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Het begon allemaal met een idee in 
de zomer van 2017 toen de Zegveldse 
vrienden Jeroen Frasa (15), Vincent 
Blok (15), Lukas Timmerman (16) en 
Robert Verheul (16) aan het voetballen 
waren op het Pannaveld aan de Molen-
weg in Zegveld.
Zij dachten dat het wel een goed idee 
was om een watertappunt te maken bij 
het Pannaveld zodat zij tijdens het voet-
ballen hun dorst kunnen lessen. Daar-
naast kunnen niet alleen gebruikers van 
het Pannaveld, maar ook kinderen uit 
de speeltuin en voorbijgaande fietsers 
en wandelaars gebruik maken van de 
watertap.

De Zegveldse vrienden hebben hun idee 
voorgelegd aan het Dorpsplatform Zeg-
veld en het platform vond het een goed 
idee. Het moest echter betaald worden 
en dus moesten ze op zoek naar geld. 
De jongens dienden hun plan in bij het 
25-jarige VSB Fonds en wonnen daar 
1.000 euro voor hun plan. Dit was nog 
niet genoeg en dus gingen de jongens op 
zoek naar meer sponsors. Ook het Rabo 
Dichtbijfonds, het Jongeren Initiatieven 
Budget van de Gemeente Woerden en 
Vitens stelden geld en/of materieel be-
schikbaar. Eind 2017 kregen de jongens 
groen licht en wisten zij dat de watertap 
er kon komen.

Watertap Zegveld geopend op Wereld waterdag
Van links naar rechts: 
Robert Verheul, 
Lukas Timmerman, 
Burgemeester Victor 
Molkenboer, Jeroen 
Frasa en Vincent Blok

Inmiddels is het watertappunt aange-
legd en is het op donderdag 22 maart, 
wereldwaterdag,  officieel geopend door 
burgemeester Victor Molkenboer en de 
vier vrienden.
Er waren veel belangstellenden op af ge-
komen, bovendien waren er ook een 
groot aantal kinderen van basisschool de 
Jorai aanwezig, De jongens hadden sa-
men met de Speeltuinvereniging Zegveld 
ervoor gezorgd dat er voor elk kind een 
leuke, kleurrijke bidon klaarstond, die na-
tuurlijk direct gevuld kon worden. Voor 
de kinderen die dat wilden,  kon er  nog 
penalty geschoten worden waarbij een 
lekkere appel gewonnen kon worden.  �



Wilt u meer weten? 
Kom naar Nijverheidsbuurt 5 
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Nieuws van het
Dorpsplatform

Zegveld

Zegveld, het dorp waar 
het leven goed is!

Hieronder worden voor u de belangrijkste 
punten die in de vergadering van het Dorps-
platform Zegveld van 3 april 2018 op de agen-
da stonden op een rijtje gezet. De uitgebreide 
notulen kunt u ook lezen op onze website 
www.dorpsplatform.zegveld.net. 

Uitkomst onderzoek afgebroken 
rioleringen Eikenlaan e.o.
Er is – na lang aandringen door het Dorpsplat-
form – eindelijk een concept rapport binnen 
over de mogelijke oorzaak van de plotselinge 
verzakkingen. De verzakkingen worden wellicht 
veroorzaakt door rioleringsproblemen. Moge-
lijk is er sprake van lekke rioolputten, waardoor  
grondwater uit de omgeving van de putten weg-
lekt via de riolering. Hierdoor komt de veen-
grond droog te liggen en zakt in. Er vindt nader 
onderzoek plaats, waarbij ook de leverancier van 
de putten betrokken is.  Het Dorpsplatform be-
treurt de gang van zaken, temeer omdat de op-
hoging veel geld heeft gekost en juist het zakken 
moest vertragen. Door de problemen lijken deze 
dure maatregelen helaas geen effect te hebben.  
Het Dorpsplatform heeft de gemeente  gevraagd 
om een duidelijk plan van aanpak. Hierin moe-
ten de oorzaken klip en klaar worden aangege-
ven, welke maatregelen de gemeente neemt om 
verdere verzakkingen te voorkomen, op welke 
wijze de bewoners worden geïnformeerd en hoe 
wordt voorkomen  dat dit bij toekomstige opho-
gingen wederom plaatsvindt. 

Dijkverhoging Meije (kering water 
Nieuwkoopse plassen)
Er wordt over de dijkophoging goed overlegd 
met de bewoners en het Meije comité, aldus het 
Meije comité. Het is een zéér complex project  
omdat op sommige delen de dijk flink opge-
hoogd moet worden, er huizen dicht tegen de 
weg staan, etc. Elk perceel heeft hierdoor zijn 
eigen aanpak. Daarnaast zijn er – naast de aan-
wonenden  - veel partijen bij betrokken, zoals 
het waterschap, de gemeente Bodegraven, de 
gemeente Woerden en de provincie. Overigens 
is de hoogte van de Meijedijk niet het enige pro-
bleem, maar ook de instabiliteit van de Meije-
dijk. 

Woningbouw
Het Dorpsplatform Zegveld is zeer ongerust en 
ook wel ontstemd dat de woningbouwplannen 
in Zegveld zoveel vertraging ondervinden. Er 
is door de gemeente een Woonvisie vastgesteld 
waarin staat hoeveel woningen er jaarlijks moe-
ten worden opgeleverd, maar daaraan houdt de 
gemeente zich niet. Op deze wijze loopt de vita-
liteit en leefbaarheid van het dorp gevaar. Voor-
zieningen kunnen hierdoor moeilijker in stand 
worden gehouden (winkels, Milandhof, biblio-
theek, scholen) maar ook verenigingen krijgen 
het op den duur moeilijk omdat er minder in-
stroom van jeugd is en  ook het aantal kaderle-
den zal afnemen. Meerdere partijen hebben dit 
punt in hun verkiezingsprogramma staan en het 
Dorpsplatform hoopt dat er op korte termijn nu 
echt wat gaat gebeuren. 

Plan locatie Waldhoorn/Pionier
De plannen voor deze locatie zijn al enkele jaren 
in voorbereiding, maar tot  realisatie van senio-
renwoningen heeft dit nog niet geleid. Vertegen-
woordigers van het Dorpsplatform en zorgcoö-
peratie Zegveld Zorgt hebben al veel gesprekken 
gevoerd met GroenWest en de gemeente, maar 

met de bouw is nog steeds niet gestart. Nog 
deze maand zitten GroenWest, de gemeente, het 
Dorpsplatform en Zegveld Zorgt met elkaar om 
tafel met de aan zichzelf opgelegde opdracht er 
nu uit te komen en de laatste hindernissen uit de 
weg te ruimen. 

Wijziging bestemming kantoor 
Boschsloot 26
Er is nog geen vergunning verleend voor het 
omzetten van de kantoorbestemming naar 
woonbestemming. Er wordt in ieder geval géén 
toestemming verleend voor een gezamenlijke 
huisvesting (het moeten dus separate woningen 
worden en géén groepsverblijf met gezamenlijke 
keuken, badkamer, etc.). Het is duidelijk dat de 
exploitatie van de Milandhof géén nadelige ge-
volgen mag hebben door het omzetten naar de 
bestemming woningen. Als er aanpassingen 
moeten komen in het kader van geluid, brand-
veiligheid, e.d. , dan zal de eigenaar van het kan-
toor hiervoor moeten zorgen. 

Verkeerssituatie oude dorpskern 
Het aanbrengen van streetprint als afronding 
van de asfalteringswerkzaamheden in de oude 
dorpskern is na  een verzoek van aanwonenden  
even opgehouden. Het streetprint is in 2002  
aangebracht als verkeersremmende maatregel 
en ter verbetering van het aanzicht van het dorp. 
Andere oplossingen als drempels en chicanes 
om de snelheid omlaag te krijgen werden des-
tijds afgewezen. Het rode asfalt dat er nu ligt is  
duidelijk stiller, maar  bij regen en vorst is het  
een stuk gladder. Bovendien nodigt het uit tot 
veel harder rijden. Op dit moment wordt de ge-
luidsbelasting van diverse typen wegverharding  
uitgezocht. Ook worden de gemeten snelheden 
in de afgelopen tijd bestudeerd.  De gemeente 
zal met de aanwonenden en het Dorpsplatform 
bekijken wat er moet gebeuren om de verkeers-
veiligheid in de oude dorpskern zo optimaal 
mogelijk te krijgen. 
Het Dorpsplatform ziet een relatie tussen de 
verkeersmaatregelen die nodig zijn in de oude 
dorpskern en de gewenste verkeersmaatregelen 
bij de ontwikkeling van bouwlocatie Weidz. De 
gemeente gaat de komende tijd aan de slag met 
de uitwerking van de Verkeersvisie. Vervolgens 
kan met die studie de gewenste inrichting van de 
drukke route Hoofdweg-Milandweg door ons 
dorp worden bepaald.

Werkzaamheden Oasen  
langs Milandweg
De werkzaamheden duren veel langer dan ver-
wacht. Dit wordt veroorzaakt door technische 
problemen die verband houden met de gekozen 
methode. Door de stagnatie is het traject waar 
gewerkt wordt veel langer dan aanvankelijk het 
plan was. Het Dorpsplatform heeft aandacht 
gevraagd voor de verkeerssituatie omdat er toch 
gevaarlijke situaties ontstaan, met name ook als 
de verlichting niet goed werkt. 

Fietsvoorziening Hazekade
Het Meije comité heeft gesprekken gevoerd met 
de Milandschool. Ook de gemeente is hierbij be-
trokken. Er zijn verschillende  oplossingen aan-
gedragen. De Milandschool is nu aan zet om te 
komen met geschikte voorstellen. 

Bibliotheek
De gemeente organiseert binnenkort een bij-
eenkomst, waarbij alle partijen betrokken zijn 
(bestuur/directie Bibliotheek, gemeente, Mi-
landhof, vrijwilligers bibliotheek, scholen, 
Dorpsplatform). Het doel is om de bibliotheek-
functie te versterken, wellicht door deze te com-
bineren met andere activiteiten. 

Herplanten bomen Oude Meije
De bomen zijn inmiddels geplant. Door de aan-
wezigheid van kabels en leidingen zijn het min-
der bomen dan in het aanvankelijke plan was 
voorgesteld.  Verder zijn er twee hakhoutbosjes 
geplant. 

Waterdruk
Het blijkt dat, naast de inwoners, ook bedrijven 
en sportaccommodaties last hebben van de la-
gere waterdruk. De gemeente heeft beloofd op 
korte termijn een brief te schrijven aan het wa-
terleidingbedrijf. 

Ophogen Nijverheidsbuurt
Bij de Nijverheidsbuurt is een lekkage in de ri-
olering ontdekt nadat  er schommelingen in 
de grondwaterstand waren waargenomen. Dit 
vergde extra onderzoek waardoor de recon-
structie van de Nijverheidsbuurt enige vertra-
ging oploopt. Ook moet er een noodweg komen 
voor de toegang van het verkeer naar de bedrij-
ven. Hiervoor is de medewerking nodig van par-
ticuliere grondeigenaren. Verwacht wordt dat 
het werk nu binnen enkele maanden kan starten. 

