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Overname Attent door
Centerrr nu definitief
Na een krachtige dorpslobby onder leiding
van Patty Weber, kwam er eind november
witte rook uit het gemeentehuis in Maarssen:
de gemeente gaat re-integratie-trajecten
inkopen voor inwoners met afstand tot
de arbeidsmarkt, waardoor de nieuwe
winkeleigenaar Gerrit Pas zijn businesscase
rondkrijgt en de overname doorzet. Het
voorbestaan van onze enig overgebleven
winkel is hiermee veiliggesteld. Een prachtig
resultaat voor Nigtevecht!
Het besluit van het college van B & W heeft
tot grote blijdschap en opluchting geleid
in het dorp. Lange tijd was het namelijk
onzeker of ondernemer Gerrit Pas zijn
overnameplannen kon doorzetten. Om zijn
businesscase rond te krijgen was het voor de
ondernemer essentieel dat de gemeente reintegratie- of dagbestedingstrajecten bij hem
zou afnemen. In eerste instantie reageerden
ambtenaren afhoudend op het verzoek van
Pas om met hem samen te werken. Daarna
startte Patty Weber vanuit de Dorpskamer
een stevige dorpslobby en begon ook de

lokale politiek zich ermee te bemoeien.
Zo riep D66 de gemeente op om de reintegratietrajecten in te kopen en spande
PvdA-raadslid Sophia Jeddaoui zich in om het
gemeentebestuur te overtuigen.
Uiteindelijk maakte Maarten van Dijk,
wethouder Werk & Inkomen het goede
nieuws op donderdag 25 november bekend.
‘De huidige eigenaar van de buurtsupermarkt
in Nigtevecht heeft al eerder de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt en stopt
per 1 januari’, aldus de wethouder tegen RTV
Stichtse Vecht. ‘Doordat we als gemeente
drie jaar gaan samenwerken met de sociale
supermarkt Centerrr krijgen inwoners
van Stichtse Vecht met afstand tot de
arbeidsmarkt de mogelijkheid om begeleid
werkervaring op te doen in een normale
werkomgeving. Bovendien dragen we er
zo mede aan bij dat de dreigende sluiting
van de buurtsupermarkt in Nigtevecht
voorkomen wordt en dorpsbewoners voor
hun dagelijkse boodschappen nog steeds om
de hoek terecht kunnen.’

NEGENDE VESTIGING
Ook ondernemer Gerrit Pas is erg blij met de
uitkomst. ‘Ik heb het nog nooit meegemaakt
dat er zoveel energie in een dorp is om de
komst van een Centerrr-vestiging mogelijk
te maken. Vanaf het begin had ik het
gevoel dat wij in Nigtevecht heel welkom
zijn.’ Voor Pas is de Nigtevechtse vestiging
zijn negende. Andere vestigingen heeft
hij in Friesland, de Gelderse Achterhoek
en Limburg, vaak ook in dorpen waar
commercieel gezien geen ruimte meer is
voor een buurtwinkel. In de gemeente
Lochem is de gemeente zo tevreden over
de samenwerking dat die recent weer
met vijf jaar is verlengd. Pas hoopt dat de
Nigtevechters snel kennis komen maken met
de nieuwe winkel. Voor de re-integratie - en
dagbestedingstrajecten hoopt hij ook dat er
mensen uit het dorp in aanmerking komen.
Attent Nigtevecht zal op zaterdag 15 januari
2022 voor het laatst geopend zijn. Op
dinsdag 18 januari volgt dan de feestelijke
opening van Centerrr.

• ALLSAFE Mini Opslag • Compromis Tankvaart BV • CDA Stichtse Vecht • Gebr. Dalmulder Infra • Eikk Onderwijsgroep
• Fotopersbureau Peter Smulders b.v. • R. Hagen b.v. Weesp • JAL Rehbock Praktijk BV • JBL Installatietechniek
• Kidswereld • Lengers Housing • PBH Techniek • ProWorks reclamegroep • HC Schoonhoven VOF Technische Installatie
• Taxi Coen van der Lubbe • The Data Agency • Uitjes.nl • Van Oosten Schulz De Korte Advocaten • WhisperPower

Nieuws van IJsvereniging “De Korte Baan”
Begin dit jaar was er gelukkig weer een
koude periode die schaatspret in Nigtevecht
mogelijk maakte. Het was nog best een
hele klus om zover te komen, eerst met
het opspuiten door onze brandweer voor
een goede ijsvloer (veel dank daarvoor!)
en vervolgens de puzzel hoe de COVID-19
regels te volgen. Maar het is gelukt: het
waren een paar mooie dagen met ijs en daar
doen we het toch allemaal voor in ons dorp.
U heeft toen ook allemaal massaal gehoor
gegeven aan onze oproep voor de vrijwillige
bijdrage die als inlegvel bij de Sleutel 2000
van februari was bezorgd. Wij zijn u daar
zoals altijd zeer erkentelijk voor, het maakt
mogelijk dat we de ijsbaan, de Koek & Zopie
en alle activiteiten kunnen blijven doen.

