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De Berichtgever
De Berichtgever zegt het met bloemen

Je kunt merken dat 50 jaar geleden de woningen
in de Prinses Beatrixstraat zijn gebouwd, want
ook deze keer brachten wij het bloemetje van
de maand bij een bruidspaar uit deze straat. Dit
keer bij Anneke en Arie de Jong uit de Prinses
Beatrixstraat 27. Op 12 december mochten zij
hun 50 jarig huwelijksjubileum vieren.
Anneke en Arie komen allebei uit Diemen en
hebben elkaar daar ook leren kennen. Alhoewel
Arie een jaar voor zijn huwelijk met zijn ouders
naar de Oude Meije in ons dorp verhuisde,
werd het contact met Anneke in Diemen niet
verbroken. Op 16 februari 1968 werd er verloofd. Omdat zij trouwplannen hadden, werd
er naar een huis gezocht. Zij lieten zich zowel in
Diemen als in Zegveld als woningzoekende inschrijven. In Zegveld werd hen een huurwoning
in de W. Alexanderstraat toegewezen, maar op
het laatste ogenblik kwam er een noodgeval
tussen en ging dit niet door. “We hebben toen
onze huidige woning gekocht, want de trouwdatum stond al vast. Van deze koop hebben we
tot op de dag van vandaag geen spijt gehad”.
Op het stadhuis in Diemen werd hun huwelijk
voltrokken en de kerkelijke inzegening van hun
huwelijk vond ook in Diemen plaats.
Arie was totdat hij in militaire dienst moest
automonteur in Amsterdam en een poosje
loonwerker. Na zijn militaire diensttijd in
Nijmegen kwam hij na een korte periode
van loonwerk terecht bij Saan Autobedrijf in
Diemen. Na veertien jaar werd geswitcht en
werd zeven jaar de kost verdiend bij Autobedrijf
Boot in Alphen aan den Rijn. Na nog enkele
keren voor korte tijd bij andere autobedrijven te
hebben gewerkt kwam Arie terecht bij Habo BV

in Bodegraven. Toen Arie 60 jaar en 4 maanden
was kon hij met prepensioen, een regeling die
nu niet meer bestaat.
Na haar huwelijk met Arie is Anneke nog vier
jaar in Diemen blijven werken. Dat was op de
debiteurenadministratie bij Nilfisk. Daarna is zij
een periode uit het arbeidsproces geweest i.v.m.
de geboorte van haar kinderen Anita en Ronald. In 1984 is zij weer gaan werken. Ditmaal
in ons dorp bij het Administratiekantoor van
Hans en Joke Schimmel aan de Hoofdweg 41.
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“Dertien en een half jaar heb ik daar gewerkt.
Toen verhuisde het administratiekantoor. Via
een uitzendbureau heb ik toen gewerkt bij PHI
Data in Woerden op de afdeling Personeel en
Organisatie. Een bedrijf dat totaaloplossingen
biedt op basis van hoogwaardige automatische
identificatie- en printsystemen. Tot mijn 61-ste
jaar heb ik hier met veel plezier gewerkt, alhoewel het ook wel veel stress bracht”.
Stilzitten doen Arie en Anneke nog lang niet.
Als hobby heeft Arie bridge. Tweemaal per
week speelt hij dit spel bij Acol Bridge Vereniging in het Brediushonk in Woerden. Daarnaast
mag hij graag een potje tennissen. Ook Anneke
heeft jaren getennist en gebadmintond. Hier
moest ze mee stoppen. Anneke speelde deze
spelletjes te fanatiek, waardoor haar lichaam
ging protesteren. Maar samen fietsen en wandelen zij veel en graag. En Arie heeft nog een
groentetuin in de Oude Meije bij de vroegere
boerderij. In de zomer trekken Arie en Anneke
er met de caravan een maand op uit. En heeft
Anneke nog een vrij moment, dan leest en puzzelt zij graag.
Op de dag van het gouden huwelijk zijn ze
heerlijk wezen eten met hun kinderen Anita &
Andres en Ronald & José. Uiteraard waren hun
twee kleindochters ook van de partij.
Twee dagen later hebben zij voor familie en
vrienden een feest in Gasterij De Milandhof
gegeven.
De Berichtgever wenst dit sportieve echtpaar
nog heel veel mooie en gezonde jaren toe en
deed deze wens vergezeld gaan met het bloemetje van de maand. O

Welzijn Zegveld
Ook dit jaar organiseert Welzijn Zegveld een gezellige ‘spelletjesmiddag’ met verrassing.
Een klein feestje om het jaar 2018 uit te luiden.
Van harte welkom in ‘De Zegge’ op vrijdagmiddag 28 december om 14.00 uur.
Ons motto: ‘Jouw spelplezier is onze missie!’
Kosten: € 2,00. Dit is inclusief lekkere hapjes en
een drankje. O

14 januari 2019
introductiemiddag
computerlessen
Als u nog niet zoveel afweet van de computer en/
of meer wil weten?
Dan is dit uw kans om informatie in te winnen
hoe of wat. Dhr. G. v.d. Sloot is bereid u hier alles
over te vertellen en gaat u dan begeleiden.

BOUWKOSTEN
ADVIESBUREAU
T
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Molenstraat 1k 3441 BA Woerden
Telefoon (0348) 410777 - Fax (0348) 424428
Email: tonbouwkosten@hetnet.nl
www.tonbouwkosten.nl

Is uw interesse gewekt, kom dan 14 januari 2019
eens kennis maken, het is vanaf 13.30 uur
tot ongeveer 15.30 uur, in ‘De Zegge’ Milandhof.
Het zou fijn zijn dat u zich aanmeldt bij Hanneke
691891, Riet 691045 of Ada 691894. O
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Nieuwe actie bij Coop Bremmer: Memoriespel
De oplage bestaat uit 350 doosjes. Per foto zijn
er 500 setjes gemaakt, dus 1000 memoriekaarten. Er zijn 32 foto’s, en een rekensom levert
dan op dat er binnenkort bij Coop Bremmer 32.000 memoriekaarten binnenkomen.
Opnieuw een ontzettend leuke actie bij Coop
Bremmer, die naar verwacht wordt net zo succesvol zal worden als de voetbalplaatjesactie.
O ja, let u wel op de aanbiedingen in genoemde periode, want bij bepaalde producten
zullen gratis kaarten worden gegeven. O

Van week twee tot en met week zeven van
het nieuwe jaar is er een bijzondere actie bij
Coop Bremmer. In deze weken kan men sparen voor het memoriespel. Dit keer bestaan
de afbeeldingen op de kaartjes niet uit een
foto van een appel of een banaan, maar uit
oude prenten van ons mooie dorp Zegveld
en de Meije.
Bart Bremmer vertelt: “Ik sprak een collega ondernemer die dit memoriespel met
ontzettend veel succes had gedaan. Toen ik dit
idee overlegde met mijn vader was hij gelijk
enthousiast. Mijn vader heeft de foto’s via
Gerrit Gerritsen gekregen en samen hebben zij
de voorstellingen uit oud-Zegveld en de Meije
uitgezocht. Toen wij contact opnamen met de
drukker die ook het spel voor de betreffende
collega had gemaakt, wist hij precies wat wij
bedoelden en binnen vier weken was het spel
klaar”.
Er zijn 32 voorstellingen, dus voor het totale
spel heb je 32 setjes, dat is 64 kaarten nodig.
Bij besteding van € 5,00 krijg je een kaart. Nu
zal het best wel moeilijk zijn om het spel compleet te krijgen, maar Bart oppert al dat er een

ruilmiddag zal komen. Het betreffende
nde
bewaardoosje voorr
dit memoriespel dient
ient
gekocht te worden en
zal € 1,50 bedragen.
n.