Welzijn Zegveld
Welzijn Woerden had onlangs de huur van de 
ruimte van Welzijn Zegveld in de Milandhof 
opgezegd. Dit heeft tot veel reuring in het dorp 
geleid. Het probleem is door de gemeente voor-
lopig opgelost. Naar een definitieve oplossing 
wordt nog gezocht.  

Brug Slimmenwetering
De brug is klaar en ziet er perfect uit! Het Meije 
comité constateert dat komend vanaf de Meije  
er na passage van de brug er een flink verval zit. 
Daarnaast hebben zij  de gemeente gevraagd 
of er in het middenstuk (betonnen deel tussen  
fietspad en rijbaan) een afbakening kan komen 
omdat  bij mist het risico bestaat dat auto’s  van 
de rijbaan afraken en op het fietspad komen. 
 
Volgende vergadering  
De volgende vergadering van het Dorpsplatform 
vindt plaats op 3 juli a.s..  �
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Na 21 jaar nam Jan Willem Tim-
merman op 23 maart jl. tijdens 
de jaarvergadering afscheid als 
vrijwilliger bij het korps van de 
brandweer Zegveld. Maar Jan 
Willem liet men niet zomaar 
gaan. 

Burgemeester Victor Molenboer 
nam het woord en sprak Jan Wil-
lem als volgt toe: “U heeft zich 
vanaf 1 september 1996 tot en 
met 1 oktober 2017 met hart en 
ziel ingezet voor de gemeente 
Woerden en met name voor de 
kern Zegveld. Maar ook elders 
in de provincie heeft u uw kwali-
teiten als brandbestrijder ingezet. 
In de loop der jaren bent u opge-
leid tot brandwacht 1e klas. Ook 
maakte u deel uit van het C.O.T., 
het Collegiaal Opvang Team. 
Verder was u 8 jaar voorzitter van 
het brandweerkorps, een functie 
die u met veel passie en humor 
vervulde. Binnen het korps was 
u tevens verantwoordelijk voor 
de kleding. Tot slot wil ik uw so-
ciale instelling memoreren, iets 
dat u wist over te brengen naar de 
leden van de brandweer. Het gemeentebestuur 
heeft besloten u voor al dit werk de Gemeente-
lijke Onderscheiding toe te kennen, bestaande 
uit een zilveren steekspeld”. Jan Willem kon het 
lid zijn van de vrijwillige brandweer niet meer 
combineren in verband met de verandering van 
zijn huidige werkzaamheden. In zijn dankwoord 
vertelde Jan Willem: “Deze Gemeentelijke On-
derscheiding had ik helemaal niet verwacht. Ik 
dacht, ik krijg waarschijnlijk een oude helm of 
zoiets”. Jan Willem haalde oude herinneringen 
op waarvan alle aanwezigen zichtbaar genoten. 
Hij vertelde altijd genoten te hebben van de ver-
halen van zijn collega brandweermannen, hun 
humor en de onderlinge band. Het afscheid liet 
Jan Willem niet onberoerd en eindigde met een 
emotioneel bedankt!

Namens de Veiligheidsregio Utrecht bedankte 
Ton Klever Jan Willem voor zijn inzet en kame-
raadschap. Als aandenken kreeg hij zijn dossier 

van de VRU mee, alsmede een oorkonde voor 
21 jaar brandweerman. Uiteindelijk kreeg Jan 
Willem toch een brandweerhelm, maar dan een 
mini brandweerhelm, uitgereikt door de hui-
dige voorzitter van de brandweer Zegveld, Erik 
Schalkwijk. 

Opbrengst ZOA-collecte

(Een ingekomen bericht)
De ZOA-collecte is gehouden van 26 t/m 31 maart 2018. In totaal is een mooi bedrag van  
€ 1.107,80 opgehaald. ZOA bedankt alle enthousiaste collectanten en de inwoners van Zegveld en 
de Meije voor hun grote inzet en bijdrage tijdens de collecteweek! Mede dankzij u kan ZOA men-
sen, die wereldwijd slachtoffer zijn van een ramp of conflict en alles kwijt zijn geraakt, helpen.
Bent u benieuwd wat er met de opbrengst van uw collectebus gebeurt? Schrijf dan in voor onze 
nieuwsbrief op www.zoa.nl/nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van ons werk in Afrika, Azië en 
Midden-Oosten.
Wij hopen dat het geld zijn doel mag bereiken voor onze naaste in nood. Contaktpersonen zijn: 
Sonja Verboom en Marijke Verboom.  �

Gemeentelijke Onderscheiding voor 

Jan Willem Timmerman
Postcommandant Gijs van Brenk 
haalde ook nog enkele herin-
neringen op. Zo zou Jan Willem 
in het begin van zijn brandweer 
carrière heel vaak gezegd hebben: 
“Mijn ome Johan zit ook bij de 
brandweer”. Verder kreeg hij een 
doosje pepermunt, want blijkbaar 
vroeg hij regelmatig: “Wie wil er 
nog een pepie?” Gijs bedankte 
Jan Willem nogmaals voor zijn 
mooie en collegiale bijdrage.    

Tijdens deze avond werden nog 
enkele brandweerleden door 
burgemeester Molkenboer in het 
zonnetje gezet. Zo kreeg Arie 
Brak de vrijwilligers medaille 
uitgereikt omdat hij inmiddels 
20 jaar bij de vrijwillige brand-
weer zit. Erik Schalkwijk kreeg 
een medaille opgespeld omdat 
hij 10 jaar lid is van de vrijwillige 
brandweer. Beiden kregen ook 
het daarbij behorende certificaat. 
De burgemeester vertelde dat hij 
het leuk vond om op de post in 
Zegveld te zijn. Ook bijzonder 
omdat het pand zo mooi is en 
een stukje nostalgie uitstraalt. 

“We zijn bezig met een vernieuwingsslag van 
het materiaal, zodat alles weer up to date is”. Hij 
bedankte de brandweer dat zij iedere keer weer 
paraat staat. “Bij een uitruk weet je nooit waar 
je terecht komt. Heel veel dank namens het ge-
meentebestuur voor jullie inzet”.  � 
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Clausstraat 18
3474 JZ Zegveld

Mob. 06-10 84 13 66
Tel.: 0348-692433

Marian de Kruijf, in het dagelijks leven ver-
pleegkundige, is van 1 februari tot 14 maart in 
Suriname geweest voor vrijwilligerswerk. Zij 
heeft meegedaan met een project van Activity 
International, een organisatie die o.a. reizen 
organiseert voor vrijwilligers met een passie 
voor het buitenland. 

Marian vertelt enthousiast hoe ze tot dit besluit 
is gekomen. ‘Ik had heel veel overuren staan op 
m’n werk en daar moest ik wat mee. Ik houd van 
reizen en heb al eerder vrijwilligerswerk gedaan 
in Tanzania en Uganda. Toen ik m’n reisblog van 
die reizen weer eens bekeek, kreeg ik meteen zin 
om weg te gaan. Ik ben gaan googelen en kwam 
toen hier op uit’. 

Twee dagen in de week heeft Marian geholpen 
in een verpleeghuis. Ze kon hier haar eigen werk 
uitvoeren, namelijk ‘zustertje spelen’.  Naast het 
zorg dragen voor de mensen heeft ze er ook voor 
gezorgd dat de medicijnvoorraad weer helemaal 
op orde is.  Ondanks dat het werk hetzelfde is 
als in Nederland, zag Marian grote verschillen. 
Ze vertelt dat er veel kennis te kort is in het ver-
pleeghuis waar zij was. Sondes werden vastge-
maakt met slechts een touwtje, wonden werden 
alleen met een gaasje en jodium behandeld en 
AD kussens (redactie: anti decubitus kussens) 
waren niet aanwezig. Dit heeft zowel te maken 
met een tekort aan kennis als met een tekort aan 
geld, ze moeten het vooral doen met geld dat ze 
ontvangen via giften. 

De andere drie dagen in de week heeft Marian 
werkzaamheden verricht in ‘Huize Tyltyl’, een 
instelling waar zo’n 25 lichamelijk gehandicapte 
kinderen verbleven. ‘Ik heb daar meegeholpen 
met het bereiden van de maaltijden, het begelei-
den van het eten en heel veel aandacht en liefde 
gegeven door spelletjes te doen met de kids. Er 
waren kinderen die nog nooit een zandkasteel 
hadden gemaakt. Ik heb ze de zandbak in getild 
en heerlijk met ze zitten spelen. Als je ziet hoe blij 
ze dan zijn, heb je daar wel een zere rug voor over’. 
De laatste 10 dagen van haar verblijf in Suri-
name kwam vriendin Marjanne uit Nederland 
over en hebben ze samen de binnenlanden on-
veilig gemaakt. 
‘Bij thuiskomst in Nederland besef je wel weer 
hoe goed we het hier hebben. Zo was er op m’n 
werk in Nederland een tillift waarvan de tekst 
niet meer goed leesbaar was. Die mogen we 
dan niet meer gebruiken. Onvoorstelbaar als je 
bedenkt hoe goed ze in Suriname dit apparaat 
kunnen gebruiken’. 
Als ik Marian vraag of er nog zo’n reis in het ver-
schiet ligt, begint ze te lachen. ‘Ik zou zeker nog 
wel weer een keer terug willen naar Suriname 
of willen werken in een ander land. Ik houd 
van reizen en vind het goed om van betekenis 
te zijn voor anderen. Ik kijk wel wat er op mijn 
pad komt’. 

Als u meer wilt weten over het vrijwilligerswerk 
dat Marian heeft gedaan, dan kunt u kijken op 
haar blog ‘marianinafrika.reismee.nl’.  �

‘Voor zo’n blij gezicht heb je wel een zere rug over’

‘Nederland Schoon’
(Een ingekomen bericht)
Van 12 maart t/m 21 maart jl. hebben de kinderen van School met de 
Bijbel ‘Jorai’ geleerd hoe we Nederland een stukje schoner kunnen maken 
én houden! In groep 1 en 2 zijn de kinderen aan de slag gegaan met afval 
sorteren en opruimen in huis. 
Groep 3/4 is zelfs naar de gemeentewerf in Woerden gegaan en hebben 
gekeken hoe het afval daar wordt gesorteerd. Zij willen nu in de groep nog 
meer afval gaan scheiden. Een echt riool is er in groep 4/5 aangelegd om te 
laten zien hoe waterzuivering werkt en hoe belangrijk dat is. Groep 6 heeft 
het zwerfafval in het dorp en rondom de school aangepakt en het afval in 
een echte boom gehangen die midden in de klas stond. De kinderen van 
groep 7 hebben geleerd wat ‘schone energie’ is. Naast een eigen windmolen-
park hebben zij in een film met eigengemaakte zonnepanelen voor stroom 
gezorgd voor hun digibord, want de elektriciteit was uitgevallen. In groep 
8 was er een nieuwe leerling gemaakt: ‘Duurzaam Gijsje’ die met tips en 
bloemen de kinderen en ouders advies gaf om duurzamer te leven.  �



”WELZIJN Zegveld” nodigt u allen uit voor een 
gezellig diner op

 woensdag 6 juni 2017 in de Milandhof.

