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Het is gelukt! Op 7 december jl. is onze 

dorpscoöperatie officieel opgericht! 

Met deze coöperatie kunnen we nu echt 

met elkaar de winkel weer open krijgen. 

Iedereen in Nigtevecht kan lid worden 

en daarmee mede-eigenaar. Er is een 

ondernemer die begin januari onze winkel 

weer kan komen bevoorraden, maar er 

moet nog wel het een en ander gebeuren. 

Alle hulp is welkom!

SPULLEN EN HULP GEVRAAGD

Wellicht heb je de afgelopen weken 

al wat beweging in de winkel gezien. 

Mensen die hadden aangegeven te 

willen helpen met schoonmaken zijn 

al druk aan de slag geweest. Achter de 

schermen is geïnventariseerd wat er 

nodig is om de winkel zo snel mogelijk 

weer open te krijgen, zowel financieel 

als op andere vlakken. Op de website 

dorpswinkelnigtevecht.nl staat een lijst 

van spullen die nu nodig zijn en die 

jij misschien nog over hebt, zoals een 

koffiezetapparaat en een waterkoker 

voor vrijwilligers. Ook is er een lijst 

We zijn begonnen! 
Word lid en steun 
de dorpswinkel
van werkzaamheden in de winkel waar 

vrijwilligers voor worden gezocht. Denk 

hierbij aan taken als schoonmaken, 

schilderen en stukadoren. Steek jij ook een 

handje toe?

SCHRIJF JE IN ALS LID EN DONEER!

Hoe meer mensen lid worden van de 

dorpscoöperatie, hoe beter. Dit kan 

voor 25 euro per jaar. De winkel is van 

Nigtevecht en lid worden betekent dat je 

een stem hebt in de coöperatie, maar ook 

dat je de leefbaarheid van ons mooie dorp 

ondersteunt. Want naast de winkel kan 

de coöperatie in de toekomst nog meer 

initiatieven starten om de leefbaarheid 

te vergroten, zoals het gezamenlijk 

opwekken van duurzame energie.  

Het lidmaatschap staat open voor zowel 

personen als bedrijven en instellingen. 

Als je je e-mailadres al hebt achtergelaten 

tijdens de infoavond van 7 november of 

op de website, ontvang je automatisch 

de nieuwsbrief. Ontvang je onze email-

nieuwsbrieven nog niet, meld je dan aan 

op de website.

DONATIES 

Naast leden en vrijwilligers heeft de 

coöperatie ook geld nodig om de winkel 

open te krijgen én open te houden. Geld 

geven kan in de vorm van donaties of in 

de vorm van een lening aan de coöperatie.  

Er is bijvoorbeeld geld nodig om de 

koeling straks te vervangen voor een 

energiezuiniger exemplaar. Ook delen 

van het plafond gaan eruit om daarvoor 

in de plaats led-panelen te plaatsen die 

energiezuiniger zijn. De voorstellen voor 

leningen en obligaties worden op dit 

moment verder uitgewerkt en volgen op 

een later tijdstip. 

Heb je vragen, opmerkingen, tips of tops? 

Mail ons op: 

info@dorpscooperatienigtevecht.nl of loop 

binnen in de dorpskamer bij Patty Weber, 

die als een van de initiatiefnemers nauw 

betrokken is bij de winkel en de coöperatie.



In maart van dit jaar werd Nigtevechter Rens In maart van dit jaar werd Nigtevechter Rens 

Ulijn met voorkeursstemmen gekozen als lid Ulijn met voorkeursstemmen gekozen als lid 

van de gemeenteraad van Stichtse Vecht. Die van de gemeenteraad van Stichtse Vecht. Die 

voorkeursstemmen kwamen grotendeels voorkeursstemmen kwamen grotendeels 

van zijn dorpsgenoten, vandaar dat wij het van zijn dorpsgenoten, vandaar dat wij het 

tijd vonden voor een kopje koffie met ons tijd vonden voor een kopje koffie met ons 

enige Nigtevechtse raadslid.enige Nigtevechtse raadslid.

