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Dankbaar mogen we zijn dat we nu al 

enige tijd in een land zonder oorlog leven. 

Iets wat absoluut niet vanzelfsprekend is. 

We mogen niet vergeten dat teveel van 

onze dorpsgenoten slachtoffer zijn of zijn 

geweest van dit vreselijke, onbegrijpelijke 

spel van hogere machten. Dorpsgenoten 

die destijds alles hebben achtergelaten om 

een veilig leven aan hun kinderen te bieden 

en hier proberen hun leven verder op te 

pakken. Terugkeren naar het land wat ooit 

thuis was is onmogelijk.

Sleutel2000 sprak met een familie die is 

gevlucht uit Oekraïne en is opgevangen door 

Krista Tērauda en Ludwin Knol, woonachtig 

op de Vreelandseweg (Freeland Farm). 

De familie uit Charkov bestaat uit Jura (67) 

en Nadiia (65), dochter Irina (34) en haar 

dochter Arina (14). Ook de schoonzus van 

Jura en haar kleindochter; Natasha (55) en 

Karin (16) zijn mee gevlucht.

Willen jullie vertellen over het moment dat 

jullie besloten te vluchten?

We ontvingen midden in de nacht een 

telefoontje van onze dochter: “Mama, 

de oorlog is begonnen.” Onze dochter is 

woonachtig vlakbij de grens van Rusland. Ze 

hoorde de aanvallen naderen. Tien dagen 

later werd ons huis gebombardeerd. We 

hadden geen andere keus dan vluchten.

lees verder op pagina 2 >

Opgevangen 
in Nigtevecht

Wat gaat er door je heen als je moet 

vluchten? Weet je waar je heen moet? Wat 

je meeneemt? 

We hadden geen idee. We hebben wat 

spullen gepakt en zijn maar naar het station 

gegaan. Om zoveel mogelijk mensen mee te 

kunnen nemen, mochten we maar een tas 

per persoon meenemen. De rest van onze 

spullen bleven achter op het station. Terwijl 

we in de trein zaten zijn er nog vliegtuigen 

overgevlogen om de trein te bombarderen. 

Dat is gelukkig mislukt. Na vier uur konden 

we al een bus pakken richting Polen. Dat 

ging allemaal vrij voorspoedig.

 

Dat moet vreselijk angstig zijn geweest...

Onze focus lag op het in veiligheid brengen 

van de kinderen. We zaten in een survival 

modus. We hadden ook onze hondjes mee. 

Zelfs de hondjes hielden voor 24 uur hun 

behoefte vast.

De angst was, is af en toe nog steeds, 

ondragelijk. Elk vliegtuig dat overvliegt 

geeft ons de rillingen. We waren in 

complete paniek toen hier in Nederland het 

luchtalarm afging. We doken op de grond, 

niet wetende dat eens per maand een test 

wordt uitgevoerd. Daarnaast is er een hoop 

verdriet. Charkov was een prachtige, schone, 

welvarende stad met veel cultuur. We zijn zo 

trots op deze stad. Dat dit verwoest wordt, 

breekt ons hart.

Hoe denken jullie over de toekomst?

Met behulp van Krista en Ludwin proberen 

we stap voor stap ons leven hier op te pakken, 

want teruggaan is geen optie. Onze dochters 

gaan nu naar school in Laren om Nederlands 

te leren. Wanneer zij dit beheersen, kun ze 

naar reguliere scholen. De volwassenen uit 

ons gezin zullen hier gaan werken, o.a. bij 

Anna Haen in de keuken.  Irina is nagelstyliste 

en heeft haar werk hier weer op gepakt 

door een nagelstudio te beginnen. Ze heeft 

al wat klanten! Maar spanningen kunnen 

zo nu en dan overheersen en maakt het 

oppakken van het leven niet al te makkelijk. 

We hebben dierbaren die nog in Oekraïne 

zijn en middenin de oorlog zitten. Het is een 

groot contrast. De ene helft zit in oorlog en 

de andere helft moet hier een leven gaan 

opbouwen.

Zijn jullie trots op hoe Oekraïne omgaat met 

de oorlog?

We zijn trots op onze president. Dat hij niet 

wegrent voor de oorlog, zoals onze vorige 

president heeft gedaan. We hebben geen 

idee hoe dit afloopt voor hem, maar we 

kunnen zeggen dat hij echt een leider is.

 

Hoe vinden jullie het in Nigtevecht?

Nigtevecht is echt een prachtig dorp. Zoveel 

dieren en opvallend veel vogeltjes. En we 

vinden het water uit de kraan zo lekker. Ons 
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water in Oekraïne is gelig en er zit een vies 

smaakje aan. Zelfs je haar wordt er gelig van.

We zijn ook naar de Keukenhof geweest. 

Prachtig! De tulpen zijn zo mooi.

Het eten? Mwa... In Oekraïne stoppen we 

iets meer liefde en aandacht in het eten. 

We maken veel zelf en hier kun je zoveel 

al kant en klaar kopen. Dat valt wel een 

beetje tegen. In Oekraïne marineren we 

alles, maken onze eigen jam. We bewaren 

elk potje en hierin bewaren we weer iets dat 

wij zelf maken. Het zal een ́ Sovjet Unie ding´ 

zijn. Wat jullie lekker vinden aan bitterballen 

en al het gefrituurde eten, begrijpen we 

niet zo goed. Kibbeling vonden we dan wel 

lekker. En het ijs van Nelis is verrukkelijk!

