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Al sinds 2014 werd erover gediscussieerd: 

de harmonisatie & privatisering van de 

buitensportaccommodaties in gemeente 

Stichtse Vecht. Dit betekent dat de 

voetbalverenigingen in Stichtse Vecht 

voortaan zelf verantwoordelijk worden 

voor het onderhoud en de vervanging 

van de velden. Na de herindeling en 

het samenvoegen van verschillende 

gemeenten in één gemeente Stichtse 

Vecht, bleek er een haast onoverbrugbare 

kloof tussen het College en de besturen 

van de 9 voetbalverenigingen in Stichtse 

Vecht: de vereiste financiën die door de 

gemeente werden voorgesteld bleken 

volstrekt ontoereikend.

Voor DOB betekende dit dat de kosten 

voor onderhoudstaken en de toekomstige 

D.O.B. en gemeente  
rond over harmonisatie

vervanging van de velden tot een 

onevenredig grote eigen bijdrage zouden 

leiden, wat op den duur het einde van 

DOB zou hebben betekend. Door het 

gezamenlijk optrekken van de besturen 

van de 9 voetbalverenigingen en vooral 

de voortrekkersrol van voorzitter Dick 

Verwey, bestuurslid Bart Selders en met 

inbreng van Kees Neervoort is na jarenlang 

vruchteloos overleg toch met de gemeente 

overeenstemming bereikt.

Maar zoals het gezegde luidt: “beter laat 

dan nooit”. Door de inzet en betrokkenheid 

van wethouder Karin van Vliet én de 

tussenkomst van een deskundige mediator 

zijn er nu in 2023 goede afspraken 

gemaakt die alle partijen tot tevredenheid 

stemmen. Dit houdt in dat dit jaar zowel 

het hoofdveld als het trainingsveld van 

DOB compleet worden vernieuwd. De 

grasmat en de toplaag gaan eruit en 

worden vernieuwd, de drainage wordt 

vervangen en er wordt nieuwe beregening 

aangelegd. Mocht er nog budget over 

zijn dan wordt er gekeken naar andere 

zaken zoals betere verlichting. Alle kosten 

worden deze keer nog betaald door de 

gemeente en de verwachting is dat een 

dergelijk groot onderhoud pas weer over 

15 jaar noodzakelijk zal zijn. Dan zal DOB 

voor 50% zelf opdraaien voor de kosten 

van dit grote onderhoud. Maar daar kan 

dan ook 15 jaar voor worden gespaard. 

We gaan zien wat dit verbeterde 

voetbalveld ons brengt! Kampioenen? 

Toernooien?



‘ Hoogste-en hoogtepunt’ voor  
de brandweerpost Nigtevecht
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 januari 

jl. ontving postcommandant Henk de 

Bruin een jubileumoorkonde. Henk is 35 

jaar brandweervrijwilliger en ontving de 

oorkonde uit handen van clustercoördinator 

Nick van Schaick van de VRU (Veiligheids 

Regio Utrecht). Een hoogtepunt in zijn 

brandweerloopbaan.

Een paar dagen later op 11 januari weer 

een hoogtepunt: het hoogste punt werd 

bereikt en daar werd op feestelijke wijze 

bij stilgestaan.

Samen met wethouder Arjan Wisseborn 

werd met behulp van een ladderwagen de 

VRU-vlag geplaatst op de nieuwe post. De 

nieuwe post voldoet straks aan alle eisen die 

eraan worden gesteld. Naar verwachting 

zal medio juli 2023 de post gereed zijn en 

de verhuizing kan dan gaan plaatsvinden. 

Naast het betrekken van de nieuwe post zal 

ook een nieuwe tankautospuit in gebruik 

genomen worden. Dit nieuwe voertuig 

is geheel ingericht conform de nieuwe 

eisen met o.a. vernieuwde watervoerende 

armaturen, dit in het kader van de nieuwe 

inzetmethodieken. Een officiële opening 

zal na de zomerperiode gaan plaatsvinden 

waarbij ook een open dag zal worden 

gepland voor de inwoners van Nigtevecht.

Belangrijk om te weten is dat de post uit 

17 enthousiaste vrijwilligers bestaat. In dit 

nieuwe onderkomen is ruimte om meer 

vrijwilligers te kunnen herbergen. Heeft 

u belangstelling?  Op elke maandagavond 

vanaf 19:00 uur oefent de brandweerpost 

Nigtevecht. Neem contact op met Henk 

de Bruin.