Dit diner wordt mede mogelijk gemaakt door 
GASTERIJ DE MILANDHOF

U wordt om ± 17.00 uur verwacht. We beginnen met 
een welkomstdrankje. Dan krijgt u een uitgebreid 
diner buffet met tussen de verschillende gangen een 
muzikaal optreden.

De eigen bijdrage is € 20,-- pp (alles inbegrepen)
Opgave en gepast betalen voor 20 mei bij:

Hanneke Kastelein Tel: 691891 Middenweg 57
Adrie de Jong Tel: 691416 Milandweg 62
Ada Beiboer Tel: 691894 W.A. straat 19 

Als u een dieet gebruikt, wilt u dat even melden. 

Op de dag van het 
Zegvelds Diner gaan we eerst 

met de bus op stap.

woensdag 6 juni  
Deze keer hebben we gekozen voor:

Bus-rondrit/korte wandeling Binnenhof/Den Haag
en Rondvaart Kagerplassen

Graag zien we elkaar op 6 juni

Uitnodiging voor het Zegvelds Diner
Aan ALLE inwoners en oud inwoners van 55PLUS in Zegveld

Een dag uit met Welzijn Zegveld!!!

Ontvangst om 8.30 uur met koffie en gebak in de Milandhof. 
Vertrek om 9.30 uur.
Deze dag is inclusief een lekkere gezamenlijke lunch. 
We zijn om +/- 17.00 uur weer terug in Zegveld om even-
tueel aan te sluiten bij het diner.

Het diner is hier niet bij inbegrepen. U kunt zelf een keuze 
maken waar u aan deelneemt. Alleen met de bus, alleen het 
diner, of beiden. U kunt zich voor de bus uitsluitend en al-
leen bij Riet Verheul opgeven, Rondweg 40, tel: 691045. 
Opgave en gepast betalen uiterlijk 19 mei.

De kosten voor deze dag zijn € 35,00 (bij voldoende deelname).  Let op  VOL = VOL
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Gerrit en Jacoline van Schajik wonen nu 7 jaar 
in Zegveld en hebben het erg naar hun zin. Ze 
hebben dit huis destijds gekocht vanwege de 
mooie grote schuur die erachter staat. “Toen we 
hier kwamen dachten we dat de schuur nooit vol 
zou komen te staan, maar dat is intussen toch 
gelukt!” Er staan zo’n 15 prachtige trekkers, over 
het algemeen van het merk “International”. Er 
staat een prachtig Amerikaans model (zie foto) 
maar ook een oud model uit Engeland. De rest 
zijn allemaal Duitse trekkers. 

“De eerste trekker was het type 1046, deze trek-
ker is nog van mijn voormalig werkgever ge-
weest, een loonwerker,” vertelt Gerrit. Toen 
volgde een 633, 844S en een 1455, deze laatste 
is wel onze favoriet. Deze heeft ook een bijzon-
der verleden, dit was een schade trekker, hij was 
van een dijk afgerold en de cabine was helemaal 
krom. De trekker is volledig opgeknapt, alleen de 
cabine was reddeloos verloren, die was zo krom 
dat herstel niet meer mogelijk was, dus is het nu 
een trekker zonder cabine. 
Maar wat doe je met al die trekkers? Ze komen 
vaak kapot en verwaarloosd binnen. Dan wor-
den eerst natuurlijk allemaal technisch in orde 
gemaakt en als dat nodig is voorzien van een 
nieuw laagje rode verf. Want alle trekkers zijn in 
dezelfde kleur gespoten, dat zijn de “Internatio-
nal kleuren”. Als de trekker dan helemaal klaar 
is, kan het ‘grote’ werk beginnen. De Trekkertrek. 
In 1996 is het allemaal begonnen op een trekker-
trek in Koudekerk aan den Rijn. Menig weekend 
werd er met de kinderen, toen ze nog klein wa-
ren, doorgebracht bij trekkertrek evenementen. 
Ze hadden toen nog een boerenbedrijf in Nieu-
werbrug en alles moest op de boerderij natuur-
lijk ook gewoon doorgaan. Dus ’s morgens heel 
vroeg de koeien melken, dan naar een 
trekkertrek toe en ‘s avonds weer op 
tijd naar huis om wederom te melken, 
de volgende dag volgde hetzelfde ritu-
eel om dan naar een andere trekkertrek 
te kunnen gaan. Het was wel eens pas-
sen en meten, maar het is altijd op zijn 
pootjes terecht gekomen. Niet alleen Ger-
rit en Jacoline raakten enthousiast voor de 
trekkertrek maar ook de kinderen. Alle vier 
de kinderen hebben een trekkerrijbewijs, 
in het gezin was geen belangstelling voor 
brommers, maar oh wee, als ze zestien 
werden, moest er een trekkerrijbewijs 
gehaald worden. De trekkertrek 
wordt gereden met bovenge-
noemde tractoren. De favoriet is de 
1455, deze trekker valt in de 7 ton 
klasse en heeft 145 pk. De oudste 
zoon Arno rijdt over het algemeen 
met een International 844-S. Zijn vrouw is 
ook een enthousiaste trekkertrekrijdster, ze heb-
ben elkaar zelfs op een trekkertrek ontmoet en 
Arno heeft haar daar ook ten huwelijk gevraagd. 
Jeroen is monteur van beroep en heeft zelf zijn 
eigen sporttrekker gecreëerd, hiermee rijdt hij in 
de 2,5 ton sportklasse. Gerco is de enige die nu 
niet actief is bij de trekkertrek. Carola, de jongste 
dochter, is zeer fanatiek en heeft ook al meege-
daan met het Nederlandse kampioenschap en 
hoopt natuurlijk een keer te winnen. Gerrit en 
Jacoline zijn samen drie keer Nederlands kampi-

oen geworden! Omdat bijna 
de hele familie actief is in de 

trekkertrek gebeurt het ook 
wel eens dat ze elkaars concur-

renten zijn op een wedstrijd. Dan 
gaat het er heel fanatiek aan toe. Ge-

zien het aantal fraaie bekers wordt er 
ook vaak gewonnen. De bekers staan het 
eerste jaar te pronken in de woonkamer 

en gaan daarna naar een mooi plekje 
in de grote schuur. Zowel Ja-
coline als Carola merken dat 
de mannelijke concurrenten 
het soms maar moeilijk 
kunnen verkroppen als zij 
er met een overwinnings-

beker vandoor gaan. “Dat 
maakt het nu juist leuk!”

Omdat het al gauw veel tijd kostte 
om ook naar trekkertrek evene-
menten buiten de regio te gaan, 

werd er een vrachtwagen aangeschaft. De eer-
ste vrachtwagen was oorspronkelijk een dichte 
vrachtwagen van een bakkerij. De hele stalen 
bak is eraf gehaald, hier is later een tuinhek van 
gemaakt. Het chassis is gedeeltelijk doorgezaagd 
om er zo een oprijwagen van te maken. Na alle 
noeste arbeid is de wagen in één keer goedge-
keurd door de RDW, en wordt hij sindsdien ge-
bruikt om twee of drie trekkers mee te nemen 

Trekkertrek voor de spanning 
en toertochten voor de ontspanning!

naar evenementen in den lande. Intussen is er 
ook een tweede vachtwagen bij gekomen. Deze 
komt uit Frankrijk is ook grondig gerestaureerd 
door Gerrit en Jacoline. Een RDW keuring 
moest ervoor zorgen dat ook deze wagen weer 
van een kenteken werd voorzien. 
Gerrit en Jacoline vinden het ook leuk om toer-
tochten te rijden, deze tochten rijden ze ieder op 
hun eigen trekker. “Dat is wel zo comfortabel, 
want anders zou er een van ons op een spatbord 
moeten zitten, en dat is zeker bij lange tochten 
niet echt prettig.” Ze hebben al meerdere malen 
de Elfstedentoertocht gereden, waar een heus 
kruisje mee verdiend kan worden. Het is een pit-
tige tocht van twee dagen. De eerste dag vertrek 
je rond 07.45 uur om na ongeveer 145 kilometer 
om 20.30 uur aan te komen op de tussenstop-
plaats. De volgende dag is het weer vroeg vertrek-
ken om de laatste 110 kilometers te rijden. “We 
hebben hem nu drie keer gereden, maar het blijft 
een geweldige ervaring!” Ook de Nijmeegse vier-
daagse is een favoriete route, maar ook de bloem-
bollentocht en de elf-dorpenroute zijn prachtig. 
“Je hebt zoveel mooie plekjes in ons land, er valt 
genoeg te zien en zeker vanaf je trekker kun je in 
alle rust genieten van het landschap.” Al met al 
wordt er zo’n 1600 kilometer per jaar op de trek-
ker afgelegd. We doen ongeveer 20 toertochten 
per jaar. “Je kunt ze nu eenmaal niet allemaal rij-
den, dat zijn er veel te veel.”  �
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Bedrijfsvestiging:

Hoofdweg 40, 3474 JG Zegveld
Postadres:
Pr. Beatrixstraat 33, 3474 JV Zegveld 

Tel: 06 137 33 444
Fax: 0348 786 102
E-mail: info@pkastelein.nl
Website: www.pkastelein.nl 

&
A D M I N I S T R A T I E  -  F I S C A A L  A D V I E S

Lekkerkerker
Keijzer B.V.

 
 R. Keijzer
 A. Vergeer

 Boschsloot 30 - 3474 HK Zegveld
 Telefoon 0348-407238/407069
 Telefax    0348-407560
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www.salonlasonrisa.nl     salonlasonrisa@ziggo.nl 
06-28899367

13 mei Moederdag, 
Verras je (schoon)moeder met een behandeling of 

kadobon van Salon La Sonrisa.
Zeker weten dat je een goede beurt maakt!!