Wat ons ook opvalt zijn de fietsen, zoveel 

fietsen! We zagen op het station in Weesp 

zelfs fietsen boven fietsen geparkeerd. Daar 

hebben we even naar staan kijken. En dan 

hier fietsen met zoveel water om je heen, is 

wel spannend.

Hebben jullie een boodschap aan de 

Nigtevechtse dorpsgenoten?

Bedankt voor jullie gastvrijheid. En speciale 

dank aan Krista en Ludwin. We hadden 

ons geen fijnere plek kunnen wensen om 

opgevangen te worden.

<

Opening tennispark Nigtevecht 
met geslaagd toernooi!

Zondag 3 april is het tennispark na renovatie van de banen officieel 

geopend. ‘Dat doen we met onze jeugd, want de jeugd heeft de 

toekomst,’ zei voorzitter Wendie Soede van TV Nigtevecht in haar 

speech tegen alle aanwezige bezoekers. Naast de volwassenen en 

kinderen die de hele middag lekker hebben kunnen tennissen waren 

ook andere bezoekers naar de baan gekomen. Er was een onderling 

toernooi en een leuke clinic van tennisschool CTO voor zowel de 

junioren als senioren. Groot compliment voor de twee leraren die 

zowel de volwassenen als de kinderen met leuke oefeningen aan 

het werk zetten. Het weer was hilarisch. In alle denkbare weertypen 

is gespeeld. Het ene uur speelde je in de sneeuw en hagel, het 

andere uur moest het vest weer uit, omdat het lentezonnetje lekker 

prikte. Met muziek, een hapje en een drankje werd het een heerlijke 

middag. En niet onbelangrijk: ook een paar nieuwe gezichten voor 

de club, waar naar verluidt al een paar nieuwe leden zich hebben 

gemeld. Altijd mooie bijvangst voor een vereniging.

De banen liggen er prachtig bij en de club is hiermee de komende 

jaren weer verzekerd van goede ondergrond voor alle wedstrijden 

en toernooien.

23 maart was gebiedsregisseur Coen 

Hermans in de Dorpskamer. Hij had Annelien 

Alberti meegenomen, die kon worden 

bevraagd over de groenvoorzieningen 

in ons Dorp. Er leeft veel omtrent dit 

onderwerp: vragen bleven onbeantwoord 

vanuit Stichtse Vecht en er was met name 

zorg over de hoogte en staat van de bomen. 

Vooral tijdens de laatste twee stormen was 

het spannend of de bomen het wel zouden 

Was die vangrail nu 
wel of niet gefikst?

volhouden. Veel vragen gingen mee met 

Annelien en Coen. Hier zal het laatste 

woord nog niet over zijn gezegd.

Wat mij extra intrigeerde was een 

opmerking van Jan Wind. Hij meldde ooit 

de inmiddels al maanden beschadigde 

vangrail op Kanaaldijk Oost via Fixi. Dat is 

een app waarmee je meldingen kan maken 

over zaken in de openbare ruimte, die 

vervolgens door de betreffende instantie 

kunnen worden opgelost. Groot was de 

hilariteit toen Jan vertelde een bevestiging 

via een brief te hebben gekregen dat 

‘… de zaak gelukkig naar behoren was 

opgelost…’.

Vanochtend, 9 april ben ik maar eens 

foto’s gaan nemen en zal deze maar eens 

delen met Coen Hermans. Want als dit 

een herstelde vangrail is dan eet ik mijn 

schoenen op.

Pieter Tammens
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Met een dubbel gevoel zwaaien wij van 

de Sleutel 2000 onze Rens uit. Na voor D66 

en hemzelf zeer geslaagde verkiezingen 

afgelopen maand heeft hij een plaats 

in de Gemeenteraad kunnen veroveren. 

En daarmee is hij momenteel de enige 

Nigtevechtse vertegenwoordiger in de raad 

van Stichtse Vecht. Daar feliciteren we hem 

natuurlijk bovenal mee!

Rens maakte al voor zijn toetreden tot onze 

redactie zijn opwachting in de Sleutel 2000, 

namelijk op de Achterklap. September 2016 

werd hij door Sylia de Graaf voorgedragen. 

Leuk detail is dat hij toen op de vraag wat 

hij zou doen als hij één dag burgemeester 

van Nigtevecht zou zijn, zei: “Ik moet 

zeggen dat ik tot nu toe erg tevreden ben 

over het voorzieningenniveau in het dorp. 

We hebben een prachtig schoolgebouw, 

een goede dokter, een busverbinding naar 

station Weesp, een winkel en een kroeg. 

Het dorp bij de gemeente Weesp voegen 

zou misschien handig zijn? Nu moet je voor 

het gemeentehuis helemaal naar Maarssen 

en Weesp is hier toch de dichtstbijzijnde 

grotere plaats. Maar dan moeten ze niet de 

weilanden tussen Weesp en Nigtevecht gaan 

volbouwen…”.

Er is veel veranderd in die kleine zes jaar. 

Exact een jaar later kwam Rens onze redactie 

versterken en is hij dus bijna 5 jaar vaste 

waarde geweest in ons team. En dat hij nu 

de politieke arena in stapt, daar zijn we best 

een beetje trots op. We maakten de grap dat 

de oud burgemeester van Hilversum Pieter 

Broertjes ook uit de krantenwereld kwam, 

dus dat het ook met Rens’ politieke carrière 

wel goed zit.