Matthijn Buwalda is een theatermaker,  

zanger en liedschrijver die het leven probeert 

te vangen in liedjes. Zowel muzikaal als 

tekstueel balanceert hij tussen kleinkunst 

en nederpop. Met zijn nieuwste CD “Bang 

voor Niks” en bekende duetten met Stef Bos 

en Jan Smit, heeft hij een vaste plek op de 

Nederlandse podia. Met dit intieme optreden 

voor 100 gasten belooft het een hele 

bijzondere avond te worden. 

Tickets zijn online verkrijgbaar:  

https://kerknigtevecht.weticket.com/  

Inloop is vanaf 20.00 en  

het concert start om 20.30.  

Een fantastisch 
concert op  

18 februari in  
onze dorpskerk

Op 26 maart zal het Gelegenheidskoor onder leiding van dirigent  

Ferdinand Beuze en pianist Kees van Zantwijk een optreden verzorgen in 

de kerk in Nigtevecht. Het thema deze middag is “The Best Of”. Kortom, 

bekende songs voor jong en oud. Als je nog mee wilt zingen in het koor,  

dan kan je je opgeven bij Carla Gentenaar (06-38005107). De kosten zijn  

35 euro voor nieuwe deelnemers. Er wordt op 3 vrijdagavonden van  

20 - 22 uur gezellig geoefend in de kerk: 10, 17 en 24 maart. 

We nodigen het hele dorp graag uit voor deze onvergetelijke middag.  

Kom genieten van het optreden van je familie en dorpsgenoten.  

De toegang is gratis. Een bijdrage voor de kerk wordt gewaardeerd.

Locatie: Dorpskerk Nigtevecht

Datum concert: 26 maart 15.00 – 16.00

Gelegenheidskoor  
treedt op in de kerk
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Wie is Harry Dijkstra van de Dorpswinkel?
Na alle aandacht in het dorp en in de media 

kan het bijna niemand ontgaan zijn: de 

winkel is weer open en de net opgerichte 

dorpscoöperatie met alle vrijwilligers heeft 

hier een grote rol in gespeeld. Maar, zonder 

winkelier en huurder was er geen dorpswinkel! 

En omdat Harry Dijkstra vooral heel druk aan 

het werk was, is hij tot nu toe nogal onzichtbaar 

geweest voor de meeste mensen in het dorp. 

Aan ons de schone taak hem aan jullie voor te 

stellen. 

Beste Harry, wat zou je over jezelf willen 

vertellen. Ik ben getrouwd met Katy, heb twee 

kinderen van elf jaar, Adonis en Sarah (een 

tweeling). Ik run naast de Dorpswinkel twee 

winkels op vakantieparken in Callantsoog 

en ook twee in de Noord-Hollandse plaatsjes  

’t Veld en Wieringerwaard.

 

Hoe lang ben je al retailer? Ik werk, met een 

uitstapje van 1 jaar als DJ in Australië, al 45 jaar 

in de retail. Ik ben in 1977 bij Miro gaan werken, 

toentertijd een hypermarkt van Albert Heijn. 

Ook ben ik nog 10 jaar groentekeurmeester 

geweest op de veiling. Uiteindelijk ben ik 

voor mezelf begonnen, eerst met één en later 

twee campingwinkels in Callantsoog. Na een 

tijdje is mijn broer, na een carrière bij de ING, 

ook ingestapt. We wilden langer verkopen 

dan alleen het campingseizoen, waardoor 

we zowel in de campingwinkels de voorraad 

op peil konden houden, maar ook de andere 

winkels konden bevoorraden. Helaas overleed 

hij al na anderhalf jaar op 56-jarige leeftijd en 

stond ik er weer alleen voor. In maart 2020 

opende ik onze laatste winkel in ’t Veld en nu 

dus de Dorpswinkel. 

 

Hoe ben je in aanraking gekomen met de 

winkel en de Dorpscoöperatie? Gerrit Pas 

kende ik al via de winkel in ’t Veld en dus 

Centrrr. Toen hij uitviel en ik hoorde van de 

eigenaar dat de Centrrr moest sluiten, kwam 

deze kans op mijn pad. Daarna heb ik met Bart 

en Kees gesproken over de haalbaarheid van 

een winkel en wat hiervoor moest gebeuren. 

Zij hebben dit met heel veel inzet opgepakt. 