Rens, hoe is het met je?Rens, hoe is het met je? ‘Goed! Het is erg 

leuk om zo politiek actief te zijn. Al moet ik 

wel zeggen dat het raadswerk als een soort 

golf over je heen komt en je er, zeker in het 

begin, veel tijd aan kwijt bent omdat je het 

in de praktijk moet leren. Met daarnaast 

een drukke baan en kinderen is het soms 

wel even passen en meten maar ik haal er 

gelukkig veel voldoening uit!’

Je wordt niet zomaar raadslid, hoe is dat Je wordt niet zomaar raadslid, hoe is dat 

gegaan?gegaan? ‘Ik ben al in 2009 lid geworden 

van D66. De partij was altijd groot in de 

gemeente Stichtse Vecht, maar zat de 

laatste raadsperiode niet meer in de raad 

vanwege interne strubbelingen bij de 

lokale afdeling van de partij. D66 wilde 

daarom in onze gemeente met een schone 

lei en nieuwe mensen aan de verkiezingen 

van 2021 meedoen. Tijdens de coronacrisis 

in 2020 werd ik als slapend lid in de 

gemeente door hen gebeld of ik interesse 

had om politiek actief te worden. Iets wat 

ik altijd wel al in mijn achterhoofd had, 

maar er nooit van is gekomen. Ik begon 

met helpen aan de campagne voor de 

Tweede Kamerverkiezingen en voor ik het 

wist zaten we met een groepje politieke 

beginnelingen een verkiezingsprogramma 

voor de gemeenteraadsverkiezingen in 

Stichtse Vecht te schrijven; heel inspirerend 

om samen te doen! Ik leerde dat de 

gemeente op heel veel leefgebieden veel 

invloed heeft en dat je vanuit de raad 

echt impact kan hebben om het leven van 

mensen beter en rechtvaardiger te maken. 

Toen ze mij daarna vroegen of ik ook op 

de kieslijst wilde staan, heb ik na overleg 

met het thuisfront ja gezegd. Uiteindelijk 

plaatsten ze mij op nummer 6 op de lijst. 

Om vanuit die positie ook echt in de raad 

te komen, waren voorkeursstemmen mijn 

enige reële mogelijkheid. En na intensief 

campagne voeren in het dorp, is dat ook 

gelukt! Dankzij 216 voorkeursstemmen ben 

ik nu het eerste raadslid ooit uit Nigtevecht 

in de gemeenteraad van Stichtse Vecht. 

Voor het dorp heel belangrijk, want in het 

gemeentehuis in Maarssen is Nigtevecht echt 

heel ver weg.’

Wat doe je precies als raadslid?Wat doe je precies als raadslid? ‘De 

raad is in feite de baas van het college 

van Burgemeester en Wethouders 

(B&W) en heeft 3 belangrijke taken: een 

controlerende, een kaderstellende en 

een volksvertegenwoordigende taak. Je 

controleert als raadslid of het college doet 

wat ze in het coalitieakkoord beloofd 

heeft en bepaalt hoeveel geld ze daaraan 

mogen uitgeven (kaderstellen). De 

volksvertegenwoordigende rol spreekt mij 

persoonlijk het meeste aan. Veel mensen 

in het dorp weten dat ik raadslid ben en 

spreken me aan over allerlei zaken. Dat en 

wat ik zelf in mijn omgeving meemaak, neem 

ik mee naar de raad. Zo ben ik letterlijk een 

stem uit Nigtevecht in de gemeenteraad. 

Uiteraard hoort het lezen van veel 

beleidstukken ook bij het raadswerk. Want 

je moet nu eenmaal weten waar het over 

gaat om ergens over te kunnen debatteren 

en beslissen. In de praktijk betekent dit dat ik 

zo’n 20 uur per week aan raadswerk besteed. 