Dank voor je bijdragen voor onze mooie 

krant Rens, toi toi toi en leer ze in Stichtse 

Vecht maar goed rekening te houden met 

‘Stichtse Vecht Noord’! Dat is wel aan je 

toevertrouwd! Succes gewenst van ons allen!

Afscheid Rens Ulijn uit 
de Sleutel 2000 redactie

Inmiddels is de oorlog in Oekraïne 

al weer ongeveer acht weken bezig 

en zijn ook in Nigtevecht de eerste 

vluchtelingen gearriveerd. Het is heel 

erg fijn dat mensen ruimte beschikbaar 

stellen voor het opvangen van 

vluchtelingen, maar er komt best wel 

wat bij kijken.

Daarom is er op 2 april in de 

gemeente een netwerkorganisatie 

‘maatschappelijke hulpverlening 

Oekraïne vluchtelingen Stichtse Vecht’ 

opgezet, waarin ik voor Nigtevecht 

deelneem. Doel hiervan is dat hulp 

aan Oekraïne en aan vluchtelingen 

in Stichtse Vecht zo goed mogelijk 

ondersteund wordt door bedrijven, de 

overheid, maatschappelijke organisaties 

en uiteraard de samenleving als geheel. 

Heeft u vragen, wilt u hulp bieden, 

vluchtelingen opvangen, of bijvoor-

beeld financiële ondersteuning bieden 

aan mensen die al vluchtelingen 

opvangen, of heeft u andere ideeën: 

neem dan contact op met Liesbeth 

Beukenboom of Marijke Boot via 

de site van Welzijn Stichtse Vecht: 

welzijnstichtsevecht.nl/oekraine of kijk 

op vrijwilligersstichtsevecht.nl/oekraine.

Vragen, problemen en onzekerheden 

worden door hen geïnventariseerd 

en vervolgens uitgezet bij degene die 

het beste kan helpen. Vanzelfsprekend 

kunt u ook altijd met mij contact 

opnemen.

Mieke Teelen

mieketeelen@gmail.com

Hulp aan 
Oekraïne

Zaterdag 14 mei geeft professioneel zangeres 

Willy Nap samen met pianist en componist  

Bam Commijs een veelzijdig concert. Het 

programma bestaat met name uit filmmuziek, 

begeleid op piano. Willy gaat met haar 

warme stem de scènes vertellen. Je kunt o.a. 

rekenen op muziek uit “Yentl”, “The Sound 

of Music” en “Jesus Christ Superstar”. Ook 

ga je zelf zingen tijdens dit concert, als je dat 

wilt. Dat is bijv. bij het refrein van  “Avond” 

van Boudewijn de Groot en bij het refrein van 

“Het Dorp” van Wim Sonneveld.

Willy Nap is bekend van het TV programma  

“De Disneyclub”, “Het Klokhuis” en “Het 7e  

Venster”, waarin ze zong en presenteerde. 

Bam Commijs heeft inmiddels 40 jaar 

ervaring met het spelen in theaters bij 

grote en kleine producties door heel 

Europa. Gastheer op deze avond is Hans 

Berkheij, bekend als mediator en predikant 

in Nigtevecht. Kortom; deze gezellige en 

mooie avond mag je niet missen!

We hopen je te zien en te horen op zaterdag 

14 mei om 20.30 uur in de Protestantse Kerk 

Nigtevecht, Dorpsstraat 45 in Nigtevecht. De 

entree is 12 euro, jonger dan 18 jaar 6 euro.   

Kaartverkoop aan de deur vanaf 20.00 uur.   

Alleen contante betaling mogelijk. Graag 

klein geld meebrengen.

Reserveren is wenselijk via gjcommijs@planet.nl 

of 06 2498 6514. Meer info? www.willynap.nl

Concert met Willy Nap in 
Protestantse kerk in Nigtevecht
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De eerste weken van onze lokale supermarkt 

onder de naam Centerrr zijn inmiddels achter 

de rug. Hoog tijd dus voor een update: hoe 

gaat het met onze supermarkt nu Hans van 

den Bosch het stokje heeft overgedragen? 

Wij waren benieuwd en belden met Gerrit 

Pas, de ondernemer achter de sociale 

supermarktketen Centerrr.

HET DORP BEPAALD OF DE WINKEL BLIJFT

Gelukkig zijn de eerste signalen absoluut 

positief, aldus Gerrit, ook al wil hij natuurlijk 

niet te snel juichen. Hij krijgt regelmatig 

te horen dat de supermarkt nu goedkoper 

is dan voorheen en dat er bovendien een 

breder assortiment aanwezig is, “ook al kan 

ik natuurlijk geen 9 soorten yoghurt in de 

schappen opnemen”, aldus Gerrit. Wanneer 

bezoekers van de supermarkt iets missen, 

kunnen ze dat aangeven. Gerrit en zijn team 

zullen dan proberen om dat betreffende 

artikel in het assortiment te krijgen.

VERENIGINGEN, SCHOLEN EN BEDRIJVEN 

GEZOCHT

Op dit moment is Gerrit op zoek naar 

verenigingen, scholen en bedrijven om aan te 

mogen leveren. Denk bijvoorbeeld aan kerst- 

en paaspakketten of aan relatiegeschenken: 

Er is heel veel mogelijk! “Graag kom ik met 

deze partijen in gesprek om de mogelijkheden 

te bespreken”, aldus Gerrit. Daarnaast is het 

misschien goed om te melden dat het heel 

voordelig kan zijn om de boodschappen voor 

een feest of partij bij Centerrr te kopen: wat 

niet gebruikt wordt, kan achteraf gewoon 

weer worden teruggebracht (uiteraard met 

uitzondering van beperkt houdbare artikelen). 

