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Vorig jaar december schreven we voor 

het laatst over de ontwikkelingen m.b.t. 

de duurzame energie in de regio. Op dat 

moment lagen er voorlopige Regionale 

Energie Strategieën op de planken. De 

RES geeft weer hoe een energieregio zijn 

energietransitie concreet wil invullen, om zo 

een steentje bij te dragen aan het behalen 

van de doelstelling in het Klimaatakkoord 

van een CO2-reductie van 49% in 2030. 

Vorig jaar was aan de orde dat onze regio 

tot dusverre ontzien leek te worden van 

windturbines, maar wel dat zonnevelden 

in de plaats hiervan zouden komen. De 

concept RES’sen zijn nu inmiddels een RES 1.0 

geworden, die de definitieve zoekgebieden 

omvat. Die lijken inderdaad concreter in de 

richting van zonne-energie in de regio te 

wijzen, maar het zou nog wel even kunnen 

duren voordat het zo ver is.

STICHTSE VECHT

In september is door de gemeenteraad van 

Stichtse Vecht de RES 1.0 aangenomen. 

Eerder nam de gemeente al het standpunt 

in enkel op zonne-energie in te zetten, 

niet op windenergie. De strook langs het 

Amsterdam Rijnkanaal richting Loenen die 

eerder al in de concept RES was aangewezen 

als zoekgebied voor zonne-energie is nu 

definitief aangewezen als ‘kansrijk’ hiervoor 

(zie afbeelding, groene strook). Dat betekent 

dat de gemeente actief meedenkt of een 

aanvraag voor een zonneveldproject mogelijk 

is in deze strook. Een vereiste is dus wel dat er 

een goed plan gepresenteerd wordt.

GEINGEBIED

Begin dit jaar werden bewoners en 

bewonersgroepen opgeschrikt door het 

nieuws dat de gemeente De Ronde Venen 

toch wind- en/of zonne-energie in het 

Geingebied niet meer uitsloot, terwijl in 

2020 nog een motie was aangenomen 

waarin dergelijke energie voorlopig 

wel werd uitgesloten. In juni werd de 

RES 1.0 aangenomen met delen van het 

Geingebied als definitief zoekgebied, 

maar dan wel enkel voor zonne-energie. 

Net als de gemeente Stichtse Vecht ziet De 

Ronde Venen volledig af van windturbines. 

Volgend jaar gaat de gemeente met o.a. 

bewoners verder concretiseren waar de 

panelen komen.

AETSVELDSEPOLDER

Ook in de definitieve RES van de 

energieregio Noord-Holland Zuid is de 

Aetsveldsepolder geheel ontzien en zal er 

dus geen wind- of zonne-energie in deze 

regio komen.

OP WELKE TERMIJN?

Ruim genomen zijn er dus twee gebieden 

rond Nigtevecht waar zonnevelden 

geplaatst lijken te gaan worden: langs 

de Kanaaldijk Oost en in het Geingebied. 

Of dit op korte termijn gaat gebeuren, 

is echter de vraag. Een onzekere factor 

is of er wel mogelijkheid is om nieuwe 

windmolen -of zonnepanelenprojecten 

in de buurt neer te zetten. Netbeheerder 

Tennet heeft in september laten weten dat 

het hoogspanningsnet dergelijke nieuwe 

projecten in de Provincie momenteel niet 

aankan en om die reden eerst verzwaard 

moet worden. Dit zou pas in de periode 

2026-2029 kunnen. De gemeente Stichtse 

Vecht ziet hierbij ook problemen en beslist of 

op korte termijn alvast een uitvoeringsplan 

voor de zonnevelden vastgesteld wordt of 

dat het nog even afwacht. Gemeente De 

Ronde Venen laat weten dat de RES 1.0 nog 

steeds op tijd gerealiseerd kan worden, er 

zal alleen met wachtlijsten voor nieuwe 

projecten gewerkt worden. Omdat volgend 

jaar er eerst nog een fase van communicatie 

en participatie met bewoners plaats zal 

vinden, was hele nabije aanleg van de 

velden toch nog niet aan de orde.