Op 4 april jl. zat de Weidezaal in de Miland-
hof bomvol. Voor de negende keer werd de 
‘onbeken de bekende Zegveldse familie’ gepre-
senteerd. Welke familie zou het zijn? was al 
maanden de vraag bij vele Zegvelders. Dit keer 
was het de familie Heemskerk en dan wel de 
familie van Dirk, Arie en Henk Heemskerk. De 
oude Zegvelders zouden zeggen: “de familie van 
de oude kolenboer”. De middag werd gepresen-
teerd door Dirk Heemskerk. Helaas was Henk 

De familie Heemskerk was de 
onbekende bekende Zegveldse familie

ziek en zat Arie in Spanje. Dirk begon te vertel-
len dat Elizabeth Kersbergen de stammoeder is 
van vele Zegveldse families. Zij is driemaal ge-
trouwd geweest. De eerste keer met Jan Verhoog 
in 1850, de tweede keer met Dirk Heemskerk in 
1857 en de derde keer met Gerrit Hoogeveen in 
1865. Zo stammen de families Heemskerk en 
Hoogeveen van haar af, maar ook o.a. de fami-
lies Van Amerongen, Methorst, Tijsterman en 
Benschop. De presentatie ging gepaard met het 
vertellen van veel anekdotes. Zo ook het verhaal 

over tante Ris Heemskerk die ter gelegenheid 
van een bruiloft voor het eerst een nieuwe hoed 
kocht. Daarvoor had ze altijd oude reeds gedra-
gen hoeden moeten dragen. De nieuwe hoed 
was erg duur. Maar zei Ris: “Het is mijn eerste 
hoed die ik zelf koop, het maakt me niet uit wat 
hij kost”. En de hoed werd gekocht. 
Daarnaast werd het verhaal verteld van de twee 
biggetjes die ze kregen van Jacob Bol van de 
Rondweg. De biggetjes werden opgevoed door 
de familie en toen ze klein waren, was het heer-
lijk kroelen met ze. Maar toen ze groter werden 
konden zij niet meer in huis. Tot het moment dat 
iemand de deur van het hok open liet staan en de 
twee varkentjes het huis in holden. Gevolg: een 
enorme puinhoop in de kamer. Verder liet Dirk 
een foto zien van Jo Ké (de vroegere kosteres) 
met een fiets bij haar waarop stond: ‘Het hijgend 
hert’. Waar nu de Julianalaan is, was vroeger 
‘de Bokkenwerf ’, later Volkslust genoemd. Dirk 
legde uit hoe de halve ‘Bokkenwerf ’ familie van 
elkaar was. 
Ook werd het verhaal verteld dat de gemeente 
een gedeelte van het huis van oma Ris Heems-
kerk vorderde in verband met de woningnood 
eind jaren veertig. Uiteindelijk is dit niet door 
gegaan. Tot slot het verhaal dat de pastoor uit de 
Meije brandstof bij de vader van Dirk bestelde. 
In die tijd heel vreemd, omdat Klaas Heemskerk 
niet Rooms Katholiek was. Dus zei Heemskerk 
tegen meneer pastoor: “Maar ik ben niet Rooms, 
meneer pastoor”. Waarop deze zei: “Brandt de 
kachel er dan minder op”? De aanwezigen heb-
ben genoten van de verhalen en waren één en al 
oor. Dirk: Bedankt! En natuurlijk ook Jos Did-
den bedankt, die de bijbehorende fotoreportage 
weer perfect in elkaar had gezet.  �

Welzijn Zegveld
Elke maandagavond vanaf 19.30 uur wordt er in 
de Zegge gebreid, gehaakt, kaarten gemaakt
en een spelletje gedaan. Het is altijd een reuze 
gezellige avond waar ook het wel en wee van
Zegveld besproken wordt. Kom gerust eens kij-
ken. Nog nooit iets op de pennen gehad, er zijn 
genoeg dames die een handje willen helpen.
Iedere 2e en 4e woensdag van de maand is er 
aansluitend aan de open tafel de creatieve mid-
dag. Vanaf 13.15 uur kan men o.a. kleuren voor 
volwassenen. Wil en Rita kunnen desgewenst 
aanwijzingen geven voor een mooi resultaat.
Over dik een maand is het dan zover. We gaan 
op woensdag 6 juni a.s. weer een dagje uit met de 
bus. Ook is die dag zoals gebruikelijk het ‘Zeg-
velds diner’ gepland.
Zie elders in deze Berichtgever de advertentie 
met alle gegevens die u nodig heeft om u voor 
het uitje en/of diner op te geven.  �

Klaas (roepnaam Niek) Heemskerk (de kolernboer) en zijn vrouw 
Neeltje Goudriaan met hun kinderen Henk, Dirk en Arie.

Zittend rechts dochter Jana met haar moeder Risje 
Heemskerk-de Lange. Staand v.l.n.r. de kinderen Jan, 
Adriaan, Klaas (Niek) en Risje.
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Vanaf 1 maart jl. is er een nieuwe arts in oplei-
ding (AIOS) in de Zegveldse praktijk. Bram 
Wouters is tot volgend jaar maart werkzaam in 
de huisartsenpraktijk Zegveld. Bram is 30 jaar en 
woonachtig in Amsterdam. Hij is echter geboren 
en getogen in het Zeeuwse Zoutelande, nu be-
kend van het liedje van Bløf, en heeft gestudeerd 
aan de universiteit in Nijmegen. Na zijn algeme-
ne opleiding is hij op diverse plaatsen werkzaam 
geweest, onder andere op de Spoedeisende Hulp 
in het ziekenhuis in Boxmeer, daarna in een 
verpleeghuis in Amsterdam en vervolgens op 
verschillende afdelingen in het Amstelland zie-
kenhuis in Amstelveen. Bram wist echter vanaf 
de start van zijn studie dat hij huisarts wilde wor-
den, maar hij vond het ook belangrijk om eerst 
ervaring op te doen op andere posities in de me-
dische wereld. Bram heeft een passie voor reizen 
en heeft ook al heel wat van de wereld gezien, 
alle werelddelen zijn wel één of meerdere keren 
bezocht, maar toch vindt hij Europa wel het 
mooist! Voordat hij naar Zegveld kwam heeft 
hij een heel speciale reis gemaakt naar Lesbos. 
Daar heeft hij vrijwilligerswerk gedaan in een 
vluchtelingenkamp. “Heel bijzonder werk en een 
onvergetelijke ervaring”, aldus Bram. 
Als hij zijn opleiding tot huisarts heeft voltooid 
zou hij graag eerst aan de slag gaan als waarne-
mend huisarts. “Uiteindelijk wil ik graag een ei-
gen praktijk hebben in een klein dorp, dat vind 
ik toch het leukst; de sociale contacten, familie-

Reconstructie Slotenbuurt
(Een ingekomen bericht)

Binnenkort wordt begonnen met de reconstructie van de Slotenbuurt te Zegveld. Aannemingsbe-
drijf Jos Scholman Infra B.V. uit Nieuwegein gaat in opdracht van de gemeente de werkzaamheden 
uitvoeren. De verzakte grond in de openbare ruimte wordt opgehoogd met zettingsarme EPS (piep-
schuimplaten). Daarnaast vervangt aannemingsbedrijf A. Hak uit Geldermalsen in opdracht van de 
netbeheerders de kabels en leidingen.
De reconstructie is ingedeeld in drie fases. Fase 1 duurt van eind april tot begin oktober, rond Broek-
sloot 2 – 28 en 1 – 7. Fase 2, rond Broeksloot 30 – 84, Broeksloot 9 – 69 en Korensloot 66 – 88, duurt 
van medio augustus tot medio december. Fase 3 duurt van eind oktober tot eind maart 2019, rond 
Korensloot 1 – 25 en Korensloot 2 – 64. In 2019 wordt per fase de tijdelijke asfaltverharding verwij-
derd en wordt de definitieve bestrating aangelegd. De oplevering wordt januari 2020 verwacht. Ze 
proberen de overlast te beperken door straten zo snel mogelijk weer open te stellen voor verkeer. Te 
voet zijn de woningen altijd bereikbaar en tijdelijke parkeerplaatsen worden aangelegd. 
Voorafgaande aan de werkzaamheden vinden er de zgn. keukentafelgesprekken plaats, waarbij een 
persoonlijke toelichting wordt gegeven op de werkzaamheden en hoopt men antwoord te kunnen 
geven op alle vragen die er leven. Deze gesprekken zullen worden gevoerd door Jules King, omgevings-
manager, telefonisch 
bereikbaar op telefoon-
nummer 06-22071351. 
Verder loopt er een 
buurtconciërge die de 
bewoners zal helpen 
waar hij kan. De JS-
werk in uitvoering app 
is te downloaden in de 
Appstore of Android 
Play Store!

De bewoners van de 
Slotenbuurt zijn woens-
dag 11 april jl. nader 
geïnformeerd tijdens 
een bewonersavond. 
Voor meer informatie 
of vragen kunt u mailen 
naar zegveld@josschol-
man.nl.  �

Een nieuw gezicht in de Huisartsen praktijk
banden, je kent iedereen en bovendien denk ik 
dat je in een dorp toch een andere functie hebt 
dan in een grote stad.” “Mensen luisteren in een 
dorp misschien nog iets meer naar hun huisarts 
dan in een grote stad”, denkt Bram. Naast een ei-
gen praktijk zou Bram het heel leuk vinden om 
ook de zogenaamde “Expeditie geneeskunde” 
uit te oefenen. Dit houdt in dat je met een groep 
mensen mee gaat naar een niet alledaags gebied, 
bijvoorbeeld naar grote hoogte, of extreme kou-

de, of diep de jungle in. “Je kunt je daarbij voor-
stellen dat je daar specifieke gezondheidsrisico’s 
loopt en het lijkt mij heel leuk om dan deel uit 
te maken van een dergelijke expeditie, op die 
manier combineer ik mijn grootste hobby met 
mijn werk.” Naast reizen is Bram een fanatiek 
tennisser en bokst hij regelmatig. Bram kijkt er 
naar uit om het komende jaar in Zegveld werk-
zaam te zijn. “Er was gelijk een klik met Henk, 
dus dat moet wel goed komen!”  �



11

Hoofdweg 144 - 3474 JK Zegveld
�������	
�	�	�
�������������������

Voor:
�����������������
����������
���������
�!��"#��������

De Berichtgever

Loop even binnen want we hebben 
regelmatig heerlijke  
verse aardbeischelpen 

Hoofdweg 91 • 3474 JB Zegveld • Telefoon 691257

(Een ingekomen bericht) 

In de week voor het Rondje Zegveld was het 
af en toe nog behoorlijk koud. Maar op 7 april 
werd het dan toch lente. Het werd zelfs de eer-
ste officiële warme dag van 2018, er werd een 
recordtemperatuur gemeten van 21.6 graden in 
De Bilt tot 24 graden in Limburg. Alle laagjes 
konden in de kast, het hempie in de tas. De kin-
deren werden weggeschoten door burgemeester 
Molkenboer. Hij ging daarna zelf van start op de 
5 km. De deelnemers hadden nog niet met deze 
temperatuur kunnen trainen, het werd daardoor 
behoorlijk zwaar. Het water na afloop was zeer 
welkom. Voor supporters was het daarentegen 
zeer aangenaam. Aanmoedigen en een terrasje 
pakken, dat maakte het extra gezellig. 
Een mooi aantal deelnemers ging van start, na-
melijk zo’n 350. Er liepen 76 Zegvelders mee, 
meer dan in 2017, dus wellicht slaat het hard-
loopvirus toe en hebben we volgend jaar 100 
Zegvelders aan de start. Een mooi streven! De 
snelste Zegvelders stonden op het podium. Op 
de 5 km waren dat Karin Kastelein (tevens eerste 
dame in 23 min. 21) en Ben Muller. Op de 10 km 
Margriet Muller en Rolf Hoogerbrugge. De win-
naar van de 5 km mannen was Dion Vergeer uit 
Woerden, zijn tijd werd 18 min. 15, op de 10 km 
won Brent Pieterse uit Nieuwkoop in 36 min. 20. 
Snelste vrouw op de 10 km werd Sanne de Bruin 

Kleine verbouwing in de Milandhof
U heeft het misschien al gezien dat de deuren en kozijnen van de Milandhof een nieuwe kleur hebben 
gekregen, ook binnen is er het nodige te doen. Zo zal de entree gemoderniseerd worden en er komt een 
rechtstreekse deur in de gang naar de Weidezaal. De Weidezaal krijgt een opfrisbeurt en bovendien 
wordt het in deze zaal ook mogelijk om van het Rodizio-grill concept te kunnen genieten. In de cen-
trale hal wordt het ijsbuffet geplaatst, dat staat nu nog in het restaurant. En er komt ook een aparte 
viskeuken bij. “We hebben gemerkt dat we meer keuze in 
vis en vegetarische gerechten moeten bieden, dat willen 
we gaan doen door in het restaurant een viskaart op tafel 
te zetten. De gasten kunnen dan tussen de spiesen vlees 
door ook kiezen voor een vis of vegetarisch gerecht. De 
visgerechten kunt u aan tafel bestellen op elk gewenst 
tijdstip en worden speciaal voor u vers bereid in de 
nieuwe viskeuken.”
Om dit allemaal te kunnen realiseren is het noodzakelijk 
dat de Milandhof voor een paar dagen dicht gaat. Dit zal 
zijn vanaf maandag 30 april t/m vrijdag 11 mei. Op 12 
mei gaan we er weer tegenaan en op zondag 13 mei, kunt 
u een heerlijke Moederdag brunch reserveren. Voor meer 
informatie kijk op onze website www.milandhof.nl  �

Onverwacht lenteweer bij het 2e Rondje Zegveld!

uit Utrecht, zij liep deze afstand in 45 min. 07. 
Er werden mooie medailles uitgereikt aan alle 
deelnemers. 