Dat is bij de grote landelijke supermarkten 

zeker niet het geval!

SOCIALE SUPERMARKT

Door de samenwerking tussen Centerrr en 

gemeente Stichtse Vecht krijgen inwoners 

van Stichtse Vecht met afstand tot de 

arbeidsmarkt de mogelijkheid om begeleid 

werkervaring op te doen in een normale 

werkomgeving. Deze inwoners kunnen voor 

3, 6 of 9 maanden werkervaring opdoen 

in Centerrr om vervolgens uit te kunnen 

stromen naar een betaalde baan, iets dat voor 

de gemeente kostenbesparend is. Centerrr 

werkt hiermee met het zelfontwikkelde 

opleidingsplan “Step by Step” 

Op dit moment werken er naast de 

medewerkers (betaalde krachten) al twee 

‘meewerkers’ in Centerrr Nigtevecht aan 

hun re-integratie. Alleen al het (terug)

brengen van een vaste structuur in de 

dag werkt al positief. Het komt voor 

dat geplaatste meewerkers in het begin 

moeite hebben met, zoals Centerrr dat 

noemt, ‘werknemersvaardigheden’ Zij 

worden dan ook op deze vlakken intensief 

positief begeleid. Daarnaast worden 

opleidingsplannen gemaakt en worden 

bijvoorbeeld taalachterstanden aangepakt.

Al met al kunnen we dus spreken van 

een win-win situatie, want naast het feit 

dat mensen met een achterstand tot de 

arbeidsmarkt met de komst van Centerrr 

geholpen worden, is het voor de inwoners 

natuurlijk fijn dat er een supermarkt om de 

hoek is gebleven! Wij wensen Gerrit en alle 

medewerkers en meewerkers dan ook heel 

veel succes toe, in vervolg op deze  positieve 

start! 

De redactie

Centerrr Nigtevecht: hoe zijn 
de eerste weken gegaan?

Als het aan de gemeente ligt, wordt 

Garsten Noord nu eindelijk ontwikkeld en 

worden er verschillende zaken zoals woon- 

en werkbestemmingen vastgelegd. Het 

bestemmingsplan is inmiddels definitief. 

Er zijn duizenden pagina’s aan plannen 

en onderzoeken opgesteld, die voor de 

geïnteresseerde lezer in te zien zijn op 

www.ruimtelijkeplannen.nl met nummer 

NL.IMRO.1904.BPGarstenNoordNTV-VG01. Bij 

vragen aan de gemeente kunt u ook contact 

opnemen met de heer Verkammen, 140346. 

Bent u na inzien van het definitieve 

bestemmingsplan toch van mening 

dat er zaken anders geregeld moeten 

worden, dan kunt u alleen nog 

beroep aantekenen. Dit moet uiterlijk  

5 mei aanstaande zijn gebeurd. Op 6 mei 

treedt het bestemmingsplan in werking, 

tenzij voor deze datum, naast beroep, ook 

een verzoek om voorlopige voorziening is 

ingediend. Dit is een apart proces, naast het 

beroep. Het is een speciale maatregel zolang 

het beroep nog in behandeling is. Aan beide 

procedures zijn kosten verbonden. 

WAT GEBEURT ER NU CONCREET:

De Vechtoever wordt ontwikkeld met een 

appartementengebouw met 10 apparte- 

menten en een onderliggende parkeer-

garage voor 20 auto’s en 4 parkeerplaatsen 

op eigen terrein. Er komen 4 vrijstaande 

woningen met parkeergelegenheid op 

eigen terrein. Een aantal woon- en werk- 

bestemmingen worden opnieuw vastgesteld. 

We weten dat het dorp en de gemeente 

verdeeld is over met name de hoogte van 

het appartementengebouw. Dit is 12,6 meter 

gebleven.

Status ontwikkeling 
Garsten Noord

Stel, je bent redactielid van de Sleutel 2000 en je beste vriend en zijn vrouw vieren de geboorte van 

hun pasgeboren kindje. Wereldnieuws natuurlijk en dit moet zeker in de Sleutel! Het eerste wat je 

doet is het geboortekaartje inscannen en deze mooi en groot afbeelden in de aanstaande editie, het 

liefste op de voorpagina. Als het even kan zelfs op een speciaal ingelegde flyer. Toch? Helaas ging er 

bij het betreffende redactielid meerdere malen in de bedrading van de bovenkamer iets mis en wacht 

Nigtevecht nog steeds met ingehouden adem op de officiële aankondiging van de geboorte via de 

Sleutel 2000. Bij deze. Robert Creemer en Irma Creemer-Aalberts zijn op 21 november jl. trotse ouders 

geworden van Charlie Henriëtte Jolande Creemer en zijn allemaal gezond, gelukkig en wel!

Lieve Charlie
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Basisschool de 
Verbinding stimuleert 
een gezonde leefstijl

Cabaret-
programma  
2022 – 2023 
bekend gemaakt!

De afgelopen weken is op Basisschool de Verbinding gewerkt aan het project ‘Gezonde Leefstijl’. 

Twee weken lang kregen de kinderen extra lessen over gezond eten en drinken, het belang van 

voldoende slaap en beweging en het verminderen van schermgebruik.