Geboortekaartjes welkom!
Met enige regelmaat is er weer een nieuwe baby geboren in ons mooie dorp. Dat leuke nieuws 

wordt natuurlijk vaak bekend gemaakt door het plaatsen van een geboortebord in de tuin of 

het plakken van een geboortesticker op het raam. Maar wist u dat u ook de mogelijkheid heeft 

om een geboortekaartje in te leveren bij de redactie van de Sleutel2000? Alle geboortekaartjes 

die wij ontvangen worden geplaatst in onze vaste rubriek ‘beschuit met muisjes’. Zo weet 

het hele dorp dat er weer een nieuwe Nigtevechter is geboren. U kunt uw geboortekaartje 

inleveren bij Pieter Tammens (Garstenstraat 7) of bij Freda Bekker (Petersburg 28). Dan zorgen 

wij ervoor dat deze in de eerstvolgende editie te zien zal zijn. Hoe meer kaartjes hoe beter!

De laatste oprichter Sleutel 2000 
verlaat het huis
Rob Thijssen is één van de drie kerels 

die besloot in 2000 het Nigtevechtse 

dorpsperiodiekje weer nieuw leven in te 

blazen. Naar verluidt aan een statafel bij 

v.v. D.O.B. tijdens een feestje aldaar. Door 

dat besluit toen leest u al ruim 21 jaar zes 

edities per jaar van de Sleutel 2000. En Rob 

is daarmee de laatste oprichter die zijn 

‘redactiepensioen’ heeft aangekondigd 

na eerder vertrek van Frans Govers en 

Alfred Kersbergen. Het rijtje ‘Leden van 

Verdienste’ is hiermee een naam rijker. Met 

Reijer den Hartog en Walter Bakker is Rob 

nu de vijfde naam op het virtuele bord.

In die jaren heeft Rob binnen de redactie 

een onmiskenbare belangrijke rol gespeeld. 

Het cement tussen de stenen als een 

beladen onderwerp voor de redactieleden 

tot een stevige discussie leidde. En met zijn 

karakteristieke humor. Wanneer meende 

Rob nu wat hij zei en wanneer was het 

een grap? Dat was al die jaren een mooie 

puzzel. We hebben vaak stevig gelachen.

Om 21 jaar hoogtepunten te benoemen in 

een kort redactioneel stuk is niet te doen; 

daarvoor is er te veel moois en opmerkelijks 

gebeurd. Eén keer zorgde een stuk van 

zijn hand voor vragen aan de Nigtevechtse 

dorpspomp, in het café en in verschillende 

huiskamers: waar woont Jan Berkoe?

In 2012 verraste hij ons met iemand op de 

Achterklap i.p.v. Jan Wind, die eigenlijk 

aan de beurt was deze keer. Maar wie 

was die man? Schoorvoetend moest hij 

toegeven de deadline niet te hebben 

gehaald en dus maar op creatieve wijze 

een alternatief te hebben verzonnen. Een 

foto van John Bercow, oud-speaker van 

het Britse Lagerhuis, werd van internet 

geplukt, omgedoopt tot Jan Berkoe en 

‘ergens in de Dorpsstraat’ geposteerd. 

Diverse dorpelingen hebben ons allemaal 

aangesproken; zelfs gebeld. En wat een 

plezier hadden we. ‘Je weet wel, hij woont 

in de Dorpsstraat, vlakbij de kerk. Als je hem 

ziet weet je het wel. Tijdens Koninginnedag 

staat hij altijd bij de bar naast waar de 

koffie altijd staat. Hij was vorig jaar één van 

de Vossen’. Hilarisch!

Nog twee edities, dan ben ik de langst 

zittende redacteur. Maar één van de 

oorspronkelijke oprichters word ik 

natuurlijk nooit. Heerrrrr Thijssen, dank! 

Voor een volwassen leven lang een 

onbetwist zeer waardevolle rol binnen het 

Nigtevechtse journaille. Want je weet: een 

goed verhaal hoeft…. Precies!