En wat vind je specifiek voor Nigtevecht En wat vind je specifiek voor Nigtevecht 

belangrijk?belangrijk? ‘Voor het dorp vind ik een 

goede uitkomst van de discussie rond de 

financiering van aanleg en onderhoud 

van de voetbalvelden van de DOB heel 

belangrijk. Over de eenderde-tweederde 

regeling is veel te doen geweest en ik vind 

het belangrijk dat het college recht doet aan 

de uitkomsten van het bemiddelingsplan dat 

er nu ligt, zoals ook is afgesproken in het 

coalitieakkoord. Maar ook de doorstart van 

de dorpswinkel met de net opgerichte dorp-

coöperatie staat me na aan het hart en volg 

ik nauwgezet. Gelukkig toont de gemeente 

zich daar een goede en betrokken partner. 

Ik wil vooral bewaken dat Nigtevecht en 

andere kleine dorpen binnen de gemeente 

leefbaar blijven en dat hun geluid gehoord 

wordt in de gemeenteraad.’

Kopje koffie met Rens Ulijn, 
ons enige Nigtevechtse gemeenteraadslid
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Wij nodigen u uit voor  

DE KERSTNACHTDIENST 

24 december 21.30 uur

EERSTE KERSTDAG 

25 december 10.00 uur

Meer over de diensten rondom Kerst en de diensten op zondag  

kunt u vinden op www.kerknigtevecht.nl

Hartelijk welkom in de 
Dorpskerk van Nigtevecht!

Zoek je leuk en verantwoordelijk 

vrijwilligerswerk? Houd je van persoonlijk 

contact met mensen, ben je altijd in een 

goed humeur, gastvrij én heb je altijd al in 

een Mercedes willen rijden?

Word dan vrijwilliger op Buurtbus 522!

Als vrijwillig(st)er bestuur je minimaal 

één dagdeel per week een 8-persoons 

buurtbus die tussen de kernen Weesp, 

Nigtevecht, Loenen aan de Vecht en 

Vreeland rijdt. Het is leuk en tevens 

ook verantwoordelijk werk. Je verhoogt 

de bereikbaarheid en mobiliteit van 

de inwoners van deze kernen. In 

principe rijdt iedere vrijwilliger één 

dienst van drie tot vier uur per week. 

Meer dagdelen is in overleg mogelijk. 

De indeling is flexibel: onze planner 

maakt, in samen-spraak met de 

vrijwilligers, het maandelijkse rooster. 

Iedere maand kun je je inschrijven op het 

aankomende rooster. Vakanties hoeven 

dus nooit een probleem te zijn. En mocht 

je door ziekte een keertje verhinderd zijn 

dan is er altijd wel een collega die je kunt 

benaderen om je dienst over te nemen.

Het is goed om te beseffen dat dit 

vrijwillerswerk niet vrijblijvend is. Je 

collega’s en passagiers moeten namelijk 

op je kunnen rekenen. Nadat je een 

rij- en gezondheidstest hebt ondergaan 

en een geldige Verklaring Omtrent 

Gedrag is afgegeven, word je lid van 

Buurtbusvereniging Vechtstreek en word 

je ingeroosterd. Hieraan zijn voor jou 

geen kosten verbonden. Je bent welkom 

als je beschikt over een geldig rijbewijs B.

Aanmelden kan via de rubriek ‘vacatures’ 

op: www.syntusutrecht.nl.

Buurtbus 
522  
(Weesp – 
Vreeland 
v.v.) zoekt 
chauffeurs!
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Net als in voorgaande jaren zullen de 

bezorgers van de Sleutel2000 binnenkort 

weer bij u aan de deur komen met 

hun traditionele ‘gelukkig nieuwjaar-

kaartjes’. Wederom mogen zij de helft 

van uw bezorgbedankje zelf houden, 

de andere helft zal gestort worden op 

de rekening van een door de redactie 

Onze bezorgers wensen u 
weer een gelukkig nieuwjaar!

gekozen goed doel, waarbij wij altijd 

naar een goed doel met een binding met 

Nigtevecht proberen te zoeken.