Het team had samen met leefstijlcoach Christa Schilperoort een leuk en gevarieerd programma 

samengesteld met dagelijks activiteiten rondom een gezonde leefstijl. Elke dag had een ander 

thema, waarbij er genoeg variatie was in denken en doen. Ook de ouders werden bij dit project 

betrokken. Dat is belangrijk, want een gezonde leefstijl begint thuis!

De opening van het project werd verzorgd door Breakfit. Zij trapten af met een interactieve 

breakdance show voor alle kinderen waarna er door de gehele school workshops verzorgd werden. 

Zo konden de kinderen onder andere meedoen aan powerboksen, zumba en free running.

 

Gedurende de projectweken deden de kinderen mee aan de daily mile, een activiteit waarbij je 

elke dag 15 minuten buiten gaat lopen met de kinderen. Ook kwamen ouders vertellen over het 

belang van slapen en gezond eten, en kregen de kinderen een leefstijlboekje waarin ze onder 

andere hun lekkerste en/of gezondste recept kwijt kunnen. Het zou mooi zijn als er dan straks een 

gezond ‘Verbindings’ receptenboek ontstaat. Tijdens de start van de daily mile was wethouder 

Hetty Veneklaas aanwezig om alle kinderen namens de gemeente een stappenteller aan te bieden. 

Met deze stappenteller kunnen zij tijdens het lopen van de daily mile bijhouden hoeveel ze lopen 

binnen een kwartier en of daar vooruitgang in zit als ze dit dagelijks doen. Maar dat is niet alles, 

want dankzij de Jumbo in Loenen aan de Vecht en Boer Erik kregen de kinderen gedurende de 

weken extra fruit aangeboden. Jumbo Loenen aan de Vecht heeft gezorgd voor rood fruit. Dit 

rode fruit is gebruikt op wereldwaterdag (22 maart) om de fruitflessen van de kinderen te vullen.

Een van de ouders van de school heeft namelijk gezorgd voor voldoende fruitflessen (een fles waar 

je water en fruit in een apart compartiment doet, zodat je water een smaakje krijgt). Op deze 

manier is water drinken nog leuker en lekkerder. Op de afsluitende dag verzorgden enkele ouders 

gezonde traktaties. Zij willen laten zien dat gezond ook heel lekker kan zijn! Een gezonde leefstijl 

is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Een mooi project dus dat na deze weken vast een 

goed en gezond vervolg krijgt.

Het lijkt nog ver weg, maar het nieuwe 

cabaretseizoen is bekend gemaakt na 

de laatste voorstelling op 9 april. Onder 

voorbehoud komen de volgende vijf 

voorstellingen:

• 03 december 2022      Martijn Koning

• 14 januari 2023      Merijn Scholten

• 11 februari 2023      Rob en Emiel

• 18 maart 2023      nOOb

• 29 april 2023      Lebbis en Verhallen

Merijn Scholten kennen we van het 

duo De Partizanen, hij is inmiddels een 

grote uitverkochte hit geworden in de 

theaters. Het damesduo nOOb won het 

Amsterdams Kleinkunst Festival, zij zijn 

weer de veelbelovende talenten in het 

cabaretprogramma. Voor het eerst komen 

de topnamen: Lebbis en Martijn Koning! En 

Rob en Emiel zijn eindelijk weer terug! Altijd 

goed voor een topavond. De prijs van het 

passe partout wordt nog bekend gemaakt 

(maar nog altijd goedkoper dan de vijf losse 

voorstellingen).

Het goede nieuws is: iedereen die al een 

passe partout had dit seizoen is automatisch 

ingeschreven voor 22/23! Voor het eerst een 

passe partout? Dan graag inschrijven op de 

website www.cabaret-nigtevecht.nl. Doe 

dit ook als je voor éxtra passe partouts wil 

inschrijven. Indien je onverhoopt geen passe 

partout meer wil, dan graag afmelden op 

de site. Per WhatsApp aan/afmelden kan 

ook op 06-44522302. Met de aanschaf en 

de voortzetting van de passe partouts blijft 

onze bijzondere cabarettraditie bestaan, en 

verzekeren we ons van vijf prachtige avonden.

Met vriendelijke groet,

Ben Goes



Helpt u hopen?
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Het onlangs winnen van de vrijwilligersprijs 

door Patty Weber is een waardering voor 

haar prachtige werk en inzet, maar bewijst 

ook hoe Nigtevechters naar anderen 

om kunnen kijken en wat voor mooie 

vrijwilligersprojecten er hier opgezet worden. 

Één van de mooiste en langstlopende 

projecten uit Nigtevecht is ‘Helpt u Hopen’, 

dat zich sinds 2000 inzet voor weeskinderen 

in Oeganda. Sleutel 2000 sprak vrijwilligers Ed 

en Annette Rensenbrink en Jacobien en Sam 

Kalule. Sam is zelf afkomstig uit Oeganda. 

 

In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe 

bewoners van het dorp bij gekomen. Zouden 

jullie aan hen willen vertellen wat ‘Helpt u 

Hopen’ is?

Sam: Het is een project dat is begonnen door de 

toenmalige diaconie van de Protestantse Kerk 

Nigtevecht. Het project sponsort weeskinderen 

in Oeganda (momenteel 85) en het geld 

wordt gebruikt voor boeken, uniformen, 

schoolgeld, maaltijden en lesmateriaal.  