Het bestuur van De Korte Baan heeft na de
winter echter niet stilgezeten. Zo is de lay-out
van de website vernieuwd, maar met behoud
van vrijwel alle oude inhoud. Neem gerust
een kijkje op https://www.ijsverenigingnigtevecht.nl en ga terug in de (k)oude tijd.
BESTUURSWISSEL
Binnen het bestuur zijn er ook de nodige
veranderingen doorgevoerd. Na vele jaren
trouwe dienst zwaaiden dit jaar voorzitter
Rob Bekker en penningmeester Alfred
Hartog af. Daar staan we graag even bij stil.
Wie herinnert zich niet Rob, altijd druk op de
baan maar snel vindbaar in zijn felgele skijack en Alfred, niet te missen als hij weer eens
met boodschappen voor de Koek & Zopie liep

te zeulen en deze vervolgens aan de man of
vrouw bracht. Beide heren hebben jarenlang
veel tijd en energie gestoken in de vereniging
en we willen ze in deze Sleutel 2000 graag
in het zonnetje zetten. Op de foto’s ziet u
ze in actie in 2010 bij de prijsuitreiking van
de jeugdwedstrijden, bij de opening van de
nieuwe Koek & Zopie en bij het testen van
het ijs dit jaar. Rob, Alfred – namens ons
allemaal en het dorp: bedankt!
Binnen het bestuur heeft Klaas Lycklama de
voorzittershamer overgenomen en het beheer
van de financiën berust nu bij Dick Broekhuis.
Het bestuur bestaat verder uit Maurice
Stroeken, Henri Schoonhoven, Frans Govers,
Jarmo de Bruin en Melvin van Wijk. We kijken
al uit naar de komende winterperiode!

Patty Weber Vrijwiller van het Jaar
in de categorie Individueel
Onze Patty Weber heeft de Vrijwilligersprijs
2021 gewonnen.
Patty Weber en de vrijwilligersgroep van
Speeltuin Schilderskwartier zijn dit jaar de
Vrijwilligers van het jaar. Juryvoorzitter
Hetty Veneklaas van Gemeente Stichtse
Vecht maakte dat bekend tijdens een
kleinschalige feestelijke bijeenkomst die was
georganiseerd door de Vrijwilligerscentrale.
In de categorie ‘Individuele vrijwilliger van
het Jaar’ won Patty. Omdat ze er zelf niet
bij kon zijn, nam Roos Korthals Altes de prijs
namens haar in ontvangst.
Hetty Veneklaas: “Patty Weber is al jaren
actief in Nigtevecht. Ze zet zich met veel