Er werd deze editie gelopen voor het Thomas-
huis in Zegveld. Dankzij de deelnemers en de 
sponsoren is er een bedrag van € 2.000,- opge-

haald. Daarnaast werd er na afloop een cheque 
van € 2.500,- overhandigd door de verzekeraar 
NH1816 uit Oud Karspel Noord-Holland. Zij 
draagt dit soort evenementen een warm hart 
toe en wilde met de Bruijn Adviesgroep en de 
Coop Bremmer hier graag aan meewerken. De 
opbrengst zal worden besteed aan het inrichten 
van de buitenruimte van het Thomashuis; aan 
o.a. tuinmeubilair en speelmateriaal. 
De commissie Rondje Zegveld heeft heel veel 
positieve berichten en complimenten gekregen 
van de deelnemers en kijkt dan ook met een te-
vreden gevoel terug op deze dag. 
Foto’s, uitslagen en sponsoren staan op de web-
site www.rondjezegveld.nl. Op de Facebook-
pagina van Rondje Zegveld is ook een prachtig 
filmpje te vinden, wat een leuke impressie geeft 
van deze mooie dag.  �
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Voor 

creatieve 

vormgeving 

en realisatie

Anne’s Bloem 
Middenweg 9D - 3474  KC Zegveld 

T. 0348 767099

Woensdag 13:30 - 17:00 uur 
Donderdag en vrijdag 9:00 - 17:00 uur 
Zaterdag 8:30 - 16:30 uur

De openings-
tijden zijn:�

Op 10 april jl organiseerde Zegveld Zorgt de 
Gezondheidsmarkt, voorafgaande aan deze 
markt was de ledenvergadering. Even na acht 
uur gingen de deuren van de Polderzaal open 
voor alle belangstellenden. De volgende be-
drijven en verenigingen waren aanwezig met 
veel nuttige informatie over verschillende on-
derwerpen. 

Ada Beiboer van Welzijn Zegveld, Eric van den 
Hoeven namens voetbalvereniging Siveo, 
Harma de Jong namens volleybalvereniging 
Animo, Elvira Heemskerk van Schoonheids-
salon Sonrisa, Ester van de Hoef van Duende 
Stoelmassage, Mario Bremmer van Maaltijden 
thuis bezorgd, Marja Meijers namens Zegveld 
beweegt, Diana Horsman van Yoga en Anita de 
Jong van Balance-for-all.
Ook werden er vijf interessante lezingen gege-
ven. De eerste spreekster was Nicole Rijff van 
Fysio-aktief, zij benadrukte hoe belangrijk be-
wegen is, zeker ook met het ouder worden. Be-
wegen hoeft niet persé sporten te zijn, kan ook 
gewoon elke dag een half uurtje wandelen zijn of 
huishoudelijk werk doen. 
Diëtist Mirjam van Egmond vertelde over het 
belang van eiwit in onze voeding. Eiwit is de ba-
sis voor de spieropbouw in het lichaam. Wilt u 
nu meer weten over gezonde voeding, dan kunt 
u ook op dinsdagmiddagen terecht bij collega 

Lentefeest 
op de ‘Jorai’
Woensdag 21 maart jl. vierden de 
kinderen van School met de Bijbel 
‘Jorai’ het lentefeest!
Op 170 adressen werden lente-
bloemen bezorgd. De potjes met 
daarin bolletjes waren versierd 
door de kinderen en zagen er 
prachtig uit. De kinderen zongen 
lenteliedjes bij de deuren. De 
mensen ontvingen de kinderen 
enthousiast! Het werd zo een 
mooie start van de lente.  �

Mevouw Hamoen ontvangt een 
lentegroet van kinderen van de 

Jorai-school.

(Een ingekomen bericht)
Van woensdag 16 mei tot en met 2e Pinksterdag 
21 mei a.s. is er van 11.00 tot 17.00 uur in Salon 
Nienke aan de Milandweg 40 te Zegveld een ex-
positie te zien: beelden van Nienke van der Kooi 
en weefwerk van de leden van de Weefkring 
Woerden.
Op vrijdag 18 mei a.s. zijn leerlingen van de Jo-
raischool en de Milandschool te gast om deel te 
nemen aan workshops speksteen snijden, weven 
en spinnen. Maar ook op de andere dagen kan 
het publiek zelf kennis maken met deze technie-
ken. Altijd al willen weten hoe een spinnewiel 
werkt, of een stukje willen weven op een echt 
weefgetouw? Zou je wel eens willen proberen te 
beeldhouwen? Jong en oud zijn welkom! Maar 
alleen kijken naar alle mooie werken die in en 
om het huis hangen en staan kan natuurlijk ook.
Contact: Nienke van der Kooi tel. 06-20635397; 
Weefkring Woerden tel. 0348-402499  �

Een week lang 

creativiteit 

in Salon Nienke

Informatieve gezondheids markt van Zegveld Zorgt

diëtist Monique Dofferhoff in de huisartsen-
praktijk Zegveld. 
Pedicure Petra Hamoen gaf hele bruikbare tips 
voor de verzorging van je voeten. Was dagelijks 
je voeten zonder zeep, droog ze goed af en koop 
goede, liefst leren, schoenen en sokken van ka-
toen of wol. Naderhand kon je je voeten laten 
opmeten in haar stand. 
Rick Voorend van het Activiteitencentrum Zeg-
veld vertelde over de werkzaamheden die de 
cliënten, mensen met een verstandelijke beper-
king, doen om ook maatschappelijk betrokken 
te zijn. U kunt dan denken aan boodschappen 
doen, post bezorgen, maar ook kunstzinnige 
activiteiten in de vorm van schilderen en beeld-
houwen. Deze kunstwerken zijn overigens ook 

te koop in de winkel aan de Middenweg. De 
laatste spreker was Lennard van der Poel van 
het project ‘Healthcoin’. Heathcoin is een app 
die je binnenkort kunt downloaden in de app-
store. Deze app registreert hoeveel je op een dag 
beweegt, momenteel alleen nog lopende bewe-
gingen, maar dit zal later worden uitgebreid met 
fiets bewegingen. Aanmelden voor deze app kan 
door een mail te sturen aan lennard@healthcoin.
nl. De app is nu nog gratis, in de toekomst gaat 
het € 10,00 per jaar kosten.  �
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Hoewel Jaap Burggraaf vorige maand het bloe-
metje van de maand kreeg omdat hij na 40 jaar 
afscheid had genomen als penningmeester van 
de Culturele Stichting Zegveld werd er op 3 april 
jl. nogmaals afscheid genomen van Jaap. Dit 
keer tijdens de jaarvergadering van schietvereni-
ging ‘De Witte Roos’. Ook van deze vereniging 

(Een ingekomen bericht)

In de bibliotheek van Zegveld zijn alle kinderen 
tot 18 jaar gratis lid. Van knisperboekjes voor 
baby’s tot Young Adults-boeken zijn er te vinden 
in de bakken en in de kasten. Komt u tijdens de 
openingstijden eens langs.

Groot Letterboeken, romans, stripboeken, in-
formatieve boeken en tijdschriften zijn te leen of 
gewoon in te zien. Wist u dat we ook publieks-
computers hebben waar iedereen gratis op kan 
werken. Zo is het gemakkelijk om materialen te 
reserveren maar ook om bijvoorbeeld uw belas-
tingaangifte te doen. Voor deze ‘persoonlijke’ 
doeleinden heeft een van de publiekspc’s een 
speciaal scherm. Hierdoor kan niemand meekij-
ken met waar u mee bezig bent.
Een van de medewerkers van de bieb, Nel van 

Jaap Burggraaf benoemd tot erelid bij ‘De Witte Roos’

was Jaap ruim 40 jaar penningmeester. In 1976 
nam hij deze functie over van Toon Hamoen. 
“Toon wilde niet zoveel geld in huis. Ik heb 
het toen overgenomen. Iemand moest het toch 
doen”. Vroeger ging Jaap de contributie bij de 
leden jaarlijks ophalen. “Vandaar dat het kon ge-
beuren dat je nog wel eens wat geld in huis had”. 

Voorzitter Charles Lekx vertelde dat hij enkele 
leden gevraagd hadden hoe zij zich Jaap zullen 
herinneren. De antwoorden waren: een bijzon-
der loyaal mens; hij was er altijd en betrouwbaar. 
Als dank kreeg Jaap een prachtige plantenbak 
overhandigd en een oorkonde als bewijs van 
waardering voor zijn bijzondere verdiensten en 
inzet voor de vereniging gedurende 40 jaar als 
bestuurslid en penningmeester. Tevens werd hij 
benoemd tot erelid. 
De overhandiging vond plaats door de twee 
jongste leden van de vereniging, Tom Blonk en 
Wouter Brak. Pascal Vonk heeft het penning-
meesterschap van Jaap overgenomen. 
Schietvereniging ‘De Witte Roos’ heeft momen-
teel 21 leden. 
De schietsport heeft door allerlei schietinciden-
ten geen goede naam. Maar het betreft schietin-
cidenten waar ‘De Witte Roos’ helemaal niets 
mee te maken wil hebben. Charles Lekx: “Wij 
hebben schutters en geen schieters”. Het is geen 
grote vereniging, maar wel een hechte vereni-
ging met gelukkig ook nieuwe jongeren. “Kom 
gerust eens kijken, want het is een leuke en niet 
gevaarlijke sport. Wij zijn een bescheiden club 
die best groot presteert”, als Lekx. 
Tot nu toe is het een echte mannenclub. “Nee, 
we hebben geen dames leden, ondanks de Ladies 
Night die we het afgelopen jaar georganiseerd 
hebben. Maar ze blijven van harte welkom”.  �

der Vaart, zit op de foto bij deze computer.
De bibliotheek organiseert ook digitale cursus-
sen, genaamd Klik & Tik. In deze cursus begin-
nen we met uit te leggen hoe de muis gebruikt 

wordt. Na tien bijeenkomsten staan de deelne-
mers versteld hoeveel ze hebben opgestoken. 
Deze cursus vindt plaats in Woerden. Als er 
voldoende belangstelling is vanuit Zegveld, kan 
hier in ieder geval een keer een informatiebij-
eenkomst over worden gehouden.
Omdat de overheid de inwoners als het ware 
‘dwingt’ om digitaal te kunnen werken, kan deze 
cursus gratis worden aangeboden. U betaalt al-
leen het oefenboek.
Tijdens de service uren krijgt u informatie hier-
over of u kunt een foldertje met informatie mee-
nemen tijdens de openingsuren.