Wat heeft jou gemotiveerd om deze winkel 

over te nemen? De samenwerking met iedereen 

en de ongelofelijke inzet. Maar ook de visie en 

plan van aanpak van Bart en Kees. Ik geloof 

erin dat we dit samen met de inwoners van 

Nigtevecht voor elkaar kunnen krijgen. Ik was 

eigenlijk gelijk enthousiast, dat ben ik altijd. En 

ook al woon ik ver weg, ik ben minimaal 1 dag 

per week in de winkel aanwezig.

Waarom is de winkel nu van 12.00-14.00 

gesloten? In het begin was er niet genoeg 

personeel, maar die is er nu wel! Met Lida, Anzari, 

de hulp van mijn werknemers en de vrijwilligers is 

de bezetting nu goed. Het goede nieuws is dus 

dat vanaf maandag 27 februari de winkel weer 

dagelijks open is van ma-vr van 8.30-18.00 uur en 

op zaterdag van 8.30-16.00 uur.

 

Heb je plannen met het assortiment? Het 

assortiment staat mede door mijn andere 4 

winkels voor 90% vast. Dit wordt aangevuld 

met producten uit de omgeving en natuurlijk 

waar mogelijk met alle wensen van onze 

klanten en de bewoners van Nigtevecht. Wel is 

het in een kleinere winkel heel lastig om een 

grote voorraad aan verse producten te voeren. 

De marge in een winkel is al niet zo hoog 

(25% ongeveer) en als je dan dingen moet 

weggooien omdat ze over de verkoopdatum 

heen zijn, dan gaat het al snel niet goed. Ik 

vraag mensen dan ook om hier begrip voor te 

hebben en niet teveel te klagen. Wij zijn ook 

maar mensen. Het beste is vooraf te bestellen: 

heb je een feestje, een lunch of dinertje: bestel 

het vooraf en wij zorgen dat het er zo snel 

mogelijk is. Dit kan op dit moment per mail, 

maar we zijn ook bezig met een whatsapp 

nummer.

Welke kansen zie je om zoveel mogelijk 

mensen naar de winkel te trekken? Dat is 

al geregeld door Coöperatie en door mij: 

wij hopen dat de bewoners van Nigtevecht 

wakker geschud zijn door deze constructie en 

weten dat het niet halen van (een deel van 

de) boodschappen in de toekomst funest 

zou zijn, waardoor de winkel dan definitief 

dicht zal gaan. En we hebben echt een goed 

basisassortiment van natuurlijk lekker vlees en 

vleeswaren van Pouw uit Abcoude, eieren van 

Meijer en brood en gebak van Kwakman. En 

inmiddels ook bloemen van Arjan. Dat werkt al 

heel goed. Ik hoop ook dat er nog wegwijzers 

komen in het dorp, bij de haven, de pont en 

de brug naar de winkel. En snel, want het is 

zomaar april en dan komen de bootjes en de 

fietsers weer. Kan de gemeente hier iets in 

betekenen?

 

Wat zou je zelf nog willen zeggen? De 

vrijwilligers die geholpen hebben en dat 

ook straks ook doen:  het is in één woord 

GEWELDIG. Wij gaan ons best doen voor 

jullie, doen jullie dat ook voor ons? Ook na 

een tijdje? Want de opening is nu geregeld, 

maar de continuïteit, dat hebben jullie echt 

zelf in de hand. En kom eens praten over wat 

je wilt of geef dit door aan de Coöperatie. 

Ook hoop ik dat bedrijven of organisaties 

uit de nabije omgeving zich melden voor 

hun bestellingen. Ikzelf heb dit netwerk nog 

niet, maar we kunnen ook zakelijk leveren.   

Voor bestelling en contact: 

info@dorpswinkelnigtevecht.nl 

of bel 0294-317906.
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De meeste Nigtevechters zijn per brief al 

op de hoogte gesteld over het vertrek van 

huisartsen Marijke Wynia en Erik Schinkel. Na 

31 jaar zullen zij hun stokje overdragen.

Ze weten een hoop van ons, maar wat weten 

wij eigenlijk van onze huisartsen? Een paar 

vragen om alsnog een beter beeld van u te 

krijgen, al staat uw vertrek voor de deur. Even 

terug naar het begin.

Waar komt u oorspronkelijk vandaan?

Erik: “Oorspronkelijk komt Marijke uit het 

Gooi en ik uit Amsterdam.”

Waar heeft u elkaar ontmoet?

Erik: “In Amsterdam tijdens de studie 

Geneeskunde hebben we elkaar leren kennen. 

We zaten achter elkaar in de collegebanken.”

Heeft u nog in een andere plaats dienst 

gedaan als huisarts voor uw komst naar 

Nigtevecht?