C
Coop
Bremmer iin fi
B
finale
l
beste buurtcoop van Nederland
In Zegveld weten we het eigenlijk al, maar landelijk binnenkort ook. Coop Bremmer is de beste
buurtcoop van Nederland. Althans, daar gaan we vanuit nu zij in de finale staan van beste buurtcoop in Nederland. Zo’n 120 winkels deden mee in deze wedstrijd. Coop Bremmer zit inmiddels bij
de laatste vijf en dus in de finale. Glansrijk doorstond Coop Bremmer de 1e ronde (een 2e plaats),
de 2e ronde (een 1e plaats) en de 3e ronde (een 1e plaats). De laatste ronde bestaat uit een klantonderzoek. Deze wordt door iemand van de organisatie gehouden in week 51, 52 of week 1 van het
nieuwe jaar. Ook wordt de winkel op zich beoordeeld. Piet en Bart Bremmer vertrouwen er op dat
de klanten hun buurtcoop zeer positief zullen beoordelen. Ook lokale activiteiten georganiseerd
door Coop Bremmer worden in de beoordeling meegenomen. In februari a.s. zal de uitslag worden
bekendgemaakt. De Berichtgever wenst Coop Bremmer heel veel succes. O

Nijverheidsbuurt 1 - Zegveld- Tel: 0348-691228 Fax: 0348-691990
E-mail: info@vddool.nl Website: www.vddool.nl

Het adres voor:
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Tweede Kerstdag
geopend van
11.00 tot 18.00 uur

De Berichtgever
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Sinterklaasfeest op
de Milandschool
(Een ingekomen bericht)
“Past de boot wel door de sloot?” Deze zin
stond boven de uitnodiging die de leerlingen en een aantal peuters en dreumesen uit
Zegveld en de Meije een paar weken geleden
kregen.
En inderdaad: de boot paste niet door de sloot!
Maar niet getreurd, Sint en zijn nieuwe ‘roetveeg Pieten’ kwamen in de boot, op een kar met
een trekker ervoor naar de Milandschool. De
oudere, ervaren zwarte Pieten kwamen lopend
aan in hun rubberbootje.
Wat een verrassing en wat een plezier! Na dit
welkom kon het feest in de zaal beginnen! Iedereen, van 0 tot 80 jaar, uit De Meije, Zegveld
en Woerdense Verlaat, hebben genoten van de
liedjes, dansjes en de gedichten die de kinderen
voor Sinterklaas ingestudeerd hadden. Na dit
samenzijn gingen de kinderen naar hun eigen
lokaal. De bovenbouwleerlingen hadden een
surprisefeest. In de onderbouw- en midden-

bouw kwamen de Sint en zijn 4 Pieten nog
even op bezoek. Een praatje met ieder kind, een
aai over de bol, een grapje en een kunstje, een

handje pepernoten en een cadeautje. Al met al
een hele, gezellige ochtend!
Dag Sint, dag Pieten, tot volgend jaar! O

Grootse intocht van Sinterklaas

Pepernoten van Piet

(Een
ingekomen
bericht)

Dinsdag 4 december jl. was er een gezellige
Sinterklaas kindermiddag bij de Coop.
Het was dringen om een plekje te bemachtigen aan de tafel. Daar konden de kinderen
zelf pepernoten en speculaasje maken. Onder
leiding van
drie pieten
konden de
lekkernijen
de oven in.
De kinderen
die een mooi
schoentje
hadden
geknutseld
mochten een
leuk kadootje
uitzoeken bij
de pieten.
Namens de
kinderen,
bedankt Piet!

Op 24 november jl.
waren er weer zo’n
600 kinderen en
ouders in de Milandhof. Sinterklaas
kwam aan in een
mooie cabrio. Hij
werd welkom geheten door George
Becht namens de
gemeente Woerden.
Er waren optredens
van KNA en van de
majorettes. Kortom
weer een groot succes. O

MEUBEL
STOFFEERDERIJ

JAC. KOSTER & ZN
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G.P. Vermeij

Salon La Sonrisa

• voor al uw stoffeer- en
reparatiewerk

www.salonlasonrisa.nl 06-28899367

• ook
schuimvulling
op maat
gesneden

Molenweg 40
Zegveld
Tel. 691879 06-559 024 32
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www.kosterverhuizingen.nl
ERKENDE
VERHUIZERS

SPANJEWEG 12
2411 PX BODEGRAVEN
TEL.0172-613635
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Lekkerkerker
Keijzer B.V.

Heftrucks •
Machinehandel, •• Motoren
Hydr. kranen •
Onderdelen
Sloopsorteergrijpers • Verhuur en Reparaties • Hydr. slangen service

G. Donselaar & Zn.
Wilt u meer weten?
Kom naar Nijverheidsbuurt 5
of neem vrijblijvend contact
met ons op:
Tel. 0348-692388/06-50620862
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De Berichtgever
L
Lego
H
Hoff F
Festijn
tij
in Gasterij De Milandhof
Van 27 tot en met 30 december a.s. is er voor de lego-liefhebber een Lego event! Alle grote en kleine
Lego-fans kunnen hier met Lego bouwen, meedoen aan de bouwwedstrijd en een prachtige expositie bewonderen... Kom langs en verdwaal tussen de legoblokjes!
Voor de kleine fans is er een hoekje met Duplo.
Openingstijden zijn donderdag t/m zaterdag van 9.30 tot 19.00 uur en op zondag van 12.00 tott 19.00
uur. Entreeprijs is € 3,-- voor kinderen vanaf 5 jaar, kinderen t/m 4 jaar mogen gratis meedoen!
en!
Combineer deze dag met een lunch of diner in Restaurant Spies & Spijs. Kijk voor de leuke aanbiedingen in de advertentie! O

Knipoog
naar het
verleden
In deze rubriek wordt elke maand
een oud nieuwsbericht 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 hiernaast wordt
weergegeven is verschenen op 09-091887 in de Provinciale Drentsche en
Asser courant. We gaan ervan uit dat
de kwaliteit van de huidige pannen
een stuk verbeterd is, met het oog op
het kerstdiner. O