Dit jaar hebben we gekozen voor het 

goede doel ‘Only Friends’: een sportclub 

speciaal voor kinderen en jongeren 

met een beperking. Familie Huinink uit 

Nigtevecht maakt zich al jarenlang met 

veel passie sterk voor Only Friends.

Het mooie van Only Friends is dat zij 

zelf geen beperking kennen. De slogan 

van Only Friends is dan ook: ‘Je bent 

goed zoals je bent‘! Sporten is gezond, 

zeker ook voor kinderen en jongeren 

met een beperking. Iedereen met een 

lichamelijke of verstandelijke beperking 

of een chronische ziekte is van harte 

welkom om bij Only Friends te komen 

sporten. Voor deze sporters biedt Only 

Friends verschillende sporten, zoals 

judo, atletiek, voetbal en cycling. Hierbij 

wordt altijd uitgegaan van de behoeften 

en de belevingswereld van deze groep 

sporters. Momenteel biedt Only Friends 

28 verschillende sporten aan, waarvan 

bijna 800 kinderen en jongeren met veel 

plezier en enthousiasme gebruikmaken. 

Het Friendship Sports Centre in 

Amsterdam-Noord is de thuisbasis van 

Only Friends.

Only Friends drijft op de kracht van 

ongeveer 250 vrijwilligers en dankt 

haar bestaan aan gulle sponsors. Meer 

informatie over Only Friends kunt u 

vinden op de website onlyfriends.nl. 

Bij voorbaat hartelijke dank voor uw 

bijdrage!

Het Seniorenorkest Amstelland geeft op 8 Januari weer haar 

Nieuwjaarsconcert in de Nigtevechtse Kerk van 14.00 - 15.00 uur.

Het orkest bestaat uit ongeveer 50 spelende leden en  

de muziek wordt voor ieder thema aangepast.

TOEGANG GRATIS

Cees van Roemburg

Nieuwjaarsconcert 
in de Kerk

Kom gezellig 
luisteren  

en meezingen!
Op 17 december organiseert popkoor MixedUP uit Weesp een 

eigen concert in de kerk in Nigtevecht. Het wordt een sfeervolle 

avond waarbij het koor zowel kerstnummers als popsongs  

ten gehore zal brengen, waarvan een aantal als “ sing-a-long”.  

Dit alles onder het genot van koffie, thee, wijn, bier, fris etc. 

Toegang is gratis.  

Consumpties tegen betaling. Een vrijwillige bijdrage voor  

de kerkverwarming wordt zeer op prijs gesteld.
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Beschuit  
  met muisjes

Owen, geboren op 11 oktober 2022, 

zoon van Kelly en Stefan Koningen

Duke Jacob Wolf, 

geboren op  

1 november 2022,  

zoon van Terence  

en Tatiana
 

  

5

Niet kapot te krijgen
Nigtevecht heeft heel wat sportief talent 

grootgebracht. Zo zijn er de broers 

Wolffenbuttel, schaatser Frits Schalij en 

de deelnemers aan onze kersverse eigen 

dorpstriatlon. Ook kent ons dorp een 

aantal fanatieke wielrenners. Neem nou 

John Vonk. Al jaren een zeer fervent 

beoefenaar van de sport. Dit jaar alleen 

al trapte John een ongelofelijke 10.000 

kilometer weg, wat terug te zien is op 

de app Strava. Het bijzonderste aan 

alles? John is dit jaar 75 jaar geworden. 