Marijke: “Na de opleiding heb ik nog een tijdje 

in Amsterdam-Zuidoost gewerkt als huisarts 

en in 1992 gestart in Nigtevecht. Erik is pas 

in 2000 in Nigtevecht als huisarts begonnen.” 

Erik: “Daarvoor en daarna ben ik als eerste 

hulp arts werkzaam geweest in het AMC.”

Hoe bent u 31 jaar geleden terecht gekomen 

in Nigtevecht?

Marijke: “Ik wilde graag een praktijk in klein 

stedelijk gebied. Toen de mogelijkheid kwam 

om de praktijk in Nigtevecht over te nemen 

greep ik deze met beide handen aan.”

Nigtevecht is voor de meeste bewoners een 

rustig dorp, maar voor u een plek waar zich 

een hoop afspeelt. Een tijd heeft u ook met 

uw gezin in Nigtevecht gewoond. Hoe was 

het om in het dorp te wonen waar u omringd 

werd door patiënten?

Erik: “Het was heel fijn om in een klein 

dorp te wonen en te werken. Zeker toen de 

kinderen klein waren. Ze konden zelf naar 

school lopen en hoefden niet overal naar toe 

gebracht te worden om te spelen. Marijke: 

“Wat ik wel moeilijk vond, was dat ik ook in 

mijn vrije tijd geconfronteerd werd met mijn 

patiënten. Dan vroeg ik me toch af hoe het 

met ze ging. Als ik bijvoorbeeld ’s nachts een 

ambulance in het dorp hoorde, ging ik toch 

nadenken over wat er mogelijk met een van 

mijn patiënten aan de hand zou zijn.”

Wat is er veranderd in die 31 jaar? 

Erik: “In dertig jaar is er niet veel veranderd 

qua type patiënten. Hoewel ze wel sneller 

om hulp vragen. Wel is het zo dat de huisarts 

het steeds drukker krijgt met zorg die 

voorheen in het ziekenhuis werd gedaan. 

Patiënten worden steeds sneller ontslagen 

uit het ziekenhuis. Daarbij is er een fors 

tekort aan wijkverpleging, thuiszorg en 

psychische zorg. Wat nu op het bordje van 

de huisarts komt. Dit geeft veel werkdruk 

naast de reguliere zorg.”

Wat zijn de plannen na uw vertrek?

“Na ons vertrek zullen we zeker niet in een 

donker gat vallen. We hebben een grote 

tuin en een zeilboot, dus de eerste jaren is er 

genoeg te doen. “

Wat wilt u nog kwijt aan de bewoners van 

Nigtevecht? 

“Wij hebben altijd heel fijn gewerkt en ge-

woond in Nigtevecht. We zullen wel de 

reuring en het contact met veel verschillende 

mensen gaan missen. Het is bijzonder 

om vanuit je werk met zoveel mensen op 

verschillende momenten in hun leven intensief 

contact te hebben en deelgenoot te zijn van 

ontwikkelingen in families die je soms jaren 

begeleid. “

Tip voor de nieuwe huisarts:

“Houd de zorg laagdrempelig in dit kleine 

dorp. We hebben er vertrouwen in dat dat zal 

gebeuren.“

Per 1 juli 2023 zal  de praktijk worden voortgezet 

als dependance van Huisartsenpraktijk  

Vechtrijk uit Weesp. Die graag een goede, 

betrouwbare opvolgende praktijk in Nigtevecht 

wil opbouwen. De praktijk in Nigtevecht zal 

elke ochtend geopend zijn voor spreekuur en in 

de middag in Weesp. De medicijnverstrekking 

blijft net als de huidige assistentes aanwezig in 

de praktijk in Nigtevecht. Meer details volgen 

nog. Informatie over de praktijk is te vinden 

op: www.huisartsvechtrijk.nl. 

Vertrek huisartsen

Wisseling van de 
(bezorgers)wacht
Nadat ze heel veel jaren door weer en wind de Sleutel 2000 hebben bezorgd, hebben 

Loek en Fenne Bekker nu dan eindelijk het bezorgstokje overgedragen aan twee 

opvolgers. We zijn als redactie heel erg dankbaar voor hun jarenlange gang langs de 

Nigtevechtse brievenbussen en zullen de beelden van deze twee met hun visnetjes 

(want ook in coronatijd zijn de nieuwjaarskaartjes gewoon bezorgd) nooit vergeten. 

Loek en Fenne: heel erg bedankt!