Inzameling voor Syrië, het vervolg
In februari is De Berichtgever bij het Syrische
gezin Hasan geweest om bekendheid te geven
aan de inzamelingsactie voor Syrië. We zijn nu
een paar maanden verder en we willen graag
weten hoe het er nu voor staat.
In de afgelopen maanden hebben ze 3 transporten kunnen realiseren. Dat is natuurlijk
geweldig nieuws! De mensen daar zijn erg blij
met onze goederen. De situatie in Syrië is nu
een kleine stukje verbeterd. De bombardementen zijn nu minder, waardoor het ‘normale’
leven op een aantal plaatsen weer wordt op
gepakt. Alles moet weer opnieuw worden

opgebouwd en er blijft dus nog steeds behoefte
aan alles. Werk is er nog niet veel, openbaar
vervoer evenmin en als er al een bus rijdt,
is het niet te betalen. Zo zijn ze dus erg blij
met onze fietsen bijvoorbeeld. Dan heeft men
toch een mogelijkheid om zich te verplaatsen.
Winkels, zo die er al zijn, hebben nauwelijks
spullen. Heel voorzichtig worden weer schooltjes gecreëerd en krijgen de kinderen weer les
bij de juffrouw of meester thuis.
Mamoun en Walaa zijn intussen al aardig
ingeburgerd in Zegveld. Walaa vindt Zegveld
een ‘lief ’ dorp! De mensen zijn heel aardig, ze
steunen en helpen elkaar. Mamoun heeft in-

Pedicuresalon Petra wenst u
prettige kerstdagen en een lichtvoetig 2019!

tussen een fulltime baan in Woerden en Walaa
is regelmatig op school te zien als overblijf
moeder en heeft sinds kort ook autorijles.
Ze blijven nog steeds goederen inzamelen, de
winter staat ook in Syrië weer voor de deur,
dus warme kleding blijft welkom! Ook speelgoed voor de kinderen is welkom en… fietsen!
Heeft u dus nog spulletjes of kleding over die u
niet meer gebruikt, lever het dan in bij Familie
Hasan aan de Populierenlaan 20 of bij familie
Burgers aan de Middenweg 61. We hopen in
het nieuwe jaar weer een transport richting
Syrië te kunnen sturen. Alvast bedankt voor
uw hulp! O
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Gezellige drukte op Goede Doelen Dag

(Een ingekomen bericht)
Zaterdag 17 november jl. was het een gezellige
drukte in De Voorhof. Voor de
24e keer was er Goede Doelen Dag. Er werd
van alles verkocht, er werden spelletjes gedaan
en auto’s gewassen.
Vooraf moest beslist worden wie de lekkerste
taart gemaakt had. Het was voor de jury een
hele klus, zij vonden dat Daniel van Draanen
de 1e prijs verdiende. Aan de koffietafel kon
ingeschreven worden op een bloemengroet. Er
werden bloemen bezorgd bij Jan Zwanenveld,

Hennie en Nico van Amerongen en Woudina
Verdouw. Bij Ontmoeting kon men een linnenmand winnen, mevr. Hogendoorn mocht de
mand in ontvangst nemen. In de hal kon er
ingeschreven worden op diverse prijzen die
beschikbaar gesteld waren door bedrijven. Fam.
Hoogendoorn won de hoofdprijs; een Samsung
tablet. Bij de GZB kon ingeschreven worden
op een mand vol lekkere streekproducten, de
mand werd thuisbezorgd bij Jannie Verboom.
Bij Woord & Daad lag een hele stapel kazen,
Margriet Vermeij raadde het gewicht en won
een kaas.
Ben Brak en Bastian Hofland wonnen een prijs
omdat ze met het minste aantal klappen een

spijker in een balk sloegen. Wim Roskam en
Lotte Westerink gingen er met de 1e prijs van
het sjoelen vandoor. Rinus Hoogerbrugge had
een prachtig tolspel gemaakt, daarmee wonnen
Teus Blonk en Thirza Brak de 1e prijs. Ook
de mensen die bij alle activiteiten een tweede
of volgende prijs wonnen, hebben hun prijs
inmiddels in ontvangst genomen.
Aan het einde van de dag werd een prachtige
opbrengst bekend, namelijk € 6.278,40.
Het is mooi dat we met de opbrengst van deze
dag verschillende doelen in binnen- en buitenland kunnen steunen.
Iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen, willen we héél hartelijk bedanken en tot
D.V. volgend jaar.
Namens de GDD-commissie,
Janneke Blonk, Marleen de Groot,
Emmy van Ingen en Jan Pak. O

Activiteitencentrum extra open
(Een ingekomen bericht)
Zo voor de feestdagen uit is het winkeltje van het Activiteitencentrum op zaterdag extra geopend! Voor degenen
die doordeweeks binnen de huidige openingstijden niet in
de gelegenheid zijn om in het creatieve winkeltje rond te
neuzen, kan dit nog op zaterdag 22 december tussen 10.00 –
14.00 uur.
Ook zal er op die dag voor het Activiteitencentrum een
kraam staan met kunst gemaakt door de kunstenaars van
Atelier de Schuur.
Natuurlijk zijn er ook leuke kersthebbedingetjes en winterse
happen en lekkernijen te koop! Denk aan: soep, kerst appeltaarten en meer! We hopen jullie dan te zien! O

De Berichtgever

K e rst p u z z e l
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Kerstwensen
Het is kerstmis overal
we dromen onze dromen
bij mooi versierde bomen
van vrede bovenal
en wensen aan elkaar;
sfeervolle kerstdagen
een heel gelukkig nieuwjaar!
Fam. Rijneveld

Ik wens liefde, gezondheid en
vrede voor alle lieve Zegvelders
vanuit Harfsen.
Anouk Duut
Ik wens de bewoners van
Zegveld een gezond en veilig
2019.
Gijs v. Brenk
Wij wensen iedereen uitzicht op
‘HET LICHT’ want;
Als achterom kijken pijn doet,
vooruit kijken angstig maakt,
kijk dan omhoog God zal je
helpen!
Anco en Diana de Heer

Voor iedereen een gezond
en gelukkig en vooral een
vreedzaam 2019!
Laten we om onze naasten en
Wij wensen iedereen smaakvolle
eenzamen denken.
feestdagen en samen met u
Voor de Berichtgever alle dank
een gezond 2019.
en veel inspiratie gewenst voor
Coop Bremmer
het nieuwe jaar!
Marjan Kruit
Wij wensen u gezegende
kerstdagen en een voorspoedig
en gezond 2019.
Fam. de Kruijf, Rondweg
Ik wens heel Zegveld een heel
gelukkig en gezegend nieuwjaar.
Lenie Muis

Ik wens iedereen erg genegen
zoveel geluk en zegen
als er zijn druppels in de regen
een gelukkig en gezond 2019.
Ina de Bruijn

Voor een ieder in ons mooie
dorp wens ik ‘Engelengezang
en mooie dromen’.
Son Tienhooven
Wij wensen u van harte heel
veel geluk, liefde en gezondheid
toe!
Met een hart voor elkaar!
Henk en Dicky Oskam
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Kerst- en Oud en Nieuw vieringen
Zegveld
Eerste kerstdag dinsdag 25 december

9.30 uur: voorganger ds. C.J. Overeem
m.m.v. Zegveldse koperblazers
18.30 uur: ds. J.P. Ouwehand, Houten
Tweede kerstdag woensdag 26 december 9.30 uur: Kerstviering Zondagsschool
Oudejaarsavond maandag 31 december 19.30 uur: voorganger ds. C.J. Overeem
Nieuwjaarsmorgen dinsdag 1 januari
9.30 uur: voorganger ds. C.J. Overeem
Na de dienst nieuwjaarwensen in De Voorhof
Kerst- en oudejaarsvieringen O.L.V. Geboortekerk Meije-Zegveld
Kerstavond maandag 24 december
19.00 uur: Gezins-Kerstnachtviering m.m.v.
het Projectkoor ‘Just for fun’
voorganger pastor Thijs van Zaal
Eerste kerstdag dinsdag 25 december
9.30 uur: Viering m.m.v. het Gemengd koor
voorganger pastor Janneke Stam
Tweede kerstdag woensdag 26 december Geen viering
Oudejaarsavond maandag 31 december 19.00 uur Viering m.m.v. het Gemengd koor
voorganger WoCoVi groep
Nieuwjaarsmorgen dinsdag1 januari
9.30 uur: Viering m.m.v. het Gemengd koor
voorganger pastor Huub Spaan
Na de viering is er koffiedrinken