 

Al zijn John en zijn fiets al jaren 

onafscheidelijk, toch was hij een relatieve 

laatbloeier op de pedalen. Ooit zat 

hij op judo en ook schaatsen heeft hij 

geprobeerd. Maar in zijn tijd op de 

MULO in Weesp ontdekt hij zijn passie:  

“Ik ging altijd met de fiets naar school 

en kwam daar in contact met jongens 

die bij wielervereniging De Adelaar in 

Hilversum zaten. Het was de winter van 

’62 en ik besloot met de clubwedstrijden 

mee te doen. Dan reden we om 8 uur op 

zaterdagochtend naar de vereniging en 

dan startte je om 10.00 voor een ronde om 

de Eemnesserpolder. Mijn eerste wedstrijd 

was in maart, het was nog heel guur. Ik had 

de week ervoor langs het kanaal getraind 

met veel wind tegen. Veel jongens kwamen 

indertijd uit Hilversum en Bussum en die 

trainden in hun rondje vaak in de luwte. 

Dat gaf mij een groot voordeel en ik won 

daardoor mijn eerste clubwedstrijd.” 

 

Dat smaakte naar meer voor John en hij 

werd steeds enthousiaster en fanatieker. 

Het hoogtepunt was dat hij met zijn 

ploegmaats van De Adelaar derde 

werd op het NK in de jeugdcategorie. 

Wedstrijden waar overigens tot 1969 Joop 

Zoetemelk ook aan de start verscheen. 

In de loop van de jaren kwamen de 

twee elkaar nog regelmatig tegen en ze 

maakte dan vaker gezellig een praatje. 

 

In de jaren zeventig is John naar eigen 

zeggen wat minder fanatiek. “Het zijn 

de jaren dat ik getrouwd ben en dat ik 

ook mijn kaashandel opgezet heb. Vaker 

dan twee keer in de week kwam ik niet 

aan fietsen toe. Maar ik bleef toch gaan. 

Dat gevoel van vrijheid, het gevoel dat je 

overal zo heen kan rijden, is ongekend.” 

In de jaren 80 en 90 blijft John fanatiek 

en begint hij ook via Cyclo Sportive aan 

wedstrijden per leeftijdscategorie mee 

te doen, waar hij met enige regelmaat 

ook als eerste over de finish komt. Ook 

klassiekers als de Amstel Gold Race en de 

Ronde van Vlaanderen zijn graag verreden 

races. 2002 is zijn fanatiekste jaar met 

maar liefst 17.000 km op de fiets. En 20 

jaar later staat hij nog steeds gedreven 

en vrolijk op de pedalen, iets wat niet 

alleen maar mogelijk wordt gemaakt 

door jarenlang stug kilometers te blijven 

maken:  “Voeding is erg belangrijk. Ik 

eet veel groente op een dag. Bij mijn 

ontbijt neem ik een smoothie gemaakt 

van banaan, spinazie, boerenkool, 

broccoli en havermelk. ’s Avonds steevast 

weer een bord groente. Ook doe ik elke 

dag aan ochtendgymnastiek. In 2018 

heb ik met een ongelukkige val mijn 

heup gebroken. Drie maanden later 

zat ik weer op de fiets. De gymnastiek 

heeft daar zeker aan bijgedragen.”  

 

Ten slotte is ook een goede dosis optimisme 

en fanatisme een belangrijke voorwaarde 

voor fit zijn op leeftijd, zo denkt John 

(die overigens ook nog twee dagen in de 

week zijn kaashandel exploiteert). Soms 

komen er jonge triatleten voorbij rijden 

die dan net een tikje harder gaan dan 

John. “Leeftijdsverschil of niet, die kan ik 

hebben”, denk hij dan. En dan probeert 

hij zo lang mogelijk in hun wiel te blijven 

rijden. “Het blijft altijd weer mooi als dat 

nog lukt“, glundert John zichtbaar.



DIACONALE ACTIE –  

DORPSKERK NIGTEVECHT

Armoede. Opeens is dit een thema in 

Nederland en mogelijk ook in Nigtevecht. 

Door de torenhoge inflatie komen 

steeds meer mensen in de problemen. 