passie in voor iedereen, jong en oud. Vanuit
de Dorpskamer Nigtevecht organiseert zij
allerlei activiteiten. En ze is ook heel actief
voor de Kussenmakers. Die hebben Patty
voorgedragen voor de Vrijwilligersprijs. De
Kussenmakers zijn het roerend met elkaar
eens: ‘Patty heeft een bijzonder warm en
groot hart en zorgt volledig belangeloos
voor verbinding in het dorp Nigtevecht.
Alles wat ze doet, doet ze met passie en veel
liefde!’ Daar hebben wij als jury niet veel
meer aan toe te voegen! Patty verdient de
Vrijwilligersprijs 2021 dubbel en dwars!”
Dat zijn wij van de Sleutel 2000 redactie
roerend met haar eens. Van harte
gefeliciteerd Patty!
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Kennismaken met onze nieuwe dominee
De eerste weken als predikant in
Nigtevecht zitten er ondertussen op.
Daarom was het volgens ons tijd voor
een eerste kennismaking met ds. Hans
Berkheij, onze nieuwe dominee na
het vertrek van Arie de Winter, die
wij, Freda en Pieter, uitzwaaiden in de
editie van februari 2020. Bijna twee
jaar later zitten we weer aan de koffie
bij de dominee. Nu in Nigtevecht, om
te praten over de eerste weken in zijn
nieuwe kerk. Over hoe Schin op Geul,
The Rolling Stones, Friesland en het
Katwijks Weekblad samen komen in dit
verhaal. En meer.
‘Zie jij een bel?’, zeggen Freda en ik
tegen elkaar. Er hangt een mooie,
solide deurklopper aan de voordeur van
het huis aan de Nieuweweg. Hij werkt,
want we worden gastvrij welkom
geheten door Anneke en Hans Berkheij.
Hans in de laatste fase van zijn blessure
aan de heup, die hij onfortuinlijk opliep
en waarom er nog één kruk nodig is.
Als de koffie en de thee staan, gaan we
soepel over op de kennismaking.
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Geboren in Katwijk en na een studie
informatica ontdekt Hans, jongste telg
van een groot gezin van 10 kinderen,
dat zijn passie meer bij theologie ligt.
Hij verlaat de informatica en gaat
zijn hart achterna. Tijdens een studie
theologie leert hij ook Anneke kennen.
De eerste indruk van Nigtevecht
was ‘een beetje vol’. Dat ging over
de eerste rit door de met auto’s
bezaaide Dorpsstraat. We herkennen
het en lachen er hartelijk om. ‘De
Kerkgemeenschap bestaat uit zo’n 350
mensen met een kleine, actieve groep’
zegt Hans. ‘Een mooie gemeenschap,
waar niet één of twee het voor het
zeggen hebben, maar iedereen luistert
naar de hele Kerkraad.’ Anneke vult
aan het wel jammer te vinden dat juist
in deze eerste periode Corona nog zo’n
rol speelt. ‘Contact maken is lastiger,
normaal heb je na de dienst of andere
evenementen achteraf een kop koffie
samen, maar dat zit er even niet in’.

Zo komen we er achter dat tot het

CODENAAM SCHIN OP GEUL
De aanstelling van onze dominee
betreft een zogeheten 70% plek. Voor

kennismakingspakket over Nigtevecht
ook een editie van de Sleutel 2000
behoort. ‘Ik heb ooit geschreven
voor het Katwijks weekblad’, zegt
Hans. ‘Mijn keuze is ook gevallen op
Nigtevecht omdat het een dorp betreft,
zoals ik dat van vroeger ken.’

30% is hij nog verbonden aan Woerden,
waar hij vandaan kwam voordat hij
naar Nigtevecht vertrok. ‘Voor bekend
werd dat mijn volgende benoeming in
Nigtevecht zou zijn, gebruikten we als
codenaam ‘Schin op Geul’. Dat zorgde
nog wel voor hilariteit als iemand zei dat

dat wel heel ver weg was van Woerden.‘
Naast het zijn van predikant doet hij
ook familie- en church mediation.
Kortom: er is genoeg te beleven in het
gezin Berkheij, waar alle 5 kinderen
ondertussen zijn uitgevlogen.
Over kinderen gesproken, wat zijn de
plannen met de jeugd, komt Rock Solid
weer terug? ‘Corona maakt concrete
plannen beramen momenteel nog
lastig, maar vanzelfsprekend willen we
er zijn voor alle leeftijden. We willen
dat de Kerk een plek voor iedereen is,
leuk dat we bijvoorbeeld ook open zijn
tijdens de Kerstmarkt in de Dorpskamer
op zaterdag 11 december.’
LIEFDE VOOR MUZIEK
Het werd een gezellige, lange avond
aan de Nieuweweg. Waar we onder
meer spraken over de vele reizen naar
Israël die ze hebben gemaakt; zelfs zelf
organiseerden. Anneke is volop bezig
met een proefschrift over ‘huisreligie’.
Maar ook werd gesproken over de
voorliefde voor muziek, waarbij ook de
Rolling Stones en Huub van der Lubbe
voorbij kwamen. En vanzelfsprekend
bespraken we onze legendarische
Oranjeweek, waar we allemaal, ook
Anneke en Hans, enorm naar uitkijken.
Wat ons betreft zijn ze een gastvrij,
open en geïnteresseerde aanvulling
voor ons dorp.