Woerden

Heel veel liefde en geluk voor
alle Zegvelders (en natuurlijk
ook daarbuiten).
Fam. Hoogeveen, Broeksloot
Fijne Kerstdagen en alle goeds
voor 2019.
Map en Adrie Uittenbogaard
We wensen jullie een ﬁjne kerst
en een gelukkig nieuw jaar.
Veel geluk in grote en kleine
dingen, maar bovenal gelukkig
met elkaar.
Mees en Daniëlle van Elk

Kerstnachtdiensten op maandag 24 december in Woerden
Maranathakerk: aanvang 19.00 uur
Kinderdienst, voorganger ds. Gerrit Schouten,
thema: ‘Laat het KERST zijn’ m.m.v
Kinderkoor Burning Candles uit Woerden en
Jeugdvereniging Kids Rock uit Woerden
Kruiskerk:

Lutherse Kerk:

aanvang 21.30 uur

aanvang 22.00 uur

voorganger ds. Maarten Diepenbroek m.m.v. de Cantorij

Petruskerk:

aanvang 21.30 uur voorganger pastor mw. Joke Sneep,
thema: ‘Romantisch? Hoe zo!’ m.m.v. Black
Gospelkoor Miracles uit Woerden

Bonaventurakerk: aanvang 16.30 uur
aanvang 18.00 uur
aanvang 20.00 uur

Werkgroep - Herdertjeswaken
Gezins- en Jongerenviering m.m.v. kinderkoor Bonakids
Kerstviering m.m.v. JuDeo, jeugdkoor Bsure
en 30+viering
Kerstviering m.m.v. Groot Koor en Symfonieorkest
De voorganger in bovenstaande vieringen is pastor
Huub Spaan.

aanvang 22.00 uur

Woerdense Verlaat
Gereformeerde kerk
Kerstavond maandag 24 december

Graag wens ik iedereen een
kerstfeest met het Kerstkind;
de Vredevorst en vrede met
God en mensen in 2019.
Henri van Dam

Interactieve jongerendienst, voorganger
jongerenwerker Michel Koekkoek, thema:
‘Kerst Late Night’
m.m.v. band ‘We Are The Sound’ uit Leiden
en Jeugdvereniging G.J.V. uit Woerden

Eerste kerstdag dinsdag 25 december
Oudejaarsavond maandag 31 december
Nieuwjaarsmorgen dinsdag 1 januari

21.00 uur: Kerstnachtdienst.
Voorganger ds. J.W. van Dijk, Zevenhoven
m.m.v. zangeres Myrthe de Wolff uit Hoofddorp.
Na afloop is er chocolademelk en wat lekkers.
9.30 uur: voorganger ds. J.W. van Dijk, Zevenhoven
19.30 uur: voorganger
er dhr. J.P.
J.P Karstens, Leiden
9.30 uur: voorganger ds. J.W
J.W. van Dijk, Zevenhoven
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Ster van wol

Kerst
knuts e
ideeë ln

Neem een restje wol en leg dit in de behanglijm
zodat de wol verzadigd wordt met lijm. Neem
dan een stukje piepschuim en maak daar aan
de hand van een sjabloontje met satéprikkertjes
een ster. De satéprikkertjes duw je in de piepschuim zodat er een ster ontstaat. Dan pak je
de wol en ga je die rond de prikketjes spannen.
Eerst de buitenkant en daarna kun je naar eigen
idee de ster ‘vullen’. Laat hem dan goed drogen
en haal hem van de prikkertjes af.

Mooie eenvoudige
envoudig
tafeldecoratie
maken
Koop drie amaryllissen, schikt
die samen met
wat takjes van de
kronkelwilg of
kronkelhazelaar
in een mooie vaas
en je bent klaar!

Kerstmannetje
van takken
Zoek een paar mooie takken uit van ongeveer
5 cm dik. Zaag een paar takken af in verschillende hoogten. Zaag ze vervolgens aan één kant
schuin af. Neem dan verf en schilder de bovenkant rood (zijn hoofddeksel) en de onderkant
wit (zijn baard). Maak met een dikke zwarte
stift twee oogje erop en plak een pompon (stoffen bolletje voor zijn neus) erop.
Dan bind je de mannetjes bijeen met een leuk
lint.

Kerstlichtjes
Neem een paar lege potjes
en maak ze goed schoon.
Smeer ze in met lijm en rol
ze daarna door grof zeezout.
Waxinelichtje erin en klaar is
je sfeerlichtje. Eventueel kan
je er nog een labeltje aanhangen van hout of karton.

Koop wat mooie takjes met bessen eraan. Neem
een glazen vaas en vul die met mos en wat eikelhoedjes. Schik de takken in de vaas en maak
het eventueel nog af met een strik van raffia.

De Berichtgever
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Geen Oud & Nieuwfeest in de Milandhof
(Een ingekomen bericht)
Dit jaar zal er helaas geen Oud & Nieuwfeest in
de Milandhof worden georganiseerd.
g g
Sinds jjaar
en dag organiseren de

Milandhof en Siveo samen het Oud en Nieuwfeest. Het was de laatste jaren echter al zichtbaar
dat de omstandigheden steeds moeilijker werden. Dit komt door een aantal oorzaken, aldus
de besturen van de Milan
Milandhof en Siveo. Zo zijn
de regels voor het alcoho
alcoholbeleid flink aangescherpt, wat de handhav
handhaving voor het personeel
en vrijwilligers steeds moeilijker
mo
maakte, zeker
omdat de bezoekers ook steeds jonger werden.
Daarnaast vieren de jongeren
j
steeds meer
m
op hun eigen manier
Oud & Nieuw. En
word het, mede ook door
tenslotte wordt
st
deze steeds
lastigere omstandighed en het speciale
digheden
mom
moment,
steeds moeilijker
vrijw
vrijwilligers
te vinden. Zij
ku
kunnen
immers zelf geen
O en Nieuw vieren
Oud
e zijn van een uur ’s
en
nachts tot zeven uur ’s
morgens in touw.
D besturen van de
De
M
Milandhof
en Siveo
bet
betreuren
het dat dit Oud
N
en Nieuw
feest niet door
kan gaan.
gaan

Verenigingenspel voor de 39ste keer!
Doet u weer mee op 26 januari 2019 met het jaarlijkse Verenigingenspel? Dit jaar heeft de Christelijke Oranjevereniging voor de eerste keer veel interessante en leuke vragen gemaakt. Vorig jaar
deden 77 teams mee en werd het spel gewonnen door De Vrolijke Borrelnootjes met 227 punten.
De uitnodigingen zijn begin december jl. per e-mail verspreid. U kunt zich aanmelden tot en met 11
januari 2019. Per email naar verenigingenspelzegveld@gmail.com of telefonisch bij Daniëlle van Elk
06 – 41 85 04 60. Wilt u meer informatie en/of terugblikken op voorgaande jaren dan verwijzen wij
u graag naar de website www.verenigingenspel.nl. De Oranjevereniging hoopt u te zien op zaterdag
26 januari 2019! O