De fors gestegen energieprijzen maken 

het er niet beter op. Om een beeld 

te geven: Volgens schattingen leven 

in 2023 ruim 800.000 mensen in ons 

land onder de armoedegrens, onder 

wie ruim 200.000 kinderen. Het aantal 

aanvragen bij de Voedselbank steeg 

in het afgelopen jaar met 22 procent. 

 

Het is nu tijd om in actie te komen! Het is nu tijd om in actie te komen! 

Dit doen we graag samen met u.Dit doen we graag samen met u. 

De diaconie van de Dorpskerk in 

Nigtevecht neemt onderstaand initiatief, 

omdat het een Bijbelse opdracht van de 

diaconie is om om te zien naar mensen in 

nood. Dat kan plaatselijk en wereldwijd. 

Wel of niet kerkelijk meelevend is daarbij 

niet relevant. Rond deze tijd ontvangt 

ieder gezin van de overheid twee keer een 

bedrag van € 190 als tegemoetkoming in 

de energiekosten. Misschien heeft u dit 

zelf broodnodig. Maar mogelijk ook niet 

en ziet u het als een leuk extraatje. In 

dat geval vragen we vrijmoedig om een 

bijdrage, zodat de diaconie financiële 

ruimte heeft om mensen te helpen. Ieder 

bedrag is welkom.

De diaconie van de kerk in Nigtevecht 

weet niet hoe groot de nood is bij 

individuele gezinnen en we hebben 

ook geen gegevens van de eventuele 

problemen van onze dorpsbewoners. 

Mocht het daarom zo zijn dat u zelf of 

andere mensen in uw directe omgeving 

in grote nood verkeren door de eerder 

genoemde problemen, neem dan contact 

op met de plaatselijke diaconie. Zij 

willen met u meedenken en zoeken naar 

wegen om u te helpen. Uiteraard zijn wij 

daarbij gebonden aan geheimhouding 

en discretie.

Als u dit initiatief van de plaatselijke 

diaconie voor het hele dorp wilt 

ondersteunen dan kunt u uw bijdrage 

storten op het rekeningnummer van de 

diaconie: 

Diaconie Nigtevecht: 

NL59RABO0157013863  

o.v.v. energietoeslag.

DE VOEDSELBANK 

U kunt er ook voor kiezen om mensen met 

acute nood te helpen door de Voedselbank 

in onze gemeente Stichtse Vecht 

financieel te steunen. De aanlevering 

van goederen van de middenstand voor 

de voedselpakketten loopt terug terwijl 

de aanvragen stijgen, dus wordt het 

moeilijker om toch voedselpakketten te 

kunnen aanbieden. Er zijn uitgiftepunten 

in Maarssen, Breukelen en Loenen.

Het rekeningnummer van de Stichting 

Voedselbank Stichtse Vecht is: 

NL93RABO0138913536 

Beide genoemde instanties hebben een 

ANBI status. 

Het is goed om te weten dat de 

Gemeentelijke overheid op dit moment 

ook € 1300 beschikbaar stelt voor 

inwoners met een laag inkomen. 

De aanvraag hiervoor en de criteria 

vindt u op internet onder: Aanvraag 

energietoeslag Stichtse Vecht.

Met vriendelijke groet, 

de diaconie van de Dorpskerk Nigtevecht.

Contactpersoon: Bert Letteboer, 

tel. 0629545748

Actie diaconie en Voedselbank

Op drie december heeft Martijn Koning het 23e seizoen van het Nigtevechtse 

cabaret geopend in een sfeervol Dorpshuis met zijn voorstelling ‘Appeltjes schillen’: 

weer ouderwets bovenop de actualiteit en met een hoge mate van grapdichtheid. 

De volgende voorstelling is van Merijn Scholten op 14 januari; deze voorstelling is 

overladen met een sterrenregen aan recensies maar is helaas al lange tijd uitverkocht. 