Pieter Tammens, namens de voltallige 

redactie Sleutel 2000
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Een overname van buurtsuper Van den Bosch door de ‘sociale’ 

supermarktketen Centerrr ligt binnen handbereik, zegt Gerrit Pas, 

operationeel manager bij Centerrr. De afgelopen weken werd er 

door verschillende betrokken Nigtevechters flink gelobbyd om een 

overname door Centerrr mogelijk te maken.

Centerrr is een supermarktketen die werkt met mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. De werknemers van de supermarkten 

krijgen op maat gesneden leer-/werktrajecten of zinvolle 

dagbesteding aangeboden in een normale werkomgeving. Deze re-

integratie trajecten worden in de meeste gevallen afgenomen door 

zorginstellingen of gemeenten, die een wettelijke plicht hebben om 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. 

‘Dorpsbewoners in kernen als Nigtevecht, waar geen ruimte meer 

is voor het commercieel uitbaten van een winkel, kunnen op deze 

manier tóch om de hoek terecht voor hun boodschappen’, weet Pas. 

‘Een win-win-situatie.’ 

IDEALE VESTIGINGSLOCATIE

Pas: ‘Nigtevecht is voor ons de ideale plek voor een nieuwe vestiging. 

Wij hebben inmiddels acht Centerrr-vestigingen, van Limburg tot 

Friesland. Bijna allemaal in dorpen waar commercieel geen ruimte 

meer is voor een supermarkt. Doordat gemeenten ons inhuren om 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt richting betaald werk 

te begeleiden of een zinvolle dagbesteding te geven, krijgen 

we ons businessmodel rond. Zo heeft de gemeente Lochem in de  

Achterhoek, net weer voor 5 jaar bijgetekend voor re-integratie 

trajecten in onze vestigingen in Barchem en Almen. Niet in de laatste 

plaats omdat we regelmatig mensen succesvol naar een normale 

betaalde baan terugleiden. Uiteindelijk levert dat de gemeente 

onder de streep meer geld op dan dat het ze kost. De situatie in 

Barchem lijkt veel op die in Nigtevecht. Ook daar zijn we de enige 

overgebleven levensmiddelenwinkel.’

FLINKE LOBBY VANUIT HET DORP

Toen Pas in september contact zocht met Patty Weber van de 

Dorpskamer, trommelde zij in no time een hele groep Nigtevechters 

op voor een informatiebijeenkomst met Pas. 

Pas: ‘Ik heb het nog nooit eerder meegemaakt dat er zoveel  

energie in een dorp is om de winkel te behouden. Dat voelt echt 

heel goed en het helpt mij in de gesprekken met de gemeente.’ 

Inmiddels heeft het gemeentebestuur vanuit Nigtevecht, maar  

ook vanuit de lokale politiek, veel signalen gekregen dat het alles 

op alles moet zetten om een samenwerking met een Nigtevechtse 

vestiging van Centerrr mogelijk te maken. ‘Met eigenaar Hans van 

den Bosch en met verhuurder WUTA zijn we in de afrondende fase. 

En ook mijn gesprekken met de gemeente gaan de goede kant 

op, mede dankzij de succesvolle lobby vanuit Nigtevecht. Als de  

gemeente een overeenkomst aangaat met Centerrr, staat niks het 

behoud van de Nigtevechtse buurtsuper nog in de weg.’

Overname Attent door  
Centerrr steeds dichterbij
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Willem van Heeringen is een echte clubman. 

Het Erelidmaatschap bij een vereniging 

verdien je niet zo maar. Dat is meer dan 

66 jaar lid zijn. Dat is als je niet onder 

woorden kan brengen wat v.v. D.O.B. voor je 

betekent, maar dat je dat moet voelen. En ik 

voelde dat in het gesprek. Aan een tafel met 

Dick Verweij, Bart Selders en Willem zelf. 

Omringd door spelende, jonge voetballers. 

Letterlijk in de kern van waar een dorpsclub 

om draait. Om de bal.