De bibliotheek in Zegveld is open:
dinsdag 14.00 tot 17.00 uur en heeft die dag zelf-
service van 18.30 tot 20.30 uur.
woensdag 14.00 tot 17.00 uur en zelfservice op 
donderdag 14.00 tot 17.00 uur.  �

Bibliotheek Zegveld: Van Hendrik Groen tot Donald Duck



KOOMAN MECHANISATIE 
NOORDEN

HHHHHHHHHHHeeeeeeeettttttt mmmmmmmaaaaaaaaaaaiiiiisssssssseeeeizzzzzooooooeeeeeeennnnnnnn iiisssss wwwwweeeeeeeeeeeeeerrrrrr bbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeggggggggggoooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeennnnnnn...
HeHeHeHeHeHeefefefefefeft u uuuu ggeeeenenennnn t t ttttijjijijijiji dd d dd ofofofoff zzz zinininnninin o o o o oom m mm zezeeezezeelflflflfff t ttttteee e e mamamamaammam aaiaiaiaiaiaiienenenennnn???

MeMeMeMeMeMeMet eeeeeeeeeeenn nnnn Ambrbrbrbrbrbrbbrogoggggggioioioioioio r rrobobbobobbototootmaaaaamaaiaiaiaiaiaiierreerree  g gaaaaaaaat t hehehehehehehehettttt tt t vvaaaaaannznznznznznzzzeelleleeee fff.f.f.f.f..f

KoKoKoKoKoKoom mm m gegegegegegegerurururururuustststtstststst llll l llanananananananangsgsgsggsgsgsgsgsgs vv v v vvvooooooooooor r rr inininininnfofofofofoof rmrmrmrmr aatatatattieieieieeiee  eeeen  lalalalaaaaatatatatatata  u uu u oooo oovevveveeeerrtrtrtuiuiuiuigegegeeeeg n!n!n!nn!nn!n!

KMN
Simon van Capelweg 33 • Noorden

Tel: 0172 - 407 295

KOOMAN 
MECHANISATIE 
NOORDEN

�������	
��

�����	
��

��
����
�

������������aannemersbedrijf

Prunuslaan 8, 3474 HA Zegveld, tel. 0348-691572

14

Jan Muijt erelid bij KNA
(Een ingekomen bericht)

Op zaterdagavond 7 april jl. heeft het voorjaarsconcert van onze vereniging plaats gevonden. De 
aanwezigen konden genieten van verschillende muziekstukken o.a. “Get Lucky”, “Can’t take my eye 
off you” en een mix van Martin Garrix. Bij een aantal stukken hadden de majorettes een gevarieerde 
show ingestudeerd.
De grootste verrassing van die avond was toch wel dat Jan Muijt benoemd is tot erelid. 
Jan Muijt is eind vorig jaar gestopt als slagwerker bij de drumband van Kunst Na Arbeid, na een 
lidmaatschap van maar liefst 49 jaar. Hij regelde allerlei zaken rondom het slagwerk instrumen-
tarium, met name het onderhoud daaraan. Hij heeft zich met veel energie ingezet voor de diverse 
acties, zoals onder andere oud papier ophalen. Kortom: een echte verenigingsman waar je op kunt 
bouwen. Als aandenken ontving Jan uit handen van de voorzitter behalve een oorkonde en een bos 
bloemen ook een metalen beeldje van een slagwerker. Voor meer informatie of foto’s kijk op: https://
kna.zegveld.net 
Een muzikale groet van Kunst na Arbeid �

(Een ingekomen bericht)

De meeste Zegvelders zullen het met ons eens 
zijn, dat ons dorp niet zonder muziekvereni-
ging kan. Wat zou het stil zijn op straat met 
Koningsdag, de Rabobank fietstocht, de sin-
terklaasviering, het zomerconcert, de lampi-
onnenoptocht en sinds dit jaar ook het Rondje 
Zegveld……  

Oproep 

volkstuinders
Wat is er lekkerder eten dan groenten uit eigen 
tuin en wat is mooier dan uw eigen bloemen op ta-
fel? Met een beetje plannen kan dat een groot deel 
van het jaar. Deze producten hebben veel meer 
smaak en ze zijn het resultaat van eigen werk.
Al meer dan 35 jaar wordt er door diverse volks-
tuinders getuinierd op het complex aan de Molen-
weg in Zegveld. Verschillende leden tuinieren er al 
vanaf de start van het complex.
Ze telen er hun producten en vinden daar hun 
ontspanning in de landelijke omgeving en de 
mooie natuur.Het volkstuincomplex aan de Mo-
lenweg heeft nog enkele percelen te huur. Dus 
voor de mensen die snel reageren is er direct een 
tuin beschikbaar, maar er komen ook met enige 
regelmaat tuinen vrij. Voor de prijs hoeft u het niet 
te laten. 
Inlichtingen kunt u krijgen bij Gino Versluis, Wil-
lem-Alexanderstraat 9, 3474 JS Zegveld,
tel. 0348-691863 of email ga.versluis@telfort.nl  �

Open Avond Muziek vereniging Kunst na Arbeid
En dit zijn nog maar een paar voorbeelden van 
de evenementen waar K.N.A. zijn muzikale me-
dewerking aan verleent. 
We zien steeds meer aanwas van jeugdige leden, 
maar we willen ook graag in contact komen 
met volwassenen die onze club willen komen 
versterken. Dit geldt zowel voor de drumband 
als de fanfare. Wij zijn een muzikale club waar 
gezelligheid en speelplezier voorop staan. Dat er 
ook nog goed gespeeld wordt, is mooi meege-
nomen!
Hebt u in het verleden een muziekinstrument 
bespeeld? Of hebt u dit altijd al willen leren en is 

het er nooit van gekomen? Dan bent u van harte 
welkom op onze Open Avond op donderdag 24 
mei a.s.
Vanaf 19.00 uur zijn beginners welkom, en vanaf 
20.30 uur mensen met muzikale ervaring. Dit 
hoeft uiteraard niet persé een slag- of blaasin-
strument te zijn. 
Ook voor onze majorettes kunnen wij altijd 
nieuwe leden gebruiken, dus meiden vanaf 6 
jaar: ook van harte welkom!
Half mei verspreiden wij nog een huis aan huis 
folder met meer informatie; houd dus uw brie-
venbus in de gaten. �



Knipoog naar het 
verleden
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BOUWKOSTEN
ADVIESBUREAU
Molenstraat 1k 3441 BA Woerden
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Email: tonbouwkosten@hetnet.nl
www.tonbouwkosten.nl

In deze rubriek 
wordt elke maand 
een oud nieuwsbe-
richt over Zegveld 
en omstreken 
uitgelicht. Deze 
nieuwsberichten van 
tientallen jaren geleden 
zijn geestig, nostalgisch 
of opvallend en geplaatst als ‘knipoog naar het 
verleden’. 
Het nieuwsbericht dat hieronder wordt weer-
gegeven is verschenen op 30-08-1916 in het 
Rotterdamsch nieuwsblad en bevat wel heel 
bijzonder nieuws. De huisarts van die tijd bleek 
ook nog eens een geweldige dierenarts te zijn. � 
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(Een ingekomen bericht)

Net als vorig schooljaar is op basisschool Miland 
het Traject van de Ambitie. Dit is onderwijs dat 
is afgestemd op de eigen wensen van de leerling. 
Naast hetgeen leerlingen op een basisschool moe-
ten leren, gaat het bij het Traject van de Ambitie er 
juist om wat leerlingen willen leren.
Sommige leerlingen willen boer worden, andere 
muzikant, houtbewerker, kunstenaar, acteur, pro-
grammeur, schrijver of hebben andere wensen. Het 
Traject van de Ambitie is een leerlijn waar leerlin-
gen van groep 3 t/m groep 8, acht vrijdagmiddagen 

onderwijs krijgen gericht op hun eigen ambitie. De 
lessen worden niet alleen op school gegeven, maar 
ook op andere locaties, bijvoorbeeld de brand-
weerkazerne of het kaasmuseum. Een greep uit een 
aantal trajecten van dit schooljaar waren: kook- en 
proefles, leer een instrument bespelen, drama en 
toneel, schrijf je eigen prentenboek, EHBO en de 
schoolkrant maken. De leerlingen zijn heel en-
thousiast en werken gedreven aan hun traject. Ook 
ouders en medewerkers zijn verheugd over deze 
leerlijn. Volgend schooljaar zal het Traject van de 
Ambitie zeker weer terugkeren.
Ook dit jaar hebben we weer meegedaan aan de 

World Servants aan de rol
De door World Servants gehouden wc papier aktie heeft het mooie bedrag van ruim € 1.200 opge-
bracht. Ze zijn super blij met deze opbrengst en het enthousiasme van de Zegvelders. �

‘Grote Rekendag’. Het thema was: ‘de school als 
pakhuis.’ De dag startte in de gymzaal, waar alle 
leerlingen aanwezig waren om de dag te openen 
met een slagzin op verhuisdozen. De leerlingen 
kregen de opdracht om zoveel mogelijk verschil-
lende manieren te bedenken om de dozen op te 
stapelen. Daarna ging iedereen in zijn eigen klas 
aan de slag. Voor de opdracht ‘heitje voor een ki-
lokarweitje’ kregen de groepen uit de bovenbouw 
een mini verhuisdoos in de vorm van een schoe-
nendoos. De opdracht was om hier spullen in te 
doen die samen niet meer dan 1 kilo zouden we-
gen. Een leuke uitdaging! 
Na het eerste weegmoment mocht je er dan iets 
uithalen of juist iets erbij doen. In de middenbouw 
waren de leerlingen een verhuisbedrijf gestart en 
kwamen ze erachter dat er wel 60 boeken in een 
grote verhuisdoos konden. In de onderbouw wa-
ren de leerlingen druk met het tellen van allerlei 
voorwerpen en het noteren van de hoeveelheden 
stippen, getallen of tekeningen. Rond het middag-
uur kwam iedereen weer samen in de gymzaal om 
elkaar te laten zien wat er bedacht was en werd de 
laatste muur gebouwd van verhuisdozen. �

Nieuws van de Milandschool
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In gesprek met … Henk Meinders
Als nakomertje werd hij op 31 mei 1964 in Lei-
den als laatste kind geboren in het gezin Mein-
ders, Hendrik Willem (Henk). Na drie meisjes 
een jongen. Henk vertelt: “Doordat ik drie zus-
sen boven mij had, had ik vier moeders. Ja, ik 
ben aardig verwend”. De vader van Henk was be-
roepsmilitair. Hij was arts in het leger en diende 
acht jaar in Indonesië als beroepsmilitair. “Het 
huwelijk van mijn ouders was ook heel bijzon-
der. Zij zijn nl. met de handschoen getrouwd. 
Mijn moeder stond in Haarlem bij de ambtenaar 
van de burgerlijke stand en op het zelfde tijdstip 
stond mijn vader in Indonesië bij de ambtenaar 
van de burgerlijke stand. Omdat zijn dienstjaren 
in Indonesië, de zgn. tropenjaren, dubbel telden, 
kon mijn vader al op 52 jarige leeftijd met pen-
sioen. Ze zijn toen naar Gramsbergen, in het 
noordelijkste puntje van Overijssel, verhuisd. 
“Ik was toen negen jaar. Klas één, twee en drie 
van de lagere school heb ik in Leiden gevolgd 
en vanaf klas vier in Gramsbergen. Dat was een 
enorme overgang. Zeker wat schrijven betreft. 
In Leiden schreven we al met een balpen, maar 
in Gramsbergen nog met een kroontjespen. Het 
heeft een half jaar geduurd voordat ik het onder 
de knie had. Oh, wat lekte dat kreng. Gelukkig 
schreven ze in Gramsbergen ook vanaf de vierde 
klas met balpen, maar toen moest ik weer met 
balpen leren schrijven”. 
De middelbare school werd in Coevorden ge-
volg, vier jaar LTS-autotechniek en vervolgens 
twee jaar MTS-autotechniek. In Gramsbergen 
had Henk inmiddels zijn sociale leven opge-
bouwd. Veel sporten, vooral volleybal was zijn 
lust en zijn leven, al vanaf zijn twaalfde jaar. “Ik 
heb daar nog promotieklasse gespeeld”. 

Na de opleiding autotechniek had Henk de leef-
tijd bereikt dat hij militaire dienst in moest en 
werd zijn sociale leven in Gramsbergen abrupt 
beëindigd. “Bij de keuring voor militaire dienst 
maak je wel bijzondere dingen mee. Jongens die 
afgekeurd wilden worden op S5, dat betekende 
dat er iets aan hun stabiliteit mankeerde. Vaak 
gedroegen ze zich opzettelijk sterk afwijkend om 
uit dienst te blijven. Ze deden alsof ze gek waren 
en kwamen gerust met een houten hondje aan 
een touwtje binnen. Henk werd goedgekeurd en 
diende bij de lichting 82-6 (november 1982). De 
eerste twee maanden was Henk in de Kromhout 
Kazerne in Utrecht gelegerd. “Hier kreeg ik mijn 
soldaat opleiding zoals geweer kennis, etc. Daar-
na ging ik voor één maand naar Dongen. Daar 

was een burger werkplaats van defensie. We 
liepen daar een maand mee om kennis te ver-
garen over de voertuigen”. In februari 1983 ging 
Henk naar Assen. Terug naar de schoolbanken 
om kennis op te doen voor zijn uitzending naar 
Libanon. Kennis op het gebied van voertuigen, 
wapens, vliegtuigen, etc. De moeder van Henk 
had het er moeilijk mee dat hij naar Libanon 
ging. Zij wist wat het was om in angst te leven 
omdat haar man acht jaar in Indonesië had ge-
diend. Henk hoorde dit trouwens later van zijn 
zussen. 
“Op 1 maart 1983 werd ik voor zes maanden 
naar Libanon uitgezonden door de UN (United 
Nations). Henk maakte deel uit van de Unifil-
vredesmacht (de United Nations Interim Force 
in Lebanon), ook wel ‘blauwhelmen’ genoemd”. 
Na de Israëlische inval in juni 1982 paste de 
Veiligheidsraad door middel van resolutie 511 
het mandaat van Unifil aan de gewijzigde om-
standigheden aan. De Unifil-troepen moesten 
hun posities blijven bemannen tenzij hun eigen 
veiligheid ernstig gevaar liep. Ze moesten zich 
concentreren op de bescherming van de bevol-
king en op humanitaire hulpverlening aan de 
tienduizenden Libanese en Palestijnse vluchte-
lingen. Zij waren na de Israëlische aanval naar 
het relatief veilige Unifil-gebied gevlucht. Henk 
vertelt: “Alles bij elkaar was het daar een wespen-
nest van strijders”. De hoofdtaak van Henk was 
het repareren van voertuigen. “Maar ik moest 

ook wacht lopen. Je leefde daar in hele andere 
omstandigheden. Zo had het kamp bijv. geen ri-
olering. Om ziektes te voorkomen, moest je da-
gelijks drie tabletten slikken, een malaria pil, een 
zouttablet en nog een tablet. De temperaturen 
waren enorm. Zo’n 40 tot 45 graden met daarbij 
een zeer hoge vochtigheidsgraad. Vaak vroegen 
we aan onze ouders om voedselpakketten te stu-
ren met voedsel wat lang houdbaar was zoals 
pindakaas en hagelslag. Dat deelde je dan met 
je kamergenoten. We sliepen met zes man in een 
prefab slaapruimte”. Henk vertelt hoe hij heeft 
meegewerkt aan het opbouwen van een oude 
jeep, een zgn. Nekaf. Hierbij werden oude, nog 
goede materialen gebruikt totdat je een nieuwe 
jeep had. “Zes man zijn met drie van deze voer-
tuigen vanuit Libanon terug gereden naar Ne-
derland. Nee, ik was daar niet bij”. 
Naast slechte herinneringen uit die tijd heeft 
Henk ook goede herinneringen over gehouden. 
“De positieve herinnering is dat je de wereld op 
een andere manier hebt leren kennen. Dat het 
niet altijd lief en aardig is, maar dat er mensen 
in de wereld zijn die in armoede leven. In een 
oorlogssituatie, zoals nu in Syrië. Hoe andere 

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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mensen het hebben in vergelijking met jezelf. Je 
leert waardering krijgen voor de dingen die je 
hebt. Als je dat nooit gezien hebt, kun je dat niet 
beseffen. Dat komt zo binnen. Als je dan weer 
terug komt in Nederland is dat in één klap over. 
Eigenlijk onwerkelijk. Je vrienden denken hier-
over iets te weten van bla, bla, maar jij hebt in 
oorlogsgebied gezeten. Geestelijk heel zwaar. En 
als je dan terug keert in de burgermaatschappij, 
dan loop je tegen zoveel dingen aan. Ik heb het 
gelukkig gered, maar er zijn ook jongens die het 
niet gered hebben. Die het psychisch niet gered 
hebben en er aan onderdoor zijn gegaan. 

Terug in Nederland kreeg Henk twee maanden 
uitschepingsverlof om vervolgens nog een paar 
maanden in Assen zijn diensttijd uit te dienen. 
“Nee. Je wordt niet voorbereid op je terugkeer 
in de maatschappij. Daarbij lees je dingen in 
tijdschriften die helemaal niet kloppen”. Henk 
vertelt verder: “Ik had geen tijd of had geen kans 
om het te verwerken. Je gaat werken, krijgt ver-
kering, een gezin. Drie jaar geleden heb ik het 
pas kunnen verwerken. Toen kreeg ik rust om-
dat ik alles had wat ik wilde. Drie jaar geleden 
zag ik op You Tube een serie van de E.O. getiteld 
‘Oorlog in mijn hoofd’. Hierbij gaan zes vetera-
nen terug naar de plek in Libanon waar ze een 
posttraumatische stress stoornis opliepen. Toen 
ik deze documentaire zag, kwam dat zo binnen 
bij mij. Een documentaire van een half uur. Je 
mag het gerust weten, ik heb zitten janken. Deze 
documentaire had zo’n impact, ook wel voor 
mijn gezin. En dat is eigenlijk het moment ge-
weest dat ik het een plekje heb kunnen geven, 

30 jaar na dato. De documentaire is te zien op: 
https://youtu.be/7j4vyLTdFf8 . Geen leuke, maar 
wel een heel indrukwekkende documentaire. 
Op 18 februari 2015 kreeg Henk de draaginsigne 
“Nobelprijs VN-militairen’ opgespeld door Ge-
neraal Majoor der Mariniers Richard Oppelaar, 
directeur Operaties Defensie. De draaginsigne 
is een erkenning van en waardering voor (oud)
militairen die namens Nederland in de peri-
ode tussen 1956 en 1988 als ‘blauwhelmen’ heb-
ben deelgenomen aan VN-Vredesmissies. Een 
draaginsigne waar Henk bijzonder trots op is. 
“Na mijn militaire diensttijd ben ik op advies 
van mijn zwager Arie van Leeuwen (de vroegere 
beheerder van de Milandhof) gaan werken bij 
Toon van Eijk in de Meije. Arie was getrouwd 
met mijn zus Rina. Een klein jaar heb ik bij hen 
in de kost gelegen. Toen kreeg ik een woning 
toegewezen aan de Elzenlaan. Samen met mijn 
vriendin Harriët Drenthen ben ik daar gaan 
wonen. De ouders van Harriët vonden dit wel 
moeilijk, omdat zij nog maar 16 jaar was. Nu 
begrijp ik dat wel. Vijf jaar heb ik bij Toon van 
Eijk gewerkt. Het was voor mij een uitgebreide 
leerschool. Van alles werd er gerepareerd: land-
bouwmechanisatie, auto’s, tractoren, giertanks, 
echt alles. Daarna heb ik een jaar bij garage Bo-
wey gewerkt, een autodealer in Honda’s. Vervol-
gens ging ik naar Autobedrijf Van der Weijden, 
de Mitsubishi dealer in Woerden. Na een jaar 
werd ik daar werkplaatschef. Ik was toen 26 jaar. 
Bij dit bedrijf heb ik zes jaar gewerkt. Ik ging te-
rug naar een Honda dealer en wel naar Donker 
in Waddinxveen. Ondertussen had ik ook ge-
solliciteerd bij de ANWB. Ik werd opgeroepen 

voor een selectieprocedure maar onderweg daar 
naar toe was ik getuige van een dodelijk ongeluk 
waardoor ik deze procedure misliep. Een paar 
maanden later belde de ANWB mij of ik nog in-
teresse had en weer twee maanden later werkte 
ik bij de ANWB. Daar zit ik nu nog steeds”. 

Op 20 november 1992 trouwde Henk met Hen-
riëtte Angelica (Harriët) Drenthen, geboren 
op 25 februari 1969 in Gramsbergen. In 1996 
verhuisden zij naar hun huidige woning aan 
de Korensloot 72. Henk en Harriët kregen op 
16 juni 1999 een tweeling, een jongen en een 
meisje. Michel gaat in de voetsporen van zijn 
vader en studeert autotechniek. Danique is al 
BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) 
bij Handhaving in Capelle aan den IJssel. En om 
dit rijtje compleet te maken, Harriët is facilitair 
coördinator in Zorgcentrum Snavelenburg in 
Maarssen. 