Overlast door vuurwerk
Ondanks het landelijke vuurwerkverbod dat in deze tweede coronawinter de druk op de ziekenhuizen moet verminderen,
wordt er in Nigtevecht al wekenlang flink illegaal geknald. Het gaat om een deel van de jeugd dat regels aan de laars lapt en
geen enkel respect heeft voor de rust en veiligheid van een ander. Wat hierbij opvalt, is dat de leeftijd van kinderen die met
aanstekers op straat rondlopen en vuurwerk afsteken, steeds jonger wordt. Er zijn kinderen niet ouder dan 8 jaar gespot die
openlijk vuurwerk afsteken in het dorp. Los van het gevaar dat deze kinderen voor zichzelf en anderen veroorzaken, ligt hier ook
een verantwoordelijkheid bij de ouders. Zij zouden er op moeten toezien dat hun kinderen geen illegale activiteiten ontplooien.
Inmiddels gaat het zover dat basisschoolleerlingen het vuurwerk ook al mee naar school nemen en daar afsteken. Er is op
De Verbinding al diverse malen vuurwerk bij kinderen ingenomen. In haar nieuwsbrief roept de school ouders op erop toe
te zien dat leerlingen geen vuurwerk mee naar school nemen en dat er sancties zullen volgen als kinderen een tweede maal
betrapt worden. Daarnaast is ook de wijkagent ingelicht over het feit dat er in en om school vuurwerk wordt afgestoken.

Interview Coen Hermans,
gebiedsregisseur
voor Nigtevecht
Coen Hermans (32) werkt sinds april
dit jaar bij de gemeente Stichtse Vecht
als de nieuwe gebiedsregisseur voor
Nieuwersluis,
Loenen,
Loenersloot,
Vreeland en Nigtevecht. Iedere maand
heeft hij een spreekuur in de Dorpskamer
waar Nigtevechters terecht kunnen met
vragen aan de gemeente. En omgekeerd
hoort hij zo wat er leeft in het dorp.
Sleutel 2000 belde met hem.
Hi Coen, je bent gebiedsregisseur voor
Nigtevecht, wat houdt die rol precies in?
‘Ik zie mezelf als een soort oliemannetje:
de vooruitgeschoven post vanuit de
gemeente naar de dorpen, een schakel
tussen het ambtelijk apparaat en de
inwoners. Als dorpsbewoners een idee
of initiatief hebben waar de gemeente
bij kan helpen of waar informatie voor
nodig is, dan ben ik vaak het eerste
aanspreekpunt. Ik ken de weg in het
gemeentehuis en kan mensen snel
koppelen aan de juiste ambtenaren of het
juiste loket. Omgekeerd is het heel handig
dat ik inwoners mee kan laten denken over
projecten die vanuit de gemeente worden
opgestart. Als gemeente willen we graag
goed communiceren met inwoners en ik
speel daar voor “mijn” dorpen een rol in.’

Kan je een voorbeeld geven van waar
je zoal bij betrokken bent? ‘Dat jullie
buurtsuper nu wordt overgenomen door
Centerrr vind ik een prachtig voorbeeld.
Ik zat er vanaf het eerste moment bij
toen de ondernemer achter Centerrr in
september naar de Dorpskamer kwam
voor een informatiebijeenkomst met een
aantal Nigtevechters. Ik heb toen ook
gelijk mijn collega van Economische Zaken
meegenomen. En alhoewel de ambtenaren
die erover gingen eerst wat terughoudend
waren om werkervaringstrajecten in te
kopen bij Centerrr, heb ik wel steeds
contact gehouden met Patty Weber om
vinger aan de pols te houden. Ik vind het
mooi om te zien dat Nigtevecht toen echt
is gaan samenwerken en zich duidelijk
heeft laten horen, ook richting de politiek.
Dat werkt dus.’
Wat deed je voor je bij de gemeente Stichtse
Vecht ging werken?
‘Ik heb Planologie gestudeerd aan de
Universiteit van Amsterdam en heb
daarna
o.a.
als
programmamaker
Stedelijke
Ontwikkeling
gewerkt
bij
Pakhuis de Zwijger. Daarna heb ik vier
jaar bij een architectenbureau gezeten
als adviseur, waar ik vaak betrokken was