Gelukkig hebben we in de personen van Jonas en Lena Bosman goede opvolgers 

gevonden, anders had u de Sleutel 2000 nu natuurlijk niet in handen gehad. We willen 

Jonas en Lena hierbij heel veel succes wensen en we hopen dat ze de bezorging van 

de Sleutel 2000 net zo lang zullen verzorgen als hun voorgangers! Mocht u als lezer 

een opmerking of een vraag hebben over de bezorging, laat het ons dan gerust even 

weten. Info over hoe u ons kunt bereiken kunt u vinden op de achterpagina.

De redactie
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maandag 

9.00-12.00 uur: 

•  Koffie drinken met Silversportdeelnemers

20.00-21.00 uur: 

•  Tevree yoga, gegeven door Lucia

dinsdag 

Ochtend: 

•  Inloop koffie en bibliotheek 

17.00 uur: 

•  Gitaarles van Tatakh Huisman

woensdag
•  Inloop koffie en bibliotheek

 

20.00 uur: 

•  Italiaanse les op (via het Cursusproject 

Loenen) 

Een keer per maand: 

•  Inloopspreekuur met de gebiedsregisseur  

en groenvoorziening van Gemeente  

Stichtse Vecht 

vrijdag
9.00-12.00 uur: 

•  Open atelier (schilderen) 

zaterdag
Iedere 3e zaterdag van de maand: 

•  Repair-café en Naai-café

Agenda van  
de Dorpskamer
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Cheque voor Only Friends

Discussie over de locatie van de 
brandweerkazerne woedt voort

Op 24 januari toog een deel van de 

redactie van de Sleutel 2000, samen met 

bezorger Loek, naar het Friendship Sports 

Centre in Amsterdam. Het sportcentrum 

van Only Friends. Zoals u in de vorige 

editie van de Sleutel 2000 heeft kunnen 

lezen, is Only Friends een sportclub voor 

kinderen en jongeren met een beperking, 

met de slogan ‘je bent goed zoals je bent’. 

De familie Huinink uit Nigtevecht is al 

jarenlang actief als vrijwiliger bij Only 

Friends en mede daarom heeft de redactie 

van de Sleutel 2000 deze sportclub gekozen 

als het goede doel waarvoor de helft van 

de opbrengst van de nieuwjaarskaartjes 

van 2022 bestemd is.

Aangekomen op het Friendship Sports 

Centre, werden wij welkom geheten door 

Wendie Huinink. Zij heeft ons vervolgens 

voorgesteld aan Dennis Gebbink, 

oprichter van Only Friends. Aan hem 

konden wij een cheque overhandigen 

met daarop het fantastische bedrag van  

€ 610,00!! Iedereen in Nigtevecht die aan 

de bezorgers gegeven heeft: hartelijk 

dank! Voor dit bedrag kan weer veel nieuw 

materiaal worden gekocht, zoals nieuwe 

korven of nieuwe basketbalrolstoelen. 

Na een rondleiding over het terrein van 

het Friendship Sports Centre en nadat 

we een wedstrijdje rolstoelbasketbal 

mee hadden gespeeld, keerden wij 

met een tevreden gevoel terug naar 

Nigtevecht. We zijn ervan overtuigd 

dat het ingezamelde geld een goede 

bestemming heeft gekregen!

Na vele jaren en vele discussies is de bouw van de brandweerkazerne 

op het terrein van de betonfabriek aan de Kanaaldijk in 2022 

gestart. Het hoogste punt van de bouw is recentelijk bereikt. De 

verwachting is dat de bouw nog tot de zomer duurt en dat de 

kazerne in september kan worden geopend. 

Al sinds bekend werd dat de nieuwe locatie de Kanaaldijk zou 

zijn, blijft de locatie tot (verhitte) discussies tussen dorpsgenoten 

leiden. De voornaamste zorg van critici van die locatie is dat deze 

plek ervoor zorgt dat de brandweer vrijwel altijd over de brug 

moet als er in het dorp een incident of noodgeval is. Het is iedere 

dorpsbewoner helaas bekend dat de brug toch wel geregeld 

defect is en daardoor niet zelden tot flinke wachttijden zorgt. Als 

de brug bijvoorbeeld weer een keer open staat en niet direct dicht 

kan, terwijl er een noodgeval is en de brandweer daardoor niet 

(op tijd) ter plaatse kan zijn, kan dat tot onnodige gevaarlijke 

situaties leiden.

Om die zorgen het hoofd te bieden zou de discussie beslecht zijn 

als de brug simpelweg weer helemaal betrouwbaar is.