‘Ik was elf jaar. Het was in 1955, met 

vrienden van school gingen we af en toe 

voetballen. Soms ook niet, want ik hield 

ook van vissen. Het was niet zoals nu, de 

competitie was onder meer tegen het 

Weesper Rapiditas’.

Willem komt in Nigtevecht terecht met 

het gezin als vader Van Heeringen als 

brugwachter wordt aangesteld bij het dan 

nog veel smallere Kanaal. Nigtevecht is dan 

veel kleiner dan nu en de afstanden naar 

andere voetbalclubs veel langer. Je moest 

naar de tegenstander op de fiets. ‘Joop 

Vonk had een stratenmakers bus, waarmee 

we ook naar wedstrijden gingen. Maar een 

paar ouders waren daar niet blij mee. Zeker 

niet toen we in de mist een niet zo fijne rit 

hadden gemaakt’.

Rond 1964 streek D.O.B. neer op de huidige 

plek, met de twee velden. Maar met een 

veel kleinere kantine. ‘Er is nog een paar 

keer een stuk aangebouwd. In 1997, 

met de opening van het nieuwe, huidige 

clubgebouw werd ik met een smoes naar 

de club gelokt. Daar werd de steen onthuld 

met mijn naam er op. Ik hou niet van die 

poespas, maar nu werd ik toch maar op de 

foto gezet.’

Van een man als Willem van Heeringen 

heb je er veel in het clubleven. Genieten 

van de zaterdagochtenden op je club. De 

geur van gras in je neus. Samen zijn met 

je verenigingsleden. Als je aan zo’n man 

vraagt wat voor hem zijn club betekent is 

dat nauwelijks onder woorden te brengen 

voor hem.

‘Ik was vrij sportief, dus ik hield van 

voetballen.’ En dat blijkt, want van je elfde 

tot in je zestigste voetballen is niet iedereen 

gegeven. Eén van de anekdotes die ter 

sprake komt is Willem zijn legendarische 

manier om bij koud weer warm te blijven. 

‘Ik knipte dan een paar gaten in een 

vuilniszak en deed ‘m dan onder mijn shirt 

aan’. Een ander deel van die legende is 

dat Willem ook een krant onder zijn shirt 

stopte, maar daar heeft het Erelid geen 

actieve herinnering meer aan.

Halverwege ons gesprek komt Carl Prent 

met een paar overheerlijke broodjes bal. 

Een lekkernij voor Willem! ‘Ja, en ik heb 

Alfred (Kersbergen. Red.) gezegd dat ik 

de gehaktballen van D.O.B. misschien wel 

lekkerder vind dan die bij hem.’ Terwijl hij 

een hap neemt zegt hij met een glimlach 

dat de bal van Carl ‘een beetje pittig is’. 

Wat Willem allemaal bij D.O.B. heeft 

gedaan is te veel om op te noemen. 

Jeugdleider samen met zijn broer. En 

later ook met Ome Ko Vonk. Secretaris en  

wedstrijdsecretaris. ‘Nu heb je WhatsApp, 

maar ik heb nog de tijd meegemaakt dat ik 

op de fiets de kaartjes moest rondbrengen 

waarop stond hoe laat je moest  voetballen. 

We hadden verschillende leden in Weesp, 

dus dat was best een klus’. Ook Dick kan 

zich herinneren dat hij na de training zo’n 

kaartje meekreeg.

Waarvan neemt Willem nu eigenlijk afscheid? 

Hij stopt met de rol van consul. Oftewel 

diegene die bepaalt of er gevoetbald kan 

worden of dat het veld moet worden 

afgekeurd. Vroeger deed onder meer  

Meneer Radix dat in de tijd van Gemeente 

Nigtevecht. Dick vraagt: ’Klopt het Willem 

dat jij op speciale sandalen het veld keurde? 

En dat als je sokken droog bleven er werd 

gevoetbald, maar als je sokken nat werden 

je het veld afkeurde?’. Willem lacht en zegt 

dat er wel iets meer bij komt kijken. 