Desondanks wensen zij iedereen een gezellige
oudjaarsavond en een voorspoedig 2019!
Bestuur Milandhof
Bestuur Siveo ’60 O

Pubquiiz
Pubquiz
gespeeld op
17 november
(Een ingekomen bericht)
Op zaterdag 17 november heeft er in de Milandhof een pubquiz plaats gevonden, speciaal voor
de jeugd. Verschillende partijen, waaronder
stichting Buurtwerk, Siveo, Zegveld Zorgt en de
gemeente, hebben hun handen ineen geslagen
om deze quiz te organiseren.
Zes teams streden tegen elkaar om de hoofdprijs
te bemachtigen, kaartjes voor FC Utrecht.
Naast de thema’s muziek en sport ging een heel
stuk van de quiz over drank en drugs.
Waar kan je eigenlijk je pillen laten testen en
waarom is dat nou zo belangrijk? Hoe zit het
nou met alcohol en jongeren?
De deelnemers werden op hun kennis getest,
maar hebben ook een heleboel nieuwe dingen
geleerd over alcohol en drugs. Een leuke combinatie tussen spel en voorlichting! O
Anna’s Bloem wenst u

  

Anne’s Bloem
Middenweg 9D - 3474 KC Zegveld
T. 0348 767099

W. J. VONK

ZEGVELD

• LOONWERK • GRONDWERK • TUINAANLEG • DIVERSEN

Hoofdweg 125 • 3474 JC Zegveld • T 0348-692705 • M 06-25120414

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

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

Nergens lekkerder...
Onze oliebollen
appelbeignets
ts

Hoofdweg 91 • 3474 JB Zegveld
Telefoon 691257 • 06 402 802 51

en

FIJNE
FEESTDAGEN
EN EEN KLEURRIJK NIEUWJAAR

1e en 2e Kerstdag gesloten
Oudejaarsdag vanaf 19.00 uur gesloten
(keuken dicht vanaf 18.30 uur)
1 tot en met 3 januari gesloten.

Agenda 2019:
Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

Schildersbedrijf

Beukers

Hoofdweg 56 - 3474 JG Zegveld - Tel. 0348 - 691220
schilder@beukers.info

Zaterdag 26 jan - Heel de Meije zingt Hazes
M.m.v. look-a-like Andre en Roxanne!!!
Aanvang 21.00 uur
* Zaterdag 9 maart - Pub Quiz 5,- pp *
per team 4 pers. Aanvang 20.30 uur.
Wie gaat er met de 1e prijs vandoor?
* Maandag 15 april - Paas workshop 22,50 pp *
       
Aanvang 19.45 uur
* Vooraf reserveren of opgeven *

Hazekade 20 - Telefoon: 06 14445511
Vanaf 1 april weer 7 dagen geopend vanaf 10.00 uur.
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www.boltonbouw.nl
info@boltonbouw.nl

Postbus 161 • 3440 AD Woerden
Zegveldse Uitweg 1 • 3443 JE Woerden
Tel. 0348-692600 • Fax 0348-692610

• MIDDENWEG 2 • TEL. 691971 •

Prettige feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar.

De kapsalon
is van 31 december
t/m 10 januari 2019
gesloten
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Gasterij De Milandhof genomineerd
voor OKW Ondernemersprijs
Samen met BluePrint Automation en BRN
Brandbeveiliging gaan zij strijden om de OKW
Ondernemersprijs Woerden. De genomineerden zijn, na stemming onder de leden, als besten uit de bus gekomen. ‘Opvallen’ is het thema
van de Ondernemersprijs die op 10 januari
wordt uitgereikt. De drie Woerdense bedrijven
die nu in de finale staan, weten de aandacht op
zich te vestigen, zegt het bestuur van ondernemersvereniging OKW.
Gasterij De Milandhof werd geroemd om de
vele mogelijkheden voor evenementen en activiteiten die zij weten te realiseren. Tegelijkertijd
weten ze ook de dorpshuisfunctie te behouden.
Vele Zegveldse verenigingen en diverse serviceclubs uit het Woerdense kunnen een beroep
doen op het sociale karakter van de Milandhof.
Lauw is erg trots op deze nominatie. Hij benadrukt wel dat hij dit niet alleen doet, maar met
het hele team van de Milandhof. Op 10 januari

wordt tijdens de OKW Nieuwjaarsreceptie
bekendgemaakt wie de ondernemersprijs in de
wacht sleept. De Berichtgever feliciteert Gasterij

de Milandhof met deze mooie nominatie en
wenst ze veel succes op 10 januari a.s.!
Foto: Lakerveld - foto dsgn O

Bibliotheek Zegveld:
elke week andere
boeken
(Een ingekomen bericht)
Via Bibliotheek Zegveld heeft u toegang tot
meer boeken dan er in de Bibliotheek passen,
namelijk tot de gehele collectie van Bibliotheek
Het Groene Hart. Dat zijn zo’n 70.000 boeken.
Met een standaard- of plusabonnement kunt
u boeken uit de gehele collectie gratis online
reserveren en vervolgens ophalen in Bibliotheek Zegveld. Voor jeugdleden is dit natuurlijk
ook gratis. Laat u zich liever inspireren door
kasten vol boeken? De collectie rouleert zodat u
wekelijks tientallen andere titels in Bibliotheek
Zegveld kunt vinden.
Bibliotheek Zegveld is gesloten van 21 december tot en met 1 januari. Praktische zaken als
betalen, reserveren en verlengen kunt u online
regelen via MijnMenu en uiteraard bent u ook
welkom aan de balie in Bibliotheek Woerden. O

Het gerestaureerde Maarschalkerweerd orgel
in de OLV Geboortekerk in gebruik genomen
(Een ingekomen bericht)
De afgelopen jaren is het Maarschalkerweerd-orgel uit 1896 van de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in De Meije gerestaureerd door de firma Elbertse uit Soest.
Op zondag 11 november jl. is tijdens de kerkviering het gerestaureerde orgel ingezegend door
pastor Huub Spaan van de Parochie Pax Christi. Van deze parochie maakt de geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouw Geboorte in de Meije deel uit. ‘s Middags was er een groots concert in een nagenoeg volle kerk. Er werd volop genoten van de muzikale kunde van organist Geerten Liefting en de
zang van de solisten Pia Schütz en Francis van Tricht.
Op zaterdagavond 1 december jl. was er nog een tweede concert, nu onder de bezielende leiding
van de Woerdense organist Ad van Pelt. Op het programma stonden om te beginnen bewerkingen over bekende liederen voor Advent en Kerst van meerdere leden van de familie Bach. Daarna
konden we luisteren naar muziek uit de bouwtijd van het orgel van de Franse componist LefébureWély. Verder hoorden we koraalbewerkingen van Albert de Klerk en Margreeth de Jong. O

Wij wensen u gezegende
kerstdagen en al het goede voor
2019 toe.
Dank voor u vertrouwen en wij
hopen in het nieuwe jaar weer
voor u klaar te mogen staan!