Het goede nieuws is dat er voor de voorstellingen van Rob en Emiel op 11 februari wél 

nog kaarten beschikbaar zijn. Ze spelen een programma dat speciaal is samengesteld 

voor Nigtevecht! In ‘Rob & Emiel gaan Los’ vertonen ze een aantal van hun beste acts 

van de afgelopen 20 jaar in een wervelende show van magie, cabaret, mindreading, 

comedy én theater. Rob en Emiel zijn ongeëvenaard! Reserveren en kaarten kopen 

kan op de website www.caberet-nigtevecht.nl. Een kaart kost € 23,-.

Cabaretvoorstellingen  
eindelijk weer begonnen
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We kunnen als Sleutel 2000 al sinds de oprichting 

bouwen op een trouwe schare sponsoren. Dankzij hen 

maken we straks al voor het 24e jaar uw favoriete 

Dorpsperiodiekje. Dit jaar zwaaien we twee supporters 

uit: Edwin Smulders van Fotopersbureau Peter Smulders 

en Pim van Rossum van het CDA Stichtse Vecht. Dank 

namens alle Nigtevechtse lezers voor jullie steun; 

ook jullie zijn jarenlang onderdeel geweest van onze 

financiële ruggengraat!

Redactie Sleutel 2000

Afscheid 
sponsoren

Sinterkerst sfeerimpressie

Een mooie, speelse en romantische fontein!

•  Voor de kleintjes voor wie de Vecht nog iets te koud is om 

verkoeling in te zoeken 

•  Voor de (oudere) jeugd voor hun eerste romantische date 

•  Voor de harde werkers om even op adem te komen 

na een dag hard werken 

•  Voor de ouderen om elkaar te ontmoeten op het prachtige 

nieuwe bankje maar dit keer met het rustgevende geluid 

van het water. 

Groeten, Kiki

Idee voor hoekje van 
de Oostzijdsestraat/
Petersburg
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Een korte sfeerimpressie van 

de intocht van Sinterklaas en 

de kerstmarkt.



Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 28 januari 2023
Verschijningsdatum: 11 februari 2023

Vraag van Dafne: Lieve Nelleke, je bent net Vraag van Dafne: Lieve Nelleke, je bent net 

met pensioen gegaan. Heb je een beeld voor met pensioen gegaan. Heb je een beeld voor 

jezelf hoe jouw dagen/weken eruit gaan jezelf hoe jouw dagen/weken eruit gaan 

zien? Is er iets wat je echt wil/kan gaan doen zien? Is er iets wat je echt wil/kan gaan doen 

nu je met pensioen bent?nu je met pensioen bent? “Voordat ik met 

pensioen ging had ik wel een idee wat ik zou 

gaan doen en dat was zeker eens bijkomen 

van ruim 40 jaar werken in het onderwijs. 

Elke maand naar een museum, fietsen, 

wandelen en nog veel meer. Het leven 

loopt alleen niet altijd zoals je denkt dat 

het loopt. Ik was nog maar een week thuis 

en daar ging de telefoon, mijn voormalige 

directeur met de vraag of ik hem uit de 

brand kon helpen. En dat doe je dan want 

je weet dat er anders misschien een groep 

naar huis gestuurd gaat worden. Ik werk 

dus weer twee ochtenden, met net zoveel 

plezier als altijd. De dagen die ik niet werk, 

vul ik met oppassen op de kleinkinderen en 

voorlopig nog lekker rommelen in en rond 

het huis. Wie weet word ik ook nog eens 

vrijwilliger in de bibliotheek, want lezen is 

mijn grote hobby.“

Voor de mensen die je niet kennen: hoe ziet Voor de mensen die je niet kennen: hoe ziet 

een gemiddelde dag uit jouw leven eruit?een gemiddelde dag uit jouw leven eruit? 