Ik probeer nog een laatste keer hem te 

ontfutselen wat in die 66 jaar D.O.B. een 

hoogtepunt was. Hij benoemt de jaren 

dat het Eerste erg goed draaide, dat er 

(zoals nu ook) veel jeugd op de club te 

vinden was, discussies over een eventueel 

5e seniorenelftal waar hij zich tegen 

verdedigde, omdat (ook toen) het lastig 

was elke zaterdag vier teams op het veld te 

krijgen.

Nee, eigenlijk zit die club gewoon letterlijk 

in zijn bloed. En kom dan na 66 jaar op een 

hoogtepunt. Ik staak mijn pogingen, want 

het is een onmogelijke vraag.

‘Ik wil gewoon niet meer zo gebonden 

zijn,’ zegt Willem. ‘Ik ben actief bij de 

tuindersvereniging en als ik gewoon naar 

de club wil blijf ik dat doen. 2 juli 2022 

bestaat v.v. D.O.B. exact 75 jaar. Die datum 

staat in de agenda. En natuurlijk geldt ook 

voor Willem dat als ze ooit omhoog zitten 

hij er weer zal staan. Als is het maar voor 

zo’n heerlijk broodje bal gehakt. ‘Want ook 

daarbij draait het om de bal, Willem’ zeg 

ik als ik de Vreelandseweg weer verlaat. 

Clubmannen zoals Willem hebben we meer 

bij D.O.B., maar dat hij Erelid is lijkt mij meer 

dan verdiend. Dat zie je niet. Dat voel je.

Uiteindelijk draait het allemaal om de bal
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In samenwerking met de Dorpsraad uit Vreeland is Syntus Utrecht 

een zoektocht gestart naar nieuwe chauffeurs voor de Buurtbus.  

In ons dorp hebben we er momenteel maar één.

Voor verdere informatie kijk op: https://www.syntusutrecht.nl/

nl-nl/vacatures/buurtbuschauffeurs-gezocht!-(vrijwilligerswerk). 

Voor aanmelding (of vragen) kan dat ook per mail:  

info@dorpsraadvreeland.nl. Herman Oggel is hierover de 

contactpersoon bij de Dorpsraad aldaar.

Breaking news 
Onderstaand bericht 
heeft het Sinterklaas 

comité ontvangen  
van Sinterklaas

‘Lieve kinderen groot en klein, op zaterdag 20 november  

zullen wij weer in het mooie Nigtevecht zijn. 

Hoe de dag er precies uit zal zien is nog geheim,  

een groot feest zal het in ieder geval zijn.

Op afstand of dichtbij Sint en zijn Pieten maken alle  

kinderen blij! Het comité zal alle papa’s en mama’s van  

verdere informatie voorzien, dit is allemaal begin november  

via social schools en op onze Facebookpagina van  

Sintocht Nigtevecht te zien.

Tot 20 november, liefs Sint en Piet’

(Mede mogelijk gemaakt door het sinterklaas comité) 
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We zijn weer begonnen! Na twee 

schitterende avonden met Kasper van 

der Laan en Martine Sandifort blijken 

helaas nog veel mensen afwachtend te 

zijn om een passe partout te kopen. De 

zaal is goed gevuld, maar nog niet vol. 

Bezoekers moeten blijkbaar opnieuw 

overtuigd worden dat er echt weer veel 

moois te zien is in ons Dorpshuis. 

Speciaal daarom: koop nu een mini 

passepartout! Voor de resterende drie 

voorstellingen van dit seizoen voor het 

luttele bedrag van € 54,-. Het gaat om 

de volgende drie voorstellingen: Wim 

Helsen (13/11); Kees van Amstel (14/01) 

en Lisa Ostermann (09/04). Reserveren 

en e-tickets kan via www.caberet-

nigtevecht.nl. Per WhatsApp bericht: 

06-44522302. Of bel. 0294-252506. Ook 

op te halen bij Supermarkt Nigtevecht, 

en Cha Cha Damesmode in Weesp.