KMN

KOOMAN MECHANISATIE
NOORDEN

Simon van Capelweg 33 • Noorden • Tel: 0172 - 407 295

Clausstraat 18
3474 JZ Zegveld
 
Tel.: 0348-692433
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In gesprek met … Pieter Masmeijer
Dit keer ben ik op bezoek bij Pieter Masmeijer.
Pieter woont vanaf 2012 met zijn vrouw Adri
van der Wind in het ouderlijk huis van Adri aan
de Milandweg 30. Omdat veel dorpsgenoten
Pieter niet of nauwelijks kennen, gaan we nader
met hem kennismaken.
Pieter is geboren op 14 november 1947 in Breukeleveen, aan de Vijfde Loosdrechtse Plas in het
geboortehuis van zijn vader Pieter sr. De lagere
school werd in Tienhoven gevolgd en daarna
de MULO in Breukelen. “Omdat ik onderwijzer wilde worden ging ik naar de Christelijke
Kweekschool ‘Rehoboth’ in Utrecht. Ik wilde
onderwijzer worden niet zozeer om kinderen
rekenen te leren, maar om Bijbelverhalen te
vertellen. Die vond ik schitterend. Al heel jong
leek het mij mooi om later ook de Bijbelverhalen te vertellen. Meester Van Leeuwen van de
lagere school kon de Bijbelverhalen zo mooi
vertellen, de klas hing aan zijn lippen. Hij kon
vertellen alsof hij er zelf bij was geweest. Toen
ik later deze leraar tegen kwam en hem vertelde
hoe ik van zijn verhalen had genoten, zei hij:
“Tegenwoordig voel ik meer voor het Boeddhisme”.
“Mijn vader zag mij ook liever carrière maken
in het onderwijs. Ik kwam pas met de mededeling theologie te willen gaan studeren na mijn
opleiding voor onderwijzer. In feite wilde ik dit
al van kinds af aan, maar durfde het nooit te
benoemen. Ik was nogal een stoer ventje met op
mijn MULO-rapport o.a. de aantekening: ‘Veel
geschreeuw maar weinig wol’. Met andere woorden, een hoop bravoure maar slechte cijfers.
Mijn oudere broer was een gymnasiast. Ik vond
het echt triest dat hij direct uit school op zijn
kamertje huiswerk ging zitten maken”.
De vader van Pieter raadde hem sterk af om
dominee te worden. “Jongen, je zit altijd met de
‘sores’ van een ander; je krijgt overal de schuld
van en je verdient niks!”. Nog steeds vindt
Pieter het een heel scherpe omschrijving van
het ambt van predikant, zeker toen, vijftig jaar
geleden. En achteraf gezien ook heel liefdevol!
“Maar als ik dit nu wil, pappa”. En zo is het
gekomen! “Maar na mijn onderwijsopleiding
moest ik om toegelaten te worden tot de studie
theologie, eerst nog twee jaar studeren voor het
Colloquium Doctum: Grieks, Latijn, Klassieke
Geschiedenis, toetsing moderne talen etc. Ik
had de bevoegdheid om gymnastiek te geven
op de basisschool en dat heb ik toen twee jaar
in deeltijd gedaan. Het was niet zo dat mijn
ouders, gezien de opmerking van mijn vader,
iets tegen het geloof hadden, maar wij waren
wel wat afzijdig van de kerk. Mijn vader genoot
van de Loosdrechtse plassen, zeilde graag en
dat deden wij vooral op zondagmiddag met

het hele gezin in onze Tjalk. Dat deden de
mensen van de kerk toen echt niet! Mijn vader
vertelde ook dat als hij voor een doopaanvraag
naar de dominee ging, te horen kreeg: “Meneer
Masmeijer, komt u eerst maar eens zes weken
naar de kerk”. Dat deed hij dan. Zo zijn alle
vijf kinderen toch nog gedoopt in het kerkje
van Tienhoven. Mijn vader las met ons ook
wel uit de Bijbel, maar het kon voorkomen dat
hij plotseling zei: “Dit is te gek” en het boek
dichtklapte en het enige tijd niet van de plank
kwam. In mijn hart was ik een vroom jongetje
en ik vond dat nogal wat! Ik zat op een Gereformeerde school (het dichtst bij huis) en bij mijn
klasgenootjes werd soms wel drie keer per dag
een stukje uit de Bijbel gelezen! Maar goed, zij
mochten op zondag niet schaatsen en wij lekker
wel! Door die malle opmerking van mijn vader,
heb ik wel geleerd om vragen te stellen bij wat
je in de Bijbel leest en dat je, zonder vrees, goed
mag zoeken om de intentie te vinden. En niet
alles zomaar voor zoete koek aannemen. Mijn
vader heeft het einde van mijn theologie studie
helaas niet meegemaakt. Hij overleed plotseling
nog voordat ik begon: hij was nog maar 56 jaar
oud. Hij begon al te roken op zijn veertiende
(1926): ‘Het is geen man, die niet roken kan’.
Die periode was voor ons allen dramatisch. Op
19 juni 1969 stierf mijn vader en op 16 september moest ik examen doen voor de hoofdakte
onderwijs. Een jaargenoot, wonend in Spengen
(Kockengen), stelde voor samen op de molen
aan de Grecht ons examen voor te bereiden. Er
zijn geen woorden voor hoe dankbaar ik ben
voor dit idee: ik had het thuis alleen niet kun-

nen redden. Ik heb wel wat tranen gelaten rond
die molen, maar ik had wonderbaarlijk hoge
cijfers bij mijn hoofdakte examen. Ik verkeerde
nog wel een tijd in een sombere stemming over
mijn toekomst en wilde de theologie studie
maar opgeven. Mijn moeder heeft dat even
aangezien en mij er toe aangezet om het toch
door te zetten. Zij heeft zich toen ook meer betrokken getoond bij het kerkelijk leven en heeft
op haar 53-ste nog Geloofsbelijdenis gedaan,
wat natuurlijk bijna nooit voorkwam op die
leeftijd, maar voor mij heel ontroerend was. Een
krachtige vrouw was zij. Op haar 84-ste brak zij
op de gym haar heup. Na de operatie is zij een
groot deel van haar helderheid verloren. Nooit
hoorde ik haar tegen anderen spreken over mijn
ambt. De laatste twee jaar in het verpleeghuis
sprak zij niet zoveel meer, maar als ik op bezoek
kwam legde zei haar hand op de arm van
degene die naast haar zat en fluisterde: “Dit is
mijn zoon, hij is dominee”. Op Hemelvaartsdag
2003 is zij op 88-jarige leeftijd ontslapen”.
Pieter vertelt verder: “Mijn leven heeft zich
wel erg bepaald door de samenstelling van ons
gezin. Mijn oudste zus, in 1940 geboren, was
slechthorend en met een zekere verstandelijke
beperking. Een prachtig kind, niemand zag iets
aan haar. Na haar kwam mijn oudste broer, de
gymnasiast. Na hem kwam mijn anderhalf jaar
oudere broer, volledig doof en verstandelijk
gehandicapt, maar een schat van een kind. Ik
heb veel met hem gespeeld. Hij overleed op
zijn zeventiende, ik was toen zestien. Na mij
kwam na zeven jaar mijn zus, met wie ik nu
nog samen ben van ons gezin. U voelt wel, dit