In de oudheid schreef Hippocrates al over de 

voordelen om je lichaam in contact te brengen 

met kou en koud water. In Scandinavische 

landen dompelen veel mensen in ijskoud 

water vanwege de vermeende positieve 

effecten op de gezondheid. Wim Hof is 

wereldberoemd en steeds meer mensen 

wagen zich aan het zwemmen in koud water. 

Kortom, koud-water-adepten hebben het tij 

mee. Zo ook steeds meer dorpsgenoten. Zelfs 

enkele schrijvers van de Sleutel2000 wagen 

zich geregeld in de Vecht. Wat drijft hen?

We vragen het redactielid Annelieke die 

recentelijk haar maiden dip had: “Het is een 

hele ervaring. Je denkt dat je het niet kan, 

maar als je rustig blijft ademhalen en niet 

in paniek raakt is het heerlijk. En als er dan 

een zonnetje staat en ijslaagje op het water 

ligt dan is het echt genieten. Wel  hoeft het 

niet zo lang voor mij. Na een minuutje vond 

ik het wel goed genoeg; het zal wel even 

oefenen zijn denk ik. Maar gelukkig voel je 

je daarna als na een dag buiten zijn. Rozig!”

Rinke Feenstra dipt al jaren elke ochtend 

in de vecht. Rinke, waarom doe je het? 

“Kou kan je veel leren als je er niet tegen 

‘vecht’. De ervaring is heel eerlijk. Ben 

je op de vlucht? Heb je stress of reageert 

een bepaalde spiergroep wat heftiger dan 

anders? Alles is informatie over je staat 

van zijn, maar het is moeilijk om daar in 

het moment bij stil te staan. Het is voor 

mij daarom een waardevolle ochtend 

meditatie.”

En hoe ben je ermee begonnen? “Voor 

zover ik terugga in de tijd heeft water 

mij getrokken. De landelijke, waterrijke 

opvoeding in Friesland. Ravotten in 

slootjes, een nat pak bij voetbal en een 

gekke moeder die ook toen al koud 

afdouchte... ik weet niet beter! Ik denk dat 

er zodoende een lage drempel ontstond 

om zelf op onderzoek uit te gaan en de 

kou te trotseren. Later, toen ik als student 

in Groningen woonde sprong ik in het 

vroege voorjaar in het Hoornsemeer. In 

Delft woonde ik aan de Schie en daar 

belandden we nog wel eens in na het 

stappen of een kerstdiner. Ik vond dat 

heerlijk. Woonachtig in Amsterdam begon 

het koud water zwemmen vanaf 2010 

meer continuïteit te krijgen als lid van een 

roeivereniging. Na de les even de Amstel 

in, het hele jaar door. In 2015 kreeg ik 

een cursus ijsbadderen op mijn verjaardag 

en ben vanaf toen bevriend geraakt met 

iceman trainer Bart Biermans die een tijd 

de rechterhand van Wim Hof is geweest. 

Vanaf 2017 wonen we in Nigtevecht en 

is het dippen doorgezet naar 365 dagen, 

iedere ochtend. Nu moet ik toegeven dat 

de tijd van jonge kinderen de ochtend 

soms wat in de war kan brengen. Dan is 

er ‘s avonds 1 à 2 keer per week gelukkig 

nog een herkansing samen met buurman 

Koen, Jerry en Rob. Met de gezamenlijke 

avond dip hebben we een bijzondere band 

opgebouwd. Waardevol! Wie overigens 

nog graag eens onder begeleiding mee het 

water in wil, laat het weten!”.

Dippen in de Vecht

We kunnen niet zonder, dat weet u. En wat is het toch weer heerlijk dat we een nieuwe sponsor van onze krant mogen 

verwelkomen! Onze dorpsgenoot Joke Brands gaat ons steunen. Brands Legal Consultancy verleent commercieel juridisch 

advies aan nationale en internationale bedrijven en advocatenkantoren. Zowel met interim opdrachten als ad hoc advies! 

Dank voor de steun Joke! En welkom in onze schare sponsoren, waar wij erg dankbaar voor zijn!

Redactie Sleutel 2000  
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En weer mogen we een nieuwe 
sponsor toevoegen aan ons gilde!



 

Collega gezocht m/v 

Backoffice medewerker (parttime ma-wo-vr)  

 

Functieomschrijving:   
Betonfabriek Nigtevecht is producent van betonproducten voor de Grond-, Weg-, Water- en 
Railbouw (GWW).   
Ter versterking van onze staf zijn we op zoek naar een enthousiaste, administratieve medewerker 
(m/v) ter ondersteuning van de verkoop- en de productieleider.  
 