Zaterdag 13 november: Wim Helsen.

Voor het eerst naar Nigtevecht! Wim 

Helsen. Wat heeft de wereld nodig? 

Wat heeft een mens nodig? Wat heb 

jij nodig? Eenvoudige vragen. En 

eenvoudige vragen om ingewikkelde 

antwoorden. Dat komt goed uit. Wim 

Helsen bulkt van dat soort antwoorden. 

Radicale antwoorden, geheimzinnige 

antwoorden, willekeurige antwoorden. 

Hij heeft ze allemaal. En hij deelt ze 

graag met jou. Omdat hij je vriend is. 

Je eerlijke, echte, beste vriend. In zijn 

nieuwste voorstelling legt Wim Helsen 

zijn oor te luister. Hij heeft het beste 

met je voor. Hij weet precies waar jij 

behoefte aan hebt. Dat voelt hij aan. 

Feilloos. Hij vertelt je dingen waarvan 

je niet eens wist dat je ze wilde weten. 

Kom dus maar. Leg hem maar een vraag 

voor. En hoor wat hij zegt. Hoor je het? 

Hij zegt: Niet mijn apen, niet mijn circus.

Aanvang: 20:30 uur

Entree € 20,-

Cabaretvoorstellingen in Nigtevecht: 
koop het mini passe partout

Chauffeurs gezocht 
voor de buurtbus



De geboren Nigtevechter die dorps-

genoten in de jaren tachtig vooral 

buiten het dorp geregeld tegen het lijf 

liep: bij discotheek Flat 113 in Weesp.

 

Richard, hoe is het met je? Goed! Ik ben 

van jongs af aan al bevangen door het 

muziekvirus en tegenwoordig speelt 

dat nog steeds een grote rol. Vroeger 

al in Flat 113 in Weesp, waar ik achter 

de bar stond, maar vooral als diskjockey 

draaide. Zoals de Nigtevechters van 

mijn generatie weten had Weesp in 

die tijd een bruisend uitgaansleven 

waar mensen vanuit Diemen, Bussum, 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht 

wekelijks bij elkaar kwamen. Soms 

traden grote namen als Golden Earring 

op. Bij Flat 113 stonden er soms 300/400 

man binnen en dan nog een hoop buiten 

te wachten. Het was een mooie tijd. In 

het begin praatte ik de muziek echt aan 

elkaar, maar gaandeweg ben ik meer 

mijn mond gaan houden: een diskjockey 

moet zoveel mogelijk stil blijven, anders 

gaat het ten koste van de muziek, is 

mijn mening.

Waar ben je tegenwoordig te vinden en 

hoe is het leven daar? Ik woon al een 

groot deel van mijn leven in Weesp. In het 

dagelijks leven werk ik voor een groot 

automobielbedrijf op het hoofdkantoor in 

Duivendrecht. Ik zit in de serviceverlening: 

ik maak werkplaatsafspraken, ben er voor 

technische vragen en probleemoplossing. Ik 

werk al mijn hele leven in de sector: ik ben 

ooit bij Kroon begonnen, wat vlakbij het 

Amsterdam Rijnkanaal zat op de plek waar 

nu Spijker zit (Loenen aan de Vecht).

Ik geniet graag van het leven, er is elk weekend 

wel wat te doen. Ik draai nog steeds geregeld 

als diskjockey op feesten en partijen. Verder 

ben ik ook geluidstechnicus bij dameskoortje 

'De Weduwe', waarmee ik dan ongeveer 

maandelijks optreed. Ik ben vrijgezel en heb 

daardoor de vrijheid veel met vrienden af 

te spreken om bijvoorbeeld samen te gaan 

eten. Verder ga ik ook graag naar muziek van 

anderen luisteren en soms uit. Ik ben lid van 

Paradiso en ga daar geregeld heen. Jaren heb 

ik gevoetbald, maar daar ben ik sinds een tijd 

mee gestopt. Verder ben ik graag met mijn 

handen bezig en ga ik geen klus uit de weg, 

ook bij anderen niet. Dit alles maakt wel dat ik 

weinig thuis ben.