Hobby’s heeft Henk voldoende. Nog steeds mag 
hij graag een potje volleyballen. Nu bij de re-
creanten op de woensdagavond. Dit omdat zijn 
knieën een zware wedstrijd niet meer aankun-
nen. Een andere hobby is duiken, samen met 
zijn dochter. Zij zijn elkaars buddy. “Zo duiken 
we o.a. in de Vinkeveense Plassen. Ze hebben 
daar een duikparcourse aangelegd”. Verder mag 
Henk graag motorrijden. Als hobby bouwt hij 
samen met zijn zoon Michel een motor, een zgn. 
cafe racer. En als ze op vakantie gaan met de 
camper, dan gaat de motor mee. Ja, de camper, 
daar genieten ze echt van. “Vaak gaan we in de 
lente- en zomermaanden om het weekend met 
de camper weg in Nederland. En als we de grote 
vakantie hebben, gaan we meestal naar Kroatië. 
Je kunt daar ook heerlijk duiken”. Tot slot nog 
een hobby die hij graag met een gedeelte van 
de familie mag beoefenen is het magneetvissen. 
Voorwerpen van ijzer of staal opvissen. Er zijn 
magneten die kunnen wel 300 kg omhoog trek-
ken. “Zo hebben we eens een oude kluis opgevist 
en een pistool. Dit melden we dan wel bij de po-
litie. Bij het magneetvissen moet je kunnen den-
ken als een crimineel en gaan zoeken in de om-
geving van plekken waar veel ingebroken wordt. 
In een sloot waar niemand zicht op heeft. Daar 
willen ze nog wel eens inbraak spullen dumpen. 

Tot slot de allerlaatste vraag aan Henk: Hoe sta jij 
in het leven? Waarop Henk antwoordt: “”Leven 
en laten leven. Wat meer begrip hebben voor el-
kaar en elkaar respecteren”.
Wijze woorden van iemand die het in zijn leven 
zo anders heeft meegemaakt en waar we dit in-
terview graag mee afsluiten. �

• Beschoeiingen

• Vlonders

• Hekwerken

• Tuinschermen - geïmpregneerd  
 - hardhout
 - gaaselementen 
• Grondwerk - kraanwerk 
 - rioleren
• Erfverharding - grind
                        - split      
     - straatwerk   
• Tevens doen wij diamantboren 

W. J. VONK         ZEGVELD
• LOONWERK • GRONDWERK • TUINAANLEG • DIVERSEN 
Clausstraat 5 • 3474 JZ Zegveld • T 0348-692705 • M 06-25120414

Bel gerust voor een passende 
oplossing, informatie of een 
vrijblijvende offerte. 

www.boltonbouw.nl Postbus 161 • 3440 AD Woerden
info@boltonbouw.nl Zegveldse Uitweg 1 • 3443 JE Woerden
 Tel. 0348-692600 • Fax 0348-692610



Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

Hoofdweg 56 - 3474 JG Zegveld - Tel. 0348 - 691220

Schildersbedrijf

Beukers

Henk Oskam

Dorpsconsulent ZegveldZorgt
Mobiel: 06-14326531

E-mail: dorpsconsulent@zegveldzorgt.nl
Bezoek en post adres: 

Hoofdweg 70, 3474JG Zegveld
www.zegveldzorgt.nl

Werkdagen:
Dinsdag, woensdag en donder-
dag
 
Inloopspreekuur: 
Dinsdag van 9.30 tot 10.00 uur
Woensdag van 15.30 tot 16.00 
uur

Henkk OOskskamam Wer

MEUBEL
STOFFEERDERIJ

G.P. Vermeij
   •   voor al uw stoffeer- en
    reparatiewerk

                       • ook 
schuimvulling
op maat
gesneden

Molenweg 40
Zegveld
Tel. 691879 -
06-559 024 32

JAC. KOSTER & ZN

VERHUIZEN

Erkend verhuis-         Gelegenheid 
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Burgerlijke stand

De Berichtgever in 2018 
De Berichtgever hoopt in 2018 te verschijnen op: 
25 mei, 29 juni, 21 september, 26 oktober, 
23 november, 21 december.

Kopij voor het  
volgende nummer 
dient uiterlijk  
woensdag 
9 mei 2018 
binnen te zijn. 
Adver tenties 
uiterlijk vrijdag 
11 mei 2018. �

Voor het laatste 

Zegveldse nieuws, 

kijk even op de 

Facebooksite van 

De Berichtgever en op 

www.zegveld.net

De agenda:
ZegveldZorgt: Iedere dinsdagmorgen van 10.00 
- 12.00 uur koffieochtend op Korensloot 15. 
Indien er vervoer nodig is dan graag tevoren 
aanmelden bij Atie Vermeij, telefoon 691658. 

Zegveld Beweegt: Iedere woensdagmorgen om 
10 uur wandelen, verzamelen in de Zegge. Er 
lopen vrijwilligers mee. Voor informatie kunt u 
Marja Meijers bellen, telefoon 691470.

  8 mei:   Passage. Geen vergadering ’s avonds, 
maar een dagprogramma. Wat? Een 
verrassing.

16-21 mei: 
 Expositie Salon Nienke
24 mei:   Open avond muziekvereniging  

‘Kunst na Arbeid’
  6 juni:  Welzijn Zegveld: Zegvelds Uitje 
  6 juni:  Welzijn Zegveld: Zegvelds Diner
  9 juni:  Rabo sponsor fietstocht
15 juni:    TV Miland - familie/vriendentoernooi
16 t/m 24 juni: 
 TV Miland - open toernooi 17+ en 35+
18 t/m 22 juni:  
 TV Miland - open toernooi 50+
23 juni: Stratenvoetbaltoernooi

Geboren: 

11 maart 2018
Mex Ethan (Mex), zoon van
Jason Loosemore en Fenke van Rossum
Harzstraat 40, 3446 DM Woerden

14 maart 2018
Sifra Franca Elin (Sifra), dochter van
Ralph & Heline Kwakernaak
Het Lange Stuk 34, 2421 TE  Nieuwkoop

24 maart 2018
Kayden Lasse Finn (Kayden), zoon van
Marco van Amerongen en Leonie de Wit
Eikenlaan 11, 3474 HB Zegveld 

1 april
Milan Antonie Pieter (Milan), zoon van
Bastiaan Brak & Coline Meijers
Broeksloot 16, 3474 HP  Zegveld

Huwelijk:

9 mei 2018
William Ton & Andrea Boogaerdt
Kamgras 16, 2851 ZS  Haastrecht

50 jaar getrouwd:

17 mei 2018
Koos & Gerda Jansen-van Deursen
Dorpsstraat 21, 3474 JP  Zegveld

24 mei 2018
Ton & Marijke Berkelaar-Koolhaas
Dorpsstraat 25, 3474 JP  Zegveld

60 jaar getrouwd: 

13 mei 2018
Klaas & Gerrie Blok-Blok
Nieuwstraat 10, 3474 JM  Zegveld

Overleden:

4 april 2018
Pieternella Elizabeth (Nel) Koetsier-Dane
op de leeftijd van 81 jaar
Laatst gewoond hebbende: Woonzorgcentrum 
Overdorp, Kockengen
Correspondentieadres: Fam. J.W. Habben Jan-
sen, Hoofdweg 117, 3474 JC  Zegveld

Dankwoord 

Met intens verdriet hebben wij op 17 februari 
2018 afscheid moeten nemen van 

Suzanne Zwarts

onze dappere dochter, zus en tante.
Wij willen iedereen bedanken voor de warme,
liefdevolle kaarten, ontmoetingen, die ons in de 
zwartste periode van ons leven hebben bereikt .
Dank, heel veel dank!!!
In liefdevolle herinnering aan Suzanne:
*31-10-1986                     †17-02-2018

Een warme groet van:
Cor & Greet Zwarts en de kinderen
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  5 juli:  Zomerconcert KNA bij de ingang van 
de Meijezaal van de Milandhof

  7 juli:  Zegveld Zomert
  7 juli:  Meije Buurtfeest
Sept.: KNA Start Grote Club Actie
22 okt.:   Verkoop oliebollen door KNA huis aan 

huis
23 okt.:   Verkoop oliebollen door KNA in de 

kraam aan de Middenweg
   3 nov.:  Najaarsconcert KNA 19.30 uur in de 
 Milandhof. �

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen
Op 21 maart jl. vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De opkomst voor Woerden in zijn ge-
heel was 63,73%. Voor Zegveld lag dit percentage op 66,04%. Het CDA steeg licht, evenals de VVD 
en LijstvanderDoes. Deze stijging ging ten koste van het aantal stemmen op de lijst van SGP/CU. Dat 
LijstvanderDoes meer stemmen kreeg, is zeer zeker te danken aan het agenda punt van deze partij 
inzake hun voorkeur voor de aanleg van een Westelijke Randweg. 
Onze dorpsgenoot Job van Meijeren (CDA) werd met grote meerderheid gekozen. Job kreeg in totaal 
514 voorkeurstemmen, waarvan er 422 uit ons dorp kwamen. De Berichtgever wenst Job als raadslid 
heel veel succes in zijn verdere politieke carrière en wij vertrouwen er op dat hij de belangen uit ons 
dorp met verve zal behartigen. De totale uitslag voor Zegveld en Woerden is als volgt:

Zegveld 
Partij Raad  2018 Raad  2014 
 Stemmen % Stemmen  %
CDA 569 49,18  560 47,66
VVD 88 7,61 63 5,36
Chr.Unie   181 15,41
SGP     108 9,19
Chr. Unie/SGP     213 18,41
Inw.Belangen 49 4,23 35 2,98
D’66 41 3,54 65 5,53
Prog.Woerden 37 3,20 39 3,32
Sterk Woerden       32 2,77 36 3,06
LijstvdDoes          109 9,42 84 7,15
SP 14 1,21
Blanco                      5 0,43 2 0,17
Ongeldig                  2 0,17
Totaal 1157 100,00 1175 100,00

Woerden
Partij Raad 2018 Zetels Raad  2014  Zetels
 Stemmen %  Stemmen %
CDA 5248 20,67 7 4967 20,81 7
VVD 3413 13,44 4 2431 10,19 3
Chr.Unie    1679 7,03 2
SGP      1080 4,52 1
Chr.Unie/SGP   2578 10,16 3
Inw.Belangen 2118   8,34 2 3042 12,74  4
D’66 2281 8,99  3 3493 14,63 5
Prog.Woerden 3374 13,29 4 2984 12,50 4
STERK Woerden      2438 9,60      3 1441 6,04 2
LijstvdDoes       2897  11,41      4 2653 11,12        3
SP 907 3,57 1
Blanco                   77 0,30  47 0,20   
Ongeldig                58 0,23  52  0,22   
Totaal 25389 100,00 31 21944  100,00 31