bij participatieprojecten met burgers. Die
ervaring helpt me goed in deze baan,
waar het ook draait om het betrekken van
burgers. Mijn belangrijkste drijfveer daarbij
is mensen helpen om zelf vorm te geven aan
hun leefomgeving.’
En lukt dat een beetje in Nigtevecht?
‘Ik vind van wel, ik zie een aantal betrokken
Nigtevechters tijdens de spreekuren en
heb veel contact met Patty Weber van de
Dorpskamer. Dat werkt goed, maar in de
andere dorpen waar ik gebiedsregisseur ben,
hebben ze ook een echte Dorpsraad. Daar
hoor je minder individuele, of deelbelangen,
maar wordt al meer geprobeerd namens
het hele dorp te spreken. Dat kan helpen
om namens een dorp een krachtiger geluid
richting de gemeente te laten horen. Ik
verbeter liever zaken structureel, dan dat
ik steeds achter een losliggende stoeptegel
aanloop. Dan werkt het fijn samen met een
dorpsraad die echt namens een achterban
spreekt.’
Heb je een vraag voor Coen? Hij is bereikbaar op coen.hermans@stichtsevecht.nl of
telefonisch op 06-58076175. Je kan je via
Coen ook aanmelden voor het maandelijks
spreekuur in de Dorpskamer.
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D.O.B blijft strijden tegen gemeente
‘Hier is maar een woord voor: chantage!’ Het
waren harde woorden die D.O.B.-voorzitter
Dick Verweij dinsdag 30 november uitsprak
tijdens de vergadering van de Stichtse
Vechtse raadscommissie Sociaal Domein.
Verweij was één van de zeven insprekende
voorzitters van voetbalverenigingen uit de
hele gemeente. Stuk voor stuk spraken ze
er tegenover de raadsleden hun boosheid
en bezorgdheid uit over de nieuwe
manier waarop de gemeente buitensport
accommodaties financiert.
De commissievergadering was een zoveelste
hoofdstuk in een al jaren durende strijd tussen
zeven Stichtse Vechtse voetbalverenigingen
en de gemeente. Die laatste besloot in 2018
om de manier waarop sportverenigingen
in de voormalige gemeenten Maarssen,
Breukelen en Loenen financieel ondersteund
worden, voor alle sportverenigingen gelijk
te trekken: de zogenaamde ‘Harmonisatie
Investeringen Buitensport’. Er bestonden
verschillen tussen de drie oude gemeenten
en de nieuwe gemeente Stichtse Vecht
wilde een gelijke mate van financiering
voor alle buitensport accommodaties. Voor
de meeste voetbalverenigingen betekent
deze al eerder door de raad aangenomen
aanpassing echter dat ze veel minder geld
krijgen voor het vervangen van hun velden.
Iets wat bij een voetbalveld eens in de
vijftien jaar moet gebeuren en veel duurder
is dan bijvoorbeeld het vervangen van een
tennisveld. Bij D.O.B. kost het vernieuwen
van de twee velden en de bijbehorende

drainage al gauw 240.000 euro: een bedrag
dat eerst door de gemeente werd betaald,
maar wat binnen het nieuwe beleid voor
2/3 voor rekening van de club komt. ‘Dat
betekent dat D.O.B. binnen vijftien jaar
160.000 euro bij mekaar moet sparen’, aldus
een verontruste Verweij.
BOVENMODALE SPORT
Volgens Verweij betekent dat de doodsteek
voor zijn geliefde D.O.B. ‘Is het soms
de bedoeling dat voetbal straks een
bovenmodale sport wordt?’, hield hij de
raadsleden voor. ‘Wij hebben doorgerekend
dat onze contributie met honderd euro per
jaar omhoog moet van 150 euro naar 250
euro per jaar. Dat betekent dat het voor een
deel van onze leden niet meer te betalen
is. Bovendien zouden we als club grote
financiële verplichtingen aan moeten gaan.
Dat kan je van vrijwilligers niet verwachten.’
Verweij onderstreepte voor de raadsleden het
sociale belang van de D.O.B. voor Nigtevecht.
‘Wij zorgen voor een ontmoetingsplaats
waar voetbal, respect, normen en waarden,
zowel binnen als buiten het veld hand
in hand gaan. En dat al 75 jaar.’ Verweij
noemde de afspraak waarbij de gemeente
1/3 en de clubs 2/3 van een veldvervanging
betaalt een ‘wurgcontract’. ‘Kinderen,
mensen die aan hun gezondheid werken
en de buurtsportcoach die straks geen veld
meer heeft, worden daar het slachtoffer van.
Is dat nou de bedoeling? Is dat nou écht de
bedoeling?!’, aldus een boze Verweij.