Jacobien: Het is puur om er voor te zorgen dat 

weeskinderen kunnen overleven. De situatie 

is verschrikkelijk daar. Je ziet veelal dat het 

opa’s en oma’s zijn die nog trachten voor de 

kinderen te zorgen. Een hele generatie ouders 

is weggevaagd door aids. Die opa’s en oma’s 

zijn vaak stokoud en niet meer in staat om 

dit te goed te doen, daarom is er (financiële) 

ondersteuning nodig van de kinderen. 

Sam: De gelden hiervoor komen vanuit 

sponsoren; de mensen kunnen hiervoor 

uit pakketten kiezen. Voor € 85,00 per 

jaar kun je al 1 weeskind voorzien van 

onderwijs, eten en een schooluniform. 

Ed: Dan zijn er 2 a 3 keer per jaar ook nog 

acties. Zo is er de jaarlijks terugkerende 

boekenmarkt in oktober en is er onlangs 

nog een sponsorloop gehouden. 

Annette: We gaan dit jaar een tuinenroute 

organiseren. Dat is een soort tour door het 

dorp. We vragen de mensen in het dorp of 

ze hun tuin willen laten zien. De mensen 

vanuit de vrijwilligersgroep verkopen ook 

nog spullen vanuit de tuinen. Ook houden 

we een papieractie, waarbij we keukenrollen 

en wc-papier aan de deur verkopen. 

Pakken van vier rollen voor een leuk prijsje. 

Binnenkort komt er meer info over deze actie. 

Jacobien: Met kerst wilden we ook extra 

doneren. De coronapandemie heeft daar 

een nog veel vernietigendere werking 

dan in Europa. Alleen al het feit dat de 

kinderen niet naar school kunnen heeft 

grote consequenties. Er worden maaltijden 

gemist. Verder hebben de kinderen niet 

hun schooluniformen aan. Daardoor dragen 

ze enkel hun eigen kleding, die daardoor 

veel sneller slijt. De kinderen lopen soms in 

lompen die van ellende uit elkaar vallen. 

 

Wat zijn de grootste uitdagingen waar jullie 

tegen aan lopen?

Jacobien: Met Helpt u hopen willen we niet 

alleen de kinderen op een directe manier 

helpen, maar hen ook leren aan de toekomst 

te denken. Dat is ook de grootste uitdaging: de 

mensen daar zijn erg op de korte termijn gericht.  

Annette: De mensen hebben van jongs af 

aan met erg veel teleurstellingen om moeten 

gaan. De kunst is om kinderen van jongs 

af aan te leren dat met de toekomst bezig 

zijn meer oplevert dan korte termijn winst. 

Ed: Één van de projecten die momenteel loopt 

is het bouwen van kalkoenhokken om de 

kinderen te leren kalkoenen te houden. Wat 

we o.a. meegeven en proberen aan te leren 

is dat het slim is de kalkoenen te fokken. Van 

elk nest gaat er ook één kalkoen naar een 

ander kind in het project. De verleiding om in 

plaats hiervan de kalkoen gelijk op te eten is 

groot; de honger is daar enorm. Dat iedereen 

zo op de korte termijn gericht is, is ergens 

goed te begrijpen. In Oeganda is er geen 

sociale zekerheid. Alleen als je dicht bij het 

vuur zit, wordt je door de regering geholpen. 

Mensen leven daardoor met de dag.  

Jacobien: We proberen de kinderen te 

leren handel te drijven en om voedsel te 

verbouwen. Niet alleen maar om eten 

voor voedsel te werven, maar ook om 

landbouwprojecten op te zetten. Daar 

profiteren de andere kinderen ook weer van. 

Sam: Nog een belangrijke uitdaging is dat er 

iemand lokaal moet zijn die te vertrouwen 

is. Je kunt alles in theorie bedenken, maar 

zonder iemand ‘in the field’ kom je nergens.  

Jacobien: Daarbij komt ook nog eens kijken 

dat vrouwen vaak beter te vertrouwen zijn 

dan mannen in Oeganda. Voorheen was er 

Sam’s zus Nambi, die jarenlang geweldig 

werk heeft gedaan. Zij is helaas overleden. 

Nu is er Catherine, de nicht van Sam en twee 

controleurs met wie we samenwerken. Zo 

komt al het geld op de juiste plek terecht 

en worden de projecten goed opgezet. 

Sam: Communicatie is ook lastig. Mensen 

vinden die goed Engels spreken is moeilijk. 

Jacobien en Annette: Onze groep verouderd 

ook. Met een grote groep met dezelfde

energie iets neerzetten als twaalf jaar geleden 

(red: een groep van 15 vrijwilligers ging naar 

Oeganda om een lerarenverblijf in een dorpje 

te bouwen) zit er niet meer in. Ook is de groep 

wat kleiner geworden (Momenteel nog Ed, 

Annette, Sam, Jacobien, Erik en Grietje van 

Staveren, Ans Bolderdijk, Henk Holtmanns 

en Ina Boshuizen. Jan en Nel van den Broek 

zijn onlangs gestopt). Daarom is er verjonging 

nodig en zouden we Nigtevecht graag willen 

vragen toe te treden tot onze groep vrijwilligers. 

 

Wat moeten deze nieuwe vrijwilligers in hun 

mars hebben?

Annette: Iedereen is welkom, het is voor een 

prachtig doel. We zullen nooit vergeten hoe 

we door 500 zingende en dansende kinderen 

onthaald werden twaalf jaar geleden, niemand 

hield het droog. Dat zijn dingen die je voor 

altijd bij blijven. Het zou zo mooi zijn om het 

project met een gerust hart over te kunnen 

dragen aan een jongere generatie. We zijn 

zelf allemaal in de zestig en zeventig en zullen 

het zelf niet eeuwig door kunnen zetten. 