Tot de taken behoren o.a.:  

• Het zich eigen maken van de producten en de toepassingen; 
• Het maken van concept offertes op basis van ons calculatiesysteem;  
• Het maken van eenvoudige digitale producttekeningen (interne opleiding); 
• Het administratief assisteren van de productieleider. 

Functie eisen:  
• MBO+ werk- en denkniveau;  
• Nauwkeurig en gestructureerd met cijfermatig inzicht;  
• Servicegericht en denkend in oplossingen;  
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift;  
• Proactief, leergierig met een ‘aanpakmentaliteit’;  
• (Basis)kennis van MS Office Outlook, Word en Excel; 
• Je bent communicatief, betrokken en (technisch) geïnteresseerd. 

Aanbod:  
Een veelzijdige functie in een modern productiebedrijf waar je werkt in een klein team met een grote 
mate van zelfstandigheid met:     

• Marktconforme arbeidsvoorwaarden;  
• Een gedegen inwerkperiode;  
• Werken in een informele werksfeer;  
• Goede secundaire voorwaarden. (CAO Betonproducten industrie) 

 

Mail je CV naar mail@nigtevechtbeheer.nl of neem contact op met Sascha Tasseron, 0294—251343. 
 
 
 
 
 

Triatlon 
avonturen van 
Hans Bosman

Beschuit  
  met muisjes
Maud, geboren op 24 januari 2023, 

dochter van Dennis en Mariska  

van den Akker-Groenendaal

Momenteel heeft v.v. D.O.B. twee vacatures uitstaan: 

 

•  Planner voor de bardiensten  

(maximaal 3 uur per keer, meestal 2 keer per jaar)

•  Schoonmaker  

(2/3 uur per week, tot en met april) 

Voor meer informatie: 

neem contact op met Dick Verweij (06-22903076).

Wie komt werken  
bij D.O.B.?

Backoffice medewerker (parttime ma-wo-vr)

Functieomschrijving:

Betonfabriek Nigtevecht is producent van betonproducten 

voor de Grond-, Weg-, Water- en Railbouw (GWW).

Ter versterking van onze staf zijn we op zoek naar een 

enthousiaste, administratieve medewerker (m/v) ter 

ondersteuning van de verkoop- en de productieleider.

Tot de taken behoren o.a.:

•  Het zich eigen maken van de producten en de toepassingen;

•  Het maken van concept offertes op basis van ons 

calculatiesysteem;

•  Het maken van eenvoudige digitale producttekeningen 

(interne opleiding);

•   Het administratief assisteren van de productieleider.

Functie eisen:

•  MBO+ werk- en denkniveau;

•  Nauwkeurig en gestructureerd met cijfermatig inzicht;

•  Servicegericht en denkend in oplossingen;

•  Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift;

• Proactief, leergierig met een ‘aanpakmentaliteit’;

• (Basis)kennis van MS Office Outlook, Word en Excel;

•  Je bent communicatief, betrokken en (technisch) 

geïnteresseerd.

Aanbod:

Een veelzijdige functie in een modern productiebedrijf  

waar je werkt in een klein team met een grote mate van 

zelfstandigheid met:

• Marktconforme arbeidsvoorwaarden;

• Een gedegen inwerkperiode;

• Werken in een informele werksfeer;

•  Goede secundaire voorwaarden.  

(CAO Betonproducten industrie)

Mail je CV naar mail@nigtevechtbeheer.nl of  

neem contact op met Sascha Tasseron, 0294—251343.

Collega gezocht m/v
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In 2020 interviewde Sleutel 2000 de man die met alle wetten 

van de sport, herstel en leeftijd tart. Hans Bosman had het 

voornemen dat jaar aan de start te staan van acht hele triatlons 

(3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,2 km hardlopen). 