EENMALIGE SUBSIDIE
Als antwoord op de onvrede bij de
voetbalclubs, kwam het gemeentebestuur
eerder dit jaar met een eenmalige
subsidieregeling waarbij de clubs urgent
en noodzakelijk achterstallig onderhoud
op de korte termijn vergoed krijgen. Het
idee daarachter is dat alle clubs vanuit een
goede startpositie kunnen wennen aan de
nieuwe regels. Binnen deze voorgestelde
eenmalige subsidieregeling, die nu aan de
gemeenteraad voorligt, krijgt ook D.O.B.
nieuwe velden vergoed door de gemeente,
onder voorwaarde dat ze akkoord gaan
met de nieuwe regeling waarbij bij de
volgende vervanging over 15 jaar 160.000
euro zelf opgehoest moet worden. Verweij:
‘Dat is pure chantage, zeker omdat bij
een recente inspectie is gebleken dat
onze velden er slecht bij liggen en groot
onderhoud op korte termijn noodzakelijk
is. Maar we laten ons niet chanteren, we
gaan hier niet mee akkoord.’
Verweijs hoop is nu gevestigd op een
motie van de politieke partijen Het Vechtse
Verbond, Samen Stichtse Vecht en de PVV.
In een gezamenlijke motie roepen deze
partijen het gemeentebestuur op de nieuwe
financieringsregels te heroverwegen en tot
die tijd wel de subsidie voor achterstallig
onderhoud op korte termijn te verlenen.
De gemeenteraad stemt hier op 21
december over.

Boven: D.O.B.-voorzitter Dick Verweij aan het woord tijdens
de online raadscommissievergadering op 30 november jl.
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ProWorks reclamegroep
nieuwe sponsor
We zijn telkens weer blij als een ondernemer onze Sleutel 2000 wil ondersteunen
als sponsor. Dankzij hen kunnen we zes edities per jaar maken en bij u in de
brievenbus laten bezorgen.

Cabaret:
Kees van
Amstel
14 januari
Het Nigtevechtse cabaret heeft inmiddels
een voorspoedige start gemaakt met drie
zeer geslaagde avonden. En, ijs en weder
dienende in deze coronatijden, gaan we
door op 14 januari met Kees van Amstel op
(vrijdag!)avond 14 januari. Zijn voorstelling
is bekroond met een ware sterrenregen,
enige citaten: In zijn knap geconstrueerde
cabaretsolo trekt Van Amstel de trommel
met hilarische anekdoten gretig open, maar
weet hij ook de hoofdlijn vast te houden.
Hoog tempo, afwisselend en zeer komisch.
Niet alleen is Van Amstel een goede verteller
en geoefende grappenmaker, hij weet ook
knap een rode draad in zijn voorstelling te
verweven, een constante flow van plezier
en genieten. Een komiek van de bovenste
plank die vol gas geeft en zijn zaal laat
schudden van het lachen. Kees is een sterke
verhalenverteller die over het vermogen
beschikt om tegenslag om te buigen naar
gouden grappen. Er zijn nog kaarten á € 20,verkrijgbaar via www.cabaret-nigtevecht,
bij supermarkt Nigtevecht, of per WhatsApp
06-44522302.
Op 29 januari komt Glodi Lugungu, deze
inhaal voorstelling is vrijwel uitverkocht.

Vanaf deze editie hebben we een extra steuntje in de rug: ProWorks reclamegroep
van onze dorpsgenoot Raymond Vonk gaat ons steunen. Het is een fullservice
communicatiebedrijf. Zij bieden ondersteuning op alle gebieden rondom
communicatie. Van reclame-advies en ontwerp tot de realisatie en montage. Kijk
maar eens op hun website https://pwreclamegroep.nl/ voor meer informatie.
Welkom bij de club sponsoren, Raymond!

Hoe is het
eigenlijk met…
Frits van Wijk?
Alle Nigtevechtse dertigers die vroeger een
spelcomputer hadden zijn wel eens met
deze man in aanraking geweest. Voor een
goede gamesessie of gameadvies op maat.
Inmiddels woont Frits elders.
Frits, hoe is het met je?
Ja prima, ik leef nog. Het gaat z’n gang.
Waar ben je tegenwoordig te vinden en
hoe is het leven daar? Tegenwoordig ben
ik te vinden in Almere (sinds 2015). Het
leven is daar niet zo denderend dat ik ook
echt een binding met de stad heb, maar
qua reistijd naar werk is het allemaal goed
te doen. Ik werk al een aantal jaar voor
HG. Eerst als reachtruck chauffeur, maar
inmiddels als programmeur. Als technisch
projectleider stuur ik een aantal andere
programmeurs aan; we werken veel met
Microsoft Dynamics.
In 2018 ben ik getrouwd met mijn vrouw

