen vervoer/auto. Daar sta je niet bij stil
als je jong bent. Maar we worden allemaal
een keer ouder, hopen we.
Aan wie in Nigtevecht moeten we deze
vragen de volgende keer stellen en
waarom? Aan Samantha van Roemburg.
Welke vraag wil je die persoon graag
stellen? Samantha, je woont al je hele
leven in Nigtevecht. Wat beweegt jou,
ambitieuze, jonge vrouw ertoe om in

Nigtevecht te blijven wonen? Er is hier voor
jou en jouw leeftijdsgenoten niet echt een
actief bestaan…. Wat maakt Nigtevecht een
aantrekkelijke woonplaats of heb je tips
om Nigtevecht aantrekkelijker te maken als
woonplaats voor jonge mensen?

Beschuit
met muisjes
LouLou-Maeve,
dochter van
Myrthe Otten en
Lauran Bunschoten
Anna, dochter van
Michelle en Koen Brouwer
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25 2624
25 3030
25 4750
06-36105866
06-21702215

06-42413331

Twitter: @sleutel2000
facebook.com/sleutel2000
Met dank aan de sponsors:
• ALLSAFE Mini Opslag • Compromis Tankvaart
BV • CDA Stichtse Vecht • Gebr. Dalmulder Infra
• 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 • The Data Agency •
Uitjes.nl • Van Oosten Schulz De Korte Advocaten
Sleutel 2000 redactie is een
werkgroep van Stichting het
Dorpshuis Nigtevecht
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