Uiteindelijk gooide COVID-19 roet in het eten en besloot hij 

in juni van dat jaar daarom in drie aaneengesloten weekenden 

door en rond Nigtevecht de triatlons te voltooien. Hans 

onderscheidt zich met een nogal onorthodoxe stijl van trainen: 

bijna niet. Voor hem is een triatlon gewoon “lekker een dag 

buiten sporten”. In 2021 en 2022 heeft de inmiddels 52-jarige 

Nigtevechter zeker niet stil gezeten. Zo verscheen hij vorig jaar 

aan de start van negen volledige triatlons. Over de avonturen 

van deze rasoptimist is nu een boek verschenen; “Last Bosman 

Standing”. Deze is digitaal te vinden via de onderstaande link.  

https://trikipedia.nl/wp-content/uploads/2022/12/Hans-Bosman-_-

PDF-@-The-Last-Man-Standing-_-gecomprimeerd-1.pdf



Beschuit  
  met muisjes

Puck, geboren 

op 26 december 

2022, dochter 

van Anouk  

en Kevin

Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 2 april 2023
Verschijningsdatum: 15 april 2023

Vraag van Nelleke aan Rob van Nood: 

Rob, 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 voor het dorp. Wat is 

er veranderd in het dorp en wat zou je 

nog aan activiteiten willen oppakken?  

Om te beginnen wil ik nog wel even 

benoemen dat ik geboren ben in 

Amsterdam, niet in Nigtevecht. Op jonge 

leeftijd ben ik met mijn ouders, broers en 

zus naar Nigtevecht verhuisd.

Ten eerste zou ik de jeux des boules baan 

verplaatsen naar het stukje groen waar 

Arjan op zaterdag met de bloemen staat. 

Een centrale plek in het dorp. Bankjes 

eromheen, gezellig. In het parkje bij de 

twee bruggetjes aan de Garstenstraat/

Dorpsstraat zou ik sporttoestellen 

plaatsen.

 

Qua verandering in het dorp; de 

samenhorigheid. Vergeleken met vroeger 

is dat nu een stuk minder. Er was veel 

meer leven op straat, liep je makkelijker 

bij elkaar binnen. 

Achterklap: Rob van Nood
Waar moeten mensen jou van 

kennen? Tennis, voetbal, van 

vroeger uit het dorp. Ik ben 

een zoon van Gerard en Willy 

van Nood, vader van Jerry en 

Michelle, schoonvader van 

Chelsea en Koen. En opa van 

Macy, Benjamin, Moos, Julie 

en Anna.

Hoe ziet jouw leven eruit? 

Ik begin de dag rustig, 

tijdens het ontbijt maak ik 

een dag planning. Samen 

met mijn zoon Jerry heb ik 

een restaurant in Aalsmeer, 

dus daar doe ik veel voor. 

In mijn vrije tijd fiets ik 

graag, als het uitkomt met 

Henk O. en Ronald S., dip 

ik in de Vecht met Jerry, 

mijn schoonzoon Koen 

en met Rinke. Op dinsdag 

kook ik altijd voor mijn 

kinderen, kleinkinderen en 

Rekha (moeder/oma van de 

(klein)kinderen). Dat is altijd feest. Om 

de week kook/kaart avond met Ed & 

Janneke en Joke. In het weekend ga ik 

graag op stap. Ik hou van gezelligheid.

Wat staat er momenteel bovenaan op 

jouw bucketlist? Goud zoeken met Ronald 

Walraven in Suriname en Australië. 

Wat is jouw favoriete plek in het dorp en 

heb je de mooiste herinneringen aan? Het 

allermooiste plekje is voor mij natuurlijk 

Dorpsstraat 148 waar nu familie Van der 

Valk en Bolderdijk woont, aan de Vecht. Hier 

ben ik opgegroeid. En Fort Hinderdam, daar 

hebben we als kind veel gespeeld. Verboden 

terrein, maar veel avonturen beleefd.

Wat is jouw tip aan de nieuwe mensen die 

in Nigtevecht komen wonen? Ook al zwaait 

er iemand naar je die je niet kent, altijd 

terugzwaaien. Iedereen vriendelijk gedag 

zeggen. Anders krijg je meteen de stempel 

“arrogant” op je kop.

Met wie zou je wel eens een bakkie 

willen doen en waarom? Het liefst met 

Johan Cruijff, helaas gaat dat niet meer. 

Dan met Maarten van Rossum, deze man 

intrigeert me.

Aan wie in Nigtevecht moeten we deze 

vragen de volgende keer stellen? Aan tante 

To Willemsen. 

Wat is jouw vraag aan To? Hoe heeft ú het 

ervaren om met vier gezinnen te wonen in 

een boerderij op de Dorpsstraat 148?
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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 • Brands Legal  
Consultancy • Compromis Tankvaart BV •  
Gebr. Dalmulder Infra • Eikk Onderwijsgroep  
• R. Hagen b.v. Weesp • JAL Rehbock Praktijk BV 
• JBL Installatietechniek • Kidswereld • Lengers 
Housing • PBH Techniek • ProWorks reclame-
groep • 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

COLOFON