Cindy. Ze is Amerikaans: ik ken haar van een
bruiloft in de VS van een vriend van me. Ze
was visagist van de bruid, de vonk sloeg daar
ter plekke over.
Ik ben een fervent verzamelaar en speler van
retro videogames. NES, SNES, PSX, you name
it. Mede om die reden ben ik ook naar Japan
geweest met mijn vrouw Cindy. Gamen is
altijd een grote hobby geweest, die deel
ik ook zeker met mijn vrouw. Ook muziek
is belangrijk voor me en dan met name
zwaardere metal. Ik zou over twee weken
een death metal concert hebben, maar die
gaat helaas door corona niet door.
Verlang je stiekem nooit terug naar ons
mooie dorp? Stiekem wel, de rust in het
dorp is toch wel fijn t.o.v. Almere. Het is ook
toch wel fijn om onderdeel van zo’n kleine
gemeenschap te zijn. Het wil alleen niet
zeggen dat ik er ook daadwerkelijk weer
terug zou keren.
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Gelukkig nieuwjaar
namens onze bezorgers!
Ook dit jaar zullen de bezorgers van de Sleutel2000 in de
decembermaand weer bij u langskomen om u een gelukkig
nieuwjaar te wensen. Zoals u van ons gewend bent mogen zij de
helft van uw ‘bezorgbedankje’ zelf houden, de andere helft gaat
naar een goed doel.
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de JUMP (de Junior Modulaire
Prothese) financieel te steunen met de opbrengst van uw giften. De
JUMP is een prothese, ontwikkeld door de Mentelity Foundation, de
Foundation van de in 2021 overleden oprichtster Bibian Mentel.

voeten nodig om te kunnen lopen, zwemmen, sporten of een keer
hoge hakken te kunnen dragen. Extra benen worden niet vergoed
en moeten door de gebruiker zelf worden aangeschaft. Een extra
been kost gemiddeld 10.000 euro. Met de JUMP krijgen kinderen
en jongvolwassenen een been met meerdere voeten die ze zelf op
een simpele manier kunnen omwisselen zoals een valide persoon van
schoenen zou wisselen. Door de JUMP zal de gezondheid en het welzijn
van de prothesegebruikers toenemen: diverse onderzoeken hebben
aangetoond dat de JUMP positief bijdraagt aan het psychosociaal
welzijn en lichamelijk functioneren van de gebruikers.

In Nederland zitten ongeveer 10.000 kinderen en jongvolwassenen
onnodig vaak thuis. Door de lage vergoedingen die verleend
worden vanuit de zorgverzekering krijgt het grootste deel van
de prothesegebruikers slechts één beperkte prothese per vijf jaar
vergoed. Iemand met een beenprothese heeft echter verschillende

In oktober heeft een groepje Nigtevechters de 4-daagse van Marbella
gelopen waarbij zij, geinspireerd door Bibian Mentel, geld hebben
opgehaald voor dit goede doel. Het zou heel mooi zijn om hun
bijdrage aan te vullen met uw gulle giften! Bij voorbaat hartelijk dank
voor uw bijdrage!