“Een gemiddelde dag, als ik niet werk, 

begint met uitgebreid de krant lezen. Wij 

lezen er twee dus daar ben ik wel even 

zoet mee. Een voornemen van mij was ook 

om het huis eens grondig op te ruimen en 

de overbodige spullen een nieuw leven te 

geven. Ik ben een van de kerkrentmeesters 

Achterklap: Nelleke Nobel

van de kerk in Nigtevecht (wij gaan over 

het beheer van de gebouwen); ook daar 

is soms werk voor te verzetten. Op deze 

manier zijn de dagen al snel gevuld.“

Wat staat er momenteel bovenaan jouw Wat staat er momenteel bovenaan jouw 

bucketlist?bucketlist? “Bovenaan mijn bucketlist 

staat het bezichtigen van alle hoofdsteden 

van Europa. Een aantal heb ik al bezocht. 

Ik ben erg geïnteresseerd in geschiedenis 

en vind het heerlijk om met een gids in 

mijn handen door een stad te dwalen. De 

uitdaging is om dit met de trein te doen.“

Wat is het eerste dat je aan een Wat is het eerste dat je aan een 

buitenstaander vertelt die vraagt: waar zou buitenstaander vertelt die vraagt: waar zou 

ik Nigtevecht van kunnen kennen?ik Nigtevecht van kunnen kennen? “Onze 

mooie ligging tussen Loenen en Weesp. Het 

Muziekfestival en natuurlijk de festiviteiten 

rondom Koningsdag.“ 

Wat is jouw tip aan mensen die nieuw in Wat is jouw tip aan mensen die nieuw in 

Nigtevecht komen wonen?Nigtevecht komen wonen? “Loop een 

rondje door het dorp, groet de mensen. Ga 

een poosje in het Adri Amesz Park zitten en 

knoop een praatje aan met de mensen die 

daar vaak zitten. En als we weer een winkel 

hebben, haal daar je boodschappen. Op 

deze manier leer je veel mensen kennen.“

Met wie zou je wel eens een bakkie Met wie zou je wel eens een bakkie 

willen doen en waarom?willen doen en waarom? “Ik zou wel eens 

koffie willen drinken met de minister van 

onderwijs Dennis Wiersma. Met hem praten 

over de kernwaarden van het onderwijs en 

wat ervoor nodig is om te zorgen dat elk 

kind het onderwijs krijgt wat bij hem of 

haar past.“

Aan wie in Nigtevecht moeten we deze Aan wie in Nigtevecht moeten we deze 

vragen de volgende keer stellen en waarom?vragen de volgende keer stellen en waarom? 

“Aan Rob van Nood, hij is een geboren 

Nigtevechter en heeft nooit ergens anders 

gewoond.“

Welke vraag wil je die persoon graag Welke vraag wil je die persoon graag 

stellen? stellen? “Rob, je je hebt jarenlang getraind 

en gecoacht bij DOB, je hebt vroeger in 

de Oranjevereniging gezeten, de ijsbaan 

opgezet, je hard gemaakt voor de grote 

speeltuin. Je bent dus heel actief geweest. 

Hoe is je kijk nu op het dorp? Wat is er 

veranderd en zou je nog iets aan activiteiten 

willen oppakken?“

8

 

NCOLOFO

 

Redactie
Pieter Tammens       06-13880005
Annelieke Sijbesma        06-20430315
Freda Bekker       06-26076501
Kasper Rensenbrink       06-36105866
Michelle Brouwer-van Nood      06-30037624
Roy Brands       06-25754436
E-mail: info@sleutel2000.nl

Opmaak en vormgeving
Ursula Hopson Graphic Design      06-42413331
Druk  
Postfly - Amsterdam Zuidoost

      Twitter: @sleutel2000
      facebook.com/sleutel2000

Met dank aan de sponsors:
• ALLSAFE Mini Opslag • Compromis Tankvaart 
BV • CDA Stichtse Vecht • Gebr. Dalmulder 
Infra • 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

Sleutel 2000 redactie is een 
werkgroep van Stichting het 

Dorpshuis Nigtevecht