Sam: Helpt u Hopen doneert met een 

goed hart en is puur mens op mens gericht. 

De kinderen stuurden ons laatst nog 

‘a milion thanks’. Dat doet veel met je. 

 

Voor € 85,- per jaar heeft een kind 1 jaar 

onderwijs, eten en een schooluniform. Voor  

€ 100,- heeft het kind daarnaast ook één 

stuk pluimvee en voor € 150,- daarnaast ook 

nog een moestuin. Wilt u doneren, dan kunt 

u dit doen op IBAN NL36RABO0343153882 

t.n.v. Diaconie Nigtevecht ov.v. Helpt u 

Hopen (Donaties gaan voor 100% naar de 

weeskinderen). Wilt u zich graag aanmelden 

als vrijwilliger en/of ondersteunen bij het 

opzetten van een website? Doet u dit dan 

door één van de groepsleden te benaderen.
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Beste dorpsgenoten,

Eindelijk is het zover... na 3 jaar lang wachten 

zullen wij op zaterdag 16 april, samen met 

onze dorpsband De Locals, van start gaan 

met weer een fantastische feestweek! Dit 

jaar is extra bijzonder omdat onze Oranje 

Vereniging 75 jaar bestaat, dus kunnen wij 

natuurlijk niet anders dan giga uitpakken! 

Er zullen een aantal ‘oude’ tradities terug 

komen, zoals een grote vuurwerkshow tijdens 

de opening en de optocht door het dorp op 

Koninsdag met als thema: Terug in de Tijd. 

Verder zien we de kinderen graag tijdens 

de Kindermiddag en de Kinder Bingo en 

voor wie durft misschien wel bij ons nieuwe 

‘Moordspel’! De mannen kunnen los tijdens 

de ‘Mens Night’ wat ook een spannende 

avond beloofd te worden... Speciaal voor 

onze 55+´ers wordt er een gezellige en 

feestelijke middag georganiseerd, en na het 

doorslaande succes van voorgaande jaren 

kan ook de Konings Bingo niet ontbreken! 

Tussendoor gaan we nog fietsen, kaarten, 

hardlopen en culinair genieten tijdens het 

‘Food Festival’. Gelukkig zijn we de foute 

party van Q-music, en het Oranjebal waar 

de band Fusebox zal optreden, ook niet 

vergeten! De week wordt natuurlijk traditie 

getrouw afgesloten tijdens het beruchte 

en beroemde Nigtevechts Uurtje, waar een 

bekend duo het dak eraf zal blazen. Voor 

meer informatie verwijzen wij u graag naar 

het ‘Oranje’ boekje.

Het beloofd een fantastische en bijzondere 

week te worden ter ere van ons 75-jarige 

bestaan.

We zien u allemaal heel graag dan!

Het bestuur Oranje Vereniging Nigtevecht

Was altijd in voor gezelligheid, stond 

vooraan in de tent met Koningsdag. Of 

koffie te verkopen op de vrijmarkt voor het 

goede doel. Inmiddels woont Floos elders. 

 

Floos, hoe is het met je? 

Het gaat goed met me! Ik ben goed geland op 

mijn nieuwe plek, maar mis Nigtevecht wel.  

 

Waar ben je tegenwoordig te vinden en 

hoe is het leven daar?

Ik woon met mijn vriend in Bussum. Ik 

heb best een tijd moeten wennen. Mijn 

hart ligt in een dorp, ik hou van de dorpse 

mentaliteit. Nu woon ik in een mooi huis 

aan een weiland, we hebben het goed hier. 

Maar het is 180 graden anders. Er woont 

hier een andere type mens. De regio Gooi 

en Vechtstreek is een begrip, maar de 

mensen uit ’t Gooi zijn toch wezenlijk 

anders dan mensen uit de Vechtstreek. Die 

laatsten staan veel meer met de poten in de 

klei. Gelukkig is mijn vriend een nuchtere 

Fries  en zijn vrienden lijken totaal niet op 

de standaard Gooise kakkers.

 

Qua werk heb ik een erg drukke periode 

achter de rug. Ik ben twee jaar geleden 

een andere kant op gegaan. Ik heb altijd 

in de evenementenbranche gezeten, maar 

ik wilde wat anders gaan doen. Ik ben 

twee jaar lang mantelzorger geweest bij 

een echtpaar van 80 jaar. Dat was prachtig 

om te doen, maar de schoorsteen kon hier 

niet van blijven roken. Toen bedacht ik 

om een ondersteunende, organisatorische 

rol voor bedrijven te zoeken, en nu 

zit ik bij stichting NKL, die zorgt voor 

infrastructuur voor laadpalen, daar ben ik 

Projectassistent. Ik ben de smeerolie van 

de organisatie, het is erg leuk om te doen.  

In mijn vrije tijd geniet ik van buiten zijn, 

en van de natuur. Fietsen, of met de hond 

lopen. Wat dat betreft is de omgeving 

hier misschien nog wel mooier dan in 

Nigtevecht. Ik ben blij met het plekje dat 

we hebben. Golfen is verder heerlijk, dan 

ben je echt 4 a 5 uur buiten. Ik heb dat 

geleerd op de golfbaan in Weesp en doe 

nog steeds erg graag. Etentjes, mensen 

uitnodigen, lekker naar de kroeg en 

andere sociale dingen, dat zijn de dingen 

waar ik blij van wordt. Wat dat betreft 

mag corona snel verdwijnen (de redactie 

sprak Floos toen alle maatregelen nog in 

stand waren).