Warm welkom tijdens rijtour
Ondanks de aangescherpte coronaregels was er dit jaar toch weer een feestelijk
intocht van Sinterklaas in Nigtevecht. Op zaterdag 20 november kwam hij met
zijn pieten aan in ons mooie dorp. Omdat de ouders in kinderen in hun eigen
tuin moesten blijven staan, maakt hij een uitgebreide tour in een prachtige
Audi Cabrio. Het was weer een mooi feest voor jong en oud!
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volgen in dit coronatijdperk. Of nee, toch
niet. Ik ben nu druk bezig met het zoeken
van een stage, maar door de nieuwe
maatregelen is dit erg lastig geworden.
Als iemand een interessante stage in de
evenementenbranche weet te vinden: HIT
ME UP! Ook het pannenkoekenrestaurant
in Vreeland speelt een grote rol in mijn
leven. Het restaurant is sinds kort verkocht
en wordt nu goed verbouwd. Gelukkig wil
de nieuwe eigenaar mij niet kwijt. Dus geen
zorgen, ook onder de nieuwe baas blijft het
een pannenkoekenrestaurant en blijf ik er
nog een tijdje rondlopen, jullie hoeven mij
daar nog niet te missen. Daarnaast ben ik
een grote muziekliefhebber en ga ik graag
naar concerten. Ook houd ik van voetbal.
Als je het niet meer speelt moet je het maar
gaan kijken.
Adne, jij hebt je vrienden in het dorp, wil
jij later in het dorp blijven wonen of juist
niet? En ik ben benieuwd wat je na de
middelbare school bent gaan doen en wat je
toekomstdromen zijn.
Ik vind Nigtevecht een topdorp en heb op dit
moment niet het idee om Nigtevecht in de
toekomst te verlaten. Je bent zo in de stad
als het nodig is en hier in de omgeving is
altijd nog genoeg te doen! Ik ben nog druk
aan het studeren. Ik volg nu de opleiding
Eventmanager aan de HU. Dus hoe ik mijn
toekomst zie? Zoals het er nu naar uitziet,
met al die maatregelen en de stijging van
de Coronabesmettingen, zie ik het niet snel
gebeuren om echt een toekomst te zoeken in
de evenementen. Al lijkt mij dit wel heel leuk.
Waar moeten de mensen uit het dorp je
van kennen? Ik woon zo goed als mijn
hele leven in Nigtevecht en heb een leuke
basisschooltijd gehad op de Flambouw, ben
nog van de generatie meester Creemer en
meester Letteboer (net als mijn vader...). Ook
kom ik graag in de kroeg op de vrijdagavond.
Ik heb daarnaast heel lang gevoetbald
bij Nigtevechts eigen topclub: D.O.B.
Bovendien werk ik al 5 jaar bij het
pannenkoekenrestaurant in Vreeland. Ik
zie daar vaak bekende gezichten vanuit het
dorp, dus ook daar kunnen dorpsgenoten
mij van kennen.
Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over
jezelf vertellen? Nou, ik ben 21 jaar en ben
nog vol gas aan de studie. Ik studeer op dit
moment Eventmanager in Amersfoort. Dit
is natuurlijk de perfecte opleiding om te

Wat houdt je bezig in het nieuws? Als
eventstudent houd ik mij veel bezig met
de coronamaatregelen. Vooral in de
evenementenbranche zorgt de pandemie
voor problemen en daarom ook voor de
toekomstige eventmanagers. Ook houd ik het
muzieknieuws graag in de gaten. Het nieuws
dat de zanger van Kensington (Eloi Youssef)
gaat stoppen als frontman bij de band vind
ik jammer. Ik heb ze nog nooit live gezien
dus hoop ik dat de concerten van Kensington
volgend jaar doorgaan zodat ik de band voor
de laatste keer compleet kan meemaken.
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? Ik heb
er eigenlijk twee: de tuin van mijn opa en oma
en onze eigen tuin. Wij zijn sinds een jaartje
of 2 verhuisd naar Klein Muiden en kijken uit
over de weilanden. Niks is rustgevender dan
in de tuin zitten met een biertje en kijken hoe
de koeien staan de grazen en hoe de hazen
door het veld rennen. Hetzelfde geldt voor
de tuin van opa Jan en oma Letty. Zomers aan
het kanaal zitten, kijkend naar de boten die
langs varen. Heerlijk.
Als je één dag burgemeester van Nigtevecht
zou zijn, wat zou je dan allemaal gaan doen?
Een groot feest geven voor alle vrijwilligers
die zich inzetten voor het dorp. Denk
bijvoorbeeld aan de brandweer, de haven,
D.O.B en de Oranjevereniging. Zij moeten
met z’n allen een keertje goed in het zonnetje
gezet worden! En nog iets anders: weer een
echte brugwachter aanstellen. Hoe irritant
is het als er weer een keer storing is en jij
moet aan de overkant zijn en niemand kan

je vertellen hoe lang de storing gaat duren.
En je kan met een brugwachter nog een
babbeltje maken ook.
Aan wie in Nigtevecht moeten we deze
vragen de volgende keer stellen en waarom?
Aan Daan van Roemburg. Ik heb, toen ik nog
bij D.O.B. voetbalde, een aantal keer met
hem getraind. Nu komen wij elkaar in een
andere setting tegen. In de kroeg is het altijd
gezellig en het leek mij leuk om de jongeren
uit het dorp aan de beurt te laten voor de
achterklap.
Welke vraag wil je die persoon graag stellen?
Daan, af en toe zijn wij nog wel op hetzelfde
feestje te vinden, denk aan de kroeg of de
stalfeesten die voor de coronatijd werden
georganiseerd. Maar als er nou niks in
de buurt is en jullie willen toch uit in het
weekend, waar gaan jullie dan naartoe? Naar
de stad of houden jullie het dan in het dorp?
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