Mijn zoons wonen ook allebei in Weesp. 

Aanvankelijk was mijn zoon Errol de eerste 

die interesse kreeg in muziek, later werd dat 

Ramon en die draait als DJ Ramos al jaren in 

Weesp en omstreken. Een aantal keer hebben 

we samen mogen draaien, waaronder op Sluis 

en Bruggenfeest. Het mooiste wat er is.

Verlang je stiekem nooit terug naar ons 

mooie dorp? Ik kom er zo graag altijd. Ik heb 

er veel bekenden en het voelt altijd als een 

warm welkom. Nigtevecht is wat dat betreft 

echt compleet uniek. Er ontstaan ook echt 

mooie dingen in het dorp, van zowel de 

bewoners van oudsher als van de import. 

Neem nou het cabaret. Het is toch knap hoe 

zo’n klein dorp elke keer weer zulke namen 

neer kan zetten. Het muziekfestival idem. 

Als ik dat zo zie dan maakt dat me trots als 

geboren Nigtevechter. Aan de andere kant: 

ik zou er ook niet meer willen wonen: het 

‘ons kent ons’ is leuk, maar iedereen houdt 

elkaar wel in de gaten. In Weesp is dat wel 

allemaal wat vrijer.

Hoe is het 
eigenlijk met… 
Richard Westland?

In de april-editie van de Sleutel2000 werd hij al voorzichtig aangekondigd: 

de nieuwe dominee van onze Protestantse Gemeente Hans Berkheij. 

Inmiddels heeft de viering van bevestiging en intrede van ds. Hans Berkheij 

als predikant op 26 september plaatsgevonden in de Dorpskerk Nigtevecht. 

Onze redactie zal in de aankomende periode proberen een interview in te 

plannen met de nieuwe dominee, een verslag van dat interview zal dan in 

de volgende editie van de Sleutel2000 te lezen zijn!

Nieuwe dominee
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5 Jaar Jeu de Boules Nigtevecht
Op donderdagmiddag 7 oktober hebben we het eerste lustrum 

kunnen vieren van de Jeu de boules banen in Nigtevecht. Er 

werd een feestelijk mini toernooi gehouden. Daarvoor hebben 

we boulers uit Loenen en Vreeland uitgenodigd. 5 teams van 3 

personen werden samengesteld, in combinaties van gasten en 

boulers uit Nigtevecht per team.

De banen werden in topvorm gebracht en versierd door vrijwilligers 

en, om het af te maken, werden heerlijke hapjes, zelf gemaakt 

en gekocht, en lekkere “sapjes” geschonken. Windstil en zonnig 

was het; wat een prachtige middag! De reacties uit Loenen 

waren positief: “dit vraagt om een herhaling van deze super 

gezellige middag met gastvrij onthaal door de Jeu de Boules Club 

Nigtevecht”. Met veel plezier kijken we terug op deze geslaagde 

viering van ons 5 jarig bestaan.

We gaan zeker door! Wilt je het ook eens proberen?  

Kom en speel lekker mee op donderdag middag om 14 uur  

(bij droog weer).

Bob Stecher
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Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 27 november 2021
Verschijningsdatum: 10 december 2021

Liv, ik hoorde dat je gevraagd was om te 

helpen bij het formule 1-evenement in 

Zandvoort. Hoe is dit zo gekomen en hoe zie 

jij je toekomst verder?

Een vriend van mij liep stage bij Eventmakers, 

het bedrijf dat vrijwilligers regelt voor grote 

sportevenementen. Dus hij had een appje in 

de vriendengroep gestuurd met de vraag wie 

wilde helpen. Zo’n kans laat je natuurlijk niet 

liggen als je gratis bij de Dutch Grand Prix kan 

zijn na 36 jaar!

Verder ben ik bezig met mijn opleiding 

Communicatie aan de Hogeschool Leiden en 

loop ik nu een superleuke stage bij Behold 

Branding Agency in Haarlem, waar ik de hele 

dag bezig ben met alle vormen van mooi 

grafisch ontwerp.