 

Verlang je stiekem nooit terug naar ons 

mooie dorp?

Heel erg, echt. Alleen niet zo erg dat 

we er ook weer komen wonen. Ik ben 

blij met mijn hofdames (red: vrouwelijke 

bewoners hofje Petersburg die van 

gezelligheid houden), ik spreek nog 

regelmatig met ze af. Het Muziekfestival, 

Koningsdag, de stamppotavond in het 

Dorpshuis, daar kom ik  graag voor terug. 

Ik voel me warm verbonden met het dorp. 

Ik weet nog goed toen ik naar Nigtevecht 

kwam verhuizen en aan mensen aangaf 

dat we dit op 30 april gingen doen en dat 

mensen uit het dorp me vervolgens voor 

gek verklaarden. Vele Koninginne -en 

Koningsdagen later snap ik precies wat 

ze bedoelden. Ik zou dat voor geen goud 

meer willen missen.

Hoe is het eigenlijk met…  
Floos Coers?

It giet oan!



Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 29 mei 2022
Verschijningsdatum: 8 juni 2022Vraag van Daan: Noad, ik heb vernomen 

dat je hebt meegedaan aan de autocross in 

Abcoude. Is dat nu iets voor de lol of wil je 

hier verder in groeien en steeds een snellere 

auto krijgen?

Dat klopt, ik heb inmiddels twee keer met 

veel plezier meegedaan. Ik heb een aantal 

jaar geleden met Jarmo de Bruin een oude 

Ford Sierra op de kop getikt, waar we de 

autocross mee gereden hebben. De cross zelf 

is vaak even vermakelijk als het sleutelen in 

de werkplaats. En sleutelen is hard nodig, 

want ook dit jaar moet er nog een hoop 

gebeuren voor de cross in augustus. Op dit 

moment is het crossen puur voor de lol, maar 

een snellere auto klinkt nooit verkeerd… 

Waar moeten de mensen uit het dorp je van 

kennen?

Ik heb tot ongeveer twee en een half jaar 

geleden op de Oostzijdsestraat in het dorp 

gewoond, daarna ben ik met mijn ouders 

en zus verhuisd naar de Vreelandseweg. 

Mensen in het dorp kunnen mij kennen van 

mijn basisschooltijd op de Flambouw of van 

onze mooie voetbalvereniging D.O.B. De 

laatste tijd ben ik minder actief in het dorp, 

maar wellicht herkennen mensen mij sinds 

kort, ondanks de helm, ook aan een iets te 

luide motorfiets. 

Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over 

jezelf vertellen?

Na mijn middelbare school tijd ben ik 

gaan studeren in Eindhoven, waar ik 

afgelopen schooljaar mijn bachelor 

diploma werktuigbouwkunde heb gehaald. 

Doordeweeks ben ik dus vooral op mijn 

studentenkamer in Eindhoven te vinden, 

waar ik nu verder studeer voor een master 

diploma. In mijn vrije tijd ga ik graag met 

vrienden op stap, varen op de Vecht of naar 

de motorcrossbaan. 

Wat houdt je bezig in het nieuws?

Wat mij op dit moment erg bezig houdt 

is de compensatie voor studenten die van 

het leenstelsel gebruik hebben gemaakt of 

nog gebruik maken. Het stoort mij erg hoe 

dit in de afgelopen jaren geregeld is en ik 

vrees dat die compensatie weinig voor gaat 

stellen. Verder hou ik mij ook graag bezig 

met het nieuws rond voetbal en Formule 1. 

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht?

Mijn favoriete plek in Nigtevecht is de 

boerderij van Cor en Nieske Veldhuisen waar 

ik elke zaterdag en in de vakanties al vele 

jaren werk. Op deze plek kom ik mentaal tot 

rust van een drukke week studeren. 

Als je één dag burgemeester van Nigtevecht 

zou zijn, wat zou je dan allemaal gaan 

doen?

Als ik één dag burgemeester zou zijn zou 

ik iets willen doen aan het woning tekort 

voor jongeren. Denk aan betaalbare sociale 

woningbouw of aan een voorrangsregeling 

voor jongeren die in hun eigen dorp willen 

blijven wonen. 

Aan wie in Nigtevecht moeten we deze 

vragen de volgende keer stellen en 

waarom?

Nick Grootveld. 

Welke vraag wil je die persoon graag 

stellen?

Nick, je woont nu een tijdje in een 

nieuwbouwhuis aan de Dorpsstraat, is het 

huis al helemaal naar jullie zin of moet er 

nog het één en ander gebeuren?

Achterklap:  
Noad Buurman
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Sleutel 2000 redactie is een 
werkgroep van Stichting het 

Dorpshuis Nigtevecht

We zijn het er allemaal waarschijnlijk 

wel mee eens dat we in een gekke 

tijd leven. Voor velen een eenzame 

tijd. Laten we wat meer naar elkaar 

omkijken! Zou jij een maatje van een 

dorpsgenoot/dorpsgenoten willen zijn 

of kun jij wel wat gezelligheid gebruiken 

van een maatje? Neem contact op met 

de redactie,  zodat we maatjes kunnen 

verbinden aan elkaar!

Maatje 
gezocht!