Waar moeten de mensen uit het dorp je van 

kennen?

Ik denk dat de meeste mensen uit het dorp 

mij kennen als de dochter van Berry en 

Etienne. Maar een groot deel kent mij ook 

van mijn basisschooltijd op de Flambouw. En 

misschien kennen een paar mensen mij nog 

van de playbackshow in de Oranjetent waar 

ik ieder jaar weer fanatiek aan mee deed.

Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over 

jezelf vertellen?

Ik ben dus Liv, momenteel nog student, 

maar begin vorig jaar ben ik ook mijn eigen 

bedrijfje begonnen in grafisch ontwerp. Ik 

heb onder andere het logo voor Pluk me! 

De pluktuin langs het fietspad naar Weesp 

gemaakt. Ik woon nu tijdelijk samen met 

mijn vriend Huub op de Klompweg 3, schuin 

tegenover mijn ouders. Hier moeten we 

helaas eind december alweer weg. Dus tips 

zijn altijd welkom!

Wat houdt je bezig in het nieuws?

De huidige huizenmarkt houdt me heel erg 

bezig, de coronamaatregelen ook nog steeds 

wel en ik heb laatst de Netflix documentaire 

Seaspiracy gekeken over het effect van plastic 

in de zee en over het langzaam leegraken van 

de oceaan. Dus deze drie dingen houden mij 

bezig in het nieuws.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?

De tuin bij mijn ouders en dan vooral als ik 

’s ochtends wakker wordt in mijn keet, de 

“Hans en Grietje” deur opendoe en dan 

uitkijk door de tuin op de Vecht, heerlijk! De 

tuin van het huis waar we nu tijdelijk zitten 

heeft net zo’n prachtig uitzicht. Dat zijn wel 

mijn favoriete plekken in Nigtevecht.

Als je één dag burgemeester van Nigtevecht 

zou zijn, wat zou je dan allemaal gaan doen?

Ik zou zorgen voor meer betaalbare huizen 

voor jongeren van mijn leeftijd die in het 

dorp zijn opgegroeid en hier ook willen 

blijven wonen. En ik zou na twee jaar geen 

Oranjeweek weer een goede feestweek 

organiseren. Dat is toch wel het feest waar 

Nigtevecht goed in is en dat we gemist 

hebben.

Aan wie in Nigtevecht moeten we deze 

vragen de volgende keer stellen en waarom?

Aan Adne Wind. Ik heb vroeger met hem op 

de basisschool gezeten en we hebben samen

afgezwommen. Maar sinds we van de 

basisschool af zijn, zie ik hem nog wel eens 

fietsen, maar heb ik hem niet meer gesproken.

Welke vraag wil je die persoon graag stellen?

Adne, jij hebt je vrienden in het dorp, wil 

jij later in het dorp blijven wonen of juist 

niet? En ik ben heel benieuwd wat je na de 

middelbare school bent gaan doen en wat je 

toekomstdromen zijn.

Achterklap: Liv Vink Jump clinic  
DAW Nigtevecht
Woensdag 22 september was er weer een 

geweldig leuke en sportieve dag in de gymzaal 

van ons Dorp. In het kader van de Nationale 

Sportweek hadden DAW Nigtevecht, in het 

bijzonder trainers Bjorn Spijker en Lotte 

Pappot, samen met buurtsport coach Lotte 

Horstman een fantastisch leuke ‘jump jump 

jump’ clinic georganiseerd. Maar liefst 80 

kinderen hebben mee gedaan en kwamen 

met rode konen de gymzaal uit!

Als de kinderen enthousiast zijn geworden en 

vaker lekker willen sporten en hun motorische 

vaardigheden willen ontwikkelen, zijn ze 

iedere woensdagmiddag welkom bij de 

gymnastieklessen van DAW in de gymzaal. 

Kijk even op de website van DAW: www.

daw-nigtevecht of op onze facebook pagina 

DAW Nigtevecht. Een proefles kan altijd.
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