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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gezin is niet een eenvoudige samenstelling,
vijftig jaar geleden. De programma’s van Johnny
de Mol respecteer ik, maar de pijn en de zorg
en de positie in de maatschappij was toen wel
heel anders als nu (gelukkig, overigens!). Wij
waren als gezin in een zekere welstand en onze
ouders zorgden voor super mooie kleding, ook
voor de gehandicapte kinderen, die elders veelal
de afgedragen kleding van de anderen ten deel
viel! Er was in die tijd nauwelijks opleiding
en scholing voor deze kinderen. Mijn ouders
konden mijn zus op een voor haar goede school
in Amsterdam plaatsen. Elke zondagavond
brachten wij haar met de auto naar een pleeggezin, een echtpaar zonder kinderen: mensen van
goud! Het heeft veel met mij gedaan, negatief,
maar ook positief. Vele jaren heb ik meegewerkt
aan diensten voor verstandelijk gehandicapten
en catechese, tot mijn grote voldoening.”
Op 30 maart 1973 trouwde Pieter met Adriana
Hillegonda (Adri) van der Wind. Zij hadden
elkaar leren kennen op de Kweekschool, zij zaten in dezelfde klas. In hun woonplaats Utrecht
werd ook hun oudste zoon Pieter geboren.
Pieter zijn eerste gemeente in deeltijd was in
1977 de hervormde kerk in Zunderdorp (Amsterdam-Noord). “Mijn vrouw Adri vond het
moeilijk om vanuit Utrecht naar Zunderdorp te
verhuizen, ook omdat zij haar werk als lerares
in Zeist moest opgeven. Gelukkig viel zij na een
paar maanden al in op scholen in de omgeving
en zij ging een rechtenstudie volgen, die later
met goed gevolg werd afgesloten. In Zunderdorp werd onze zoon Floris-Jan en dochter
Magdelene geboren. Voor de volledigheid, op
dit moment zijn wij de trotse grootouders van
acht kleinkinderen, 3 meisjes en 5 jongens”.
Naast het gemeentewerk binnen de hervormde
kerk in Zunderdorp werkte Pieter drie middagen in het Ziekenhuis Amsterdam-Noord
met twee kerkdiensten aldaar per maand.
“De Pater die daar ook werkte stelde voor de
diensten samen te doen (1977!!), het leek mij
wel wat! Dat was mijn eerste Oecumenische
ervaring. De bedden werden aangereden en wij
zagen gezichten met verdriet en verwachting.
De korte preken van de Pater waren pareltjes
voor de patiënten: daar heb ik veel van geleerd.
Het opnamebeleid in het ziekenhuis was toen
zo anders als nu. Met Kerst kwamen steeds
dezelfde mensen weer binnen, wier kwalen
weer opspeelden tegen de donkere dagen.
Dokter Zwaan, specialist in het ziekenhuis,
sprak: “Laat ze maar komen, ik heb toch dienst,
ik kijk ze nog wel eens goed na!”. De Pater zei:
“We moeten ook wat voor de kinderen doen
met Kerst. Ik heb een paar leuke dia’s, vertel jij
het verhaal”. De herders kwamen in beeld, ‘ze
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schrokken hevig en waren bang’. “Wat zei de
engel toen”, vroeg ik. Een jongen van een jaar of
zeven riep op z’n lekker plat Amsterdams: “Ik
zal jullie heus niet opvreten”!! De Pater vertelde
het aan zijn ouders en de vader zei: “Hij was zo
bang voor het ziekenhuis en ik zei: “Ze zullen je
daar heus niet opvreten”.
In hetzelfde ziekenhuis had Pieter als beginneling ook zijn eerste zware pastorale ervaringen.
“Juist in Amsterdam-Noord woonden toen vrij
veel Joodse mensen die boven de zestig geworden, soms ernstig ziek werden door het zgn.
concentratiekampsyndroom. Om daar naast
en nabij te zijn was voor mij een zware, maar
uiteindelijk verrijkende pastorale ervaring”.
In 1982 kwam het beroep naar de Kruiskerkgemeente te Amstelveen. De Kruiskerkgemeente
werd ook wel de ‘bontjassengemeente’ genoemd. Dit omdat veel leden van de kerk werkten bij de Vrije Universiteit en een riant salaris
verdienden. “Het was een heerlijke gemeente
met veel diepgang en belangstelling voor uitleg
van de Bijbel, kunst en cultuur. Ik kon mijn
belangstelling voor de Oosters-Orthodoxe
Kerk en Byzantijnse liturgie daar inbrengen in
kringen over de centrale plaats van Christus als
Opgestane Heer en Verlosser. De vieringen daar
zijn altijd Paasvieringen, het kan ook niet mooi
genoeg zijn om het werk van Christus centraal
te stellen. Licht en Leven met alle verwijzingen
naar de mensen die zo intens met Christus
geleefd hebben, de evangelisten en apostelen,
vrouwen en mannen zoals u en ik, aan wie wij
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onze harten en zielen mogen spiegelen”. Ook
kon Pieter bij deze mensen zijn belangstelling
kwijt voor iconen. Bij zijn woning heeft Pieter
een Oosters-Orthodoxe kapel waarin zijn verzameling iconen is te vinden. Deze rode kapel
is op 27 september 2014 door Vader Hildo Bos
van de Russisch-Orthodoxe Kerk te Amsterdam
ingezegend. Nog steeds gaat Pieter jaarlijks naar
de monnikenberg Athos, een schiereiland in het
noordoosten van Griekenland. Daar staan officieel twintig kloosters en de meesten zijn door
hem bezocht. Er mogen alleen mannen komen
en veel gelovigen vinden dit een heel inspirerende plek om heen te gaan. Daarnaast was
het de taak van Pieter om als voorzitter van de
werkgroep ‘Kerk en Synagoge’ elk jaar zes (per
sé) Joodse sprekers te vragen over een religieus/
maatschappelijk onderwerp. De laatste spreker
was altijd Rabbijn Abraham Soetendorp.
“In de jarenlange zoektocht naar het Samenop-Weg proces en de uiteindelijke vorming
van de Protestantse Kerk in Nederland, heb
ik het niet altijd gemakkelijk gehad. Gereformeerde collega’s zeiden 30 jaar geleden vaak:
‘Ik zie me al in zo’n jurk’. De toga dus en wat
later mijn Orthodox ogende gewaad. Binnen
de Gereformeerde kerk was het 30 jaar geleden
niet zo gebruikelijk om een toga te dragen. Het
is allemaal achter de rug! Nu is het wel meer
gebruikelijk om een toga te dragen”.
“In mijn gemeente Ginneken te Breda heb ik
vanaf 2002 tot 2012 een gezegende tijd gehad,
met een warme samenwerking met de R.K. parochie vlak naast de deur. Ginneken is vanouds
in de voormalige Hervormde Kerk een zgn.
liturgische broedplaats geweest. Altijd zoekend
naar de bronnen van liturgie en geloof. En
dan kom je al snel uit bij de eerste christelijke
gemeente, waarvan in Handelingen 2 staat dat
zij trouw en eensgezind samen kwamen en elke
dag het brood braken in een geest van eenvoud
en vol vreugde. Al meer dan 70 jaar viert Ginneken elke zondag aan het einde van de dienst
een eenvoudige Avondmaalsviering. Nu ben
ik alweer enige tijd een ‘loslopende dominee’
en ga ik veel voor in PKN-gemeenten in de
omgeving. De Kerstavonddienst mag ik leiden
in mijn eerste (nu PKN)-gemeente Zunderdorp. De kerstviering is voor mij elk jaar een
uitdaging geweest om op een blijde en hartelijke
manier, juist ook voor de toevallige gasten, te laten horen dat God bereikbaar is door de komst
van zijn Zoon Jezus in ons midden. Als Jezus
niet in ons midden gekomen zou zijn, dan zou
God op grote afstand gebleven zijn en onbereikbaar. Het doet mijzelf zóveel!
Van harte wens ik alle lezers van dit verhaal een
vreugdevol en gezegend Kerstfeest”. O
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Geboren:

(Een ingekomen bericht)
cht)

11 november 2018
Yuna Ria Marian (Yuna), dochter van
Robert van der Wind & Sandra van den Berg
Apenijnenstraat 10, 3446 DH Woerden

De oudjaarviering 2018/2019
019 staat
rwissevoor de deur en om de jaarwisseling zo veilig en feestelijk mogelijk
te laten verlopen, heeft gemeente
meente
Woerden samen met politie,
ie,
brandweer en jongerenwerk
rk
een aantal richtlijnen opgesteld.
esteld.

16 november 2018
Tirsa Janne (Tirse), dochter van
Peter & Karin Kastelein-van Zanten
Prinses Beatrixstraat 33, 3474 JV Zegveld
18 november 2018
Dilano, zoon van
Cor Breedijk & Tanapar Jansri
Broeksloot 39, 3474 HS Zegveld
18 november 2018
Jibbe Johannes (Jibbe), zoon van
Jonathan & Neeltje de Leeuw-de Haan
Kastanjelaan 17, 3474 KB Zegveld

De aanpak omvat een
verbod op het verbranden
van kerstbomen en/of anderr
afval, extra inzet van politie op
locaties waar veel meldingen
n van het
te vroeg afsteken van vuurwerk
werk zijn en
het uitdelen van boetes bij overlast- en/of schade
aan mens, dier, goederen of gebouwen. Al deze
maatregelen worden ingezet om de jaarwisseling
zo veilig en feestelijk mogelijk te laten verlopen.
Meer weten over de aanpak van gemeente Woerden? Bekijk dan www.woerden.nl/vuurwerk.

50 jaar getrouwd:
12 december 2018
Arie & Anneke de Jong-Bakker
Prinses Beatrixstraat 27, 3474 JV Zegveld
21 december 2018
Cees & Son Tienhooven
Prinses Beatrixstraat 15, 3474 JV Zegveld

Overleden:
19 november 2018
Martijn van der Vaart
op de leeftijd van 43 jaar
laatst gewoond hebbende Middenweg 9N,
3474 KC Zegveld
Correspondentieadres:
Prinses Beatrixstraat 19, 3474 JV Zegveld

Hartelijk dank
namens Wout & Marian Verweij voor de
bloemen, kaarten en felicitaties in verband
met ons 50 jarig huwelijksjubileum.

Stuur een kkaartje
St
tj naar
De Berichtgever!!
Als u wilt dat een geboorte, jubileum,
overlijden etc. in de Berichtgever vermeld
wordt onder de burgerlijke stand, dan
verzoeken wij u dit ons te melden.
Vergeet u dus niet om de Berichtgever
een kaartje te sturen!
Uw kaartje kunt u het beste sturen naar:

Gert Ton, Broeksloot 43.
3474 HS Zegveld

Vuurwerkafval opruimen loont
Na een spetterend Oud en Nieuw kleurt vuurwerkafval vaak de straten. De resten van niet of

half afgegaan vuurwerk
vuurw leveren bovendien een
gevaar op voor kin
kinderen die dit de volgende dag
van straat rapen.
rap
a en Om die reden organiseert
de gemeente, samen
sa
met Bemmel Container
Har
Service te Harmelen,
ook dit jaar weer een
vuurwerko
vuurwerkopruimactie. Op 2 januari
a.s. ontvan
ontvangt u bij inlevering van een
gevulde zak met vuurwerkafval € 0,50
p bezoek een lot. Hiermee
en per
m
maakt
u kans op één van de 10
se gratis bioscoopbonnen.
sets
Le gevulde zakken in op 2
Lever
janua
januari tussen 14.00 uur en 20.00
uur bij de M
Milieustraat, Pijpenmakersweg
4 in Woerden, of
o bij Bemmel Container Service
Handelsw 7 in Harmelen tussen 07.00
vice, Handelsweg
en 17.30 uur. De winnende lotnummers staan 9
januari op de informatiepagina in de Woerdense
Courant en op woerden.nl. De prijsuitreiking is
op woensdag 16 januari 2019.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de gemeente via 06-35113527 of
wijk.m@woerden.nl. De gemeente Woerden
wenst u alvast fijne kerstdagen en een feestelijke
jaarwisseling! O

Collecte Diabetes Fonds groot succes
In de week van 29 oktober t/m 3 november 2018
collecteerden in heel Nederland vrijwilligers voor
het Diabetes Fonds. Ook in Zegveld en de Meije gingen de collectanten langs de deuren. En
met succes! Gezamenlijk werd een bedrag van
€1083,57 opgehaald.
Het Diabetes Fonds viert dit jaar zijn 40-jarig
jubileum. Met de opbrengsten wil het Diabetes

Fonds Nederland gezonder maken en diabetes
genezen. Dit doen ze door wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen, genezing en
complicaties van diabetes te financieren. Namens
de plaatselijke collecte-organisator Nel Verboom
dankt het Diabetes Fonds alle collectanten en
gulle gevers in Zegveld en de Meije voor hun bijdrage. O

De agenda: De agenda: 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
10.00 uur wandelen, verzamelen in de Zegge. Er
lopen vrijwilligers mee. Voor informatie kunt u
Marja Meijers bellen, telefoon 691470.
28 dec.: Spelletjesmiddag met verrassing bij
Welzijn Zegveld
5 jan.: Nieuwjaarsbijeenkomst Hervormde
Gemeente Woerden, wijk Noord-West
sectie Zegveld en de Gereformeerde
Kerk Woerden-Zegveld. Aanvang 19.30
uur in de Milandhof.
8 jan.: Passage. Mw. Geertje Bol belicht de vele
vormen van rouw met als thema: ‘Leren
leven met verliezen’. Aanvang 19.45 uur
in de Milandhof.
14 jan.: Introductiemiddag computerles Welzijn
Zegveld
26 jan.: Verenigingenspel georganiseerd door de
Chr. Oranjevereniging Zegveld
31 jan.: Lampionoptocht van de Oranjevereniging
6 feb.: Welzijn Zegveld: Bruidsfoto’s/

ondernemersmiddag met Jos Didden
2 mrt.: VBW-middag
13 mrt.: Welzijn Zegveld: De onbekende bekende Zegveldse familie
23 mrt.: Voorjaarsconcert KNA
30 mrt.: Rondje Zegveld
13 apr.: Toneelavond
11 mei: Familiemarkt
13 juli: Zegveld Zomert O

De Berichtgever in 2018
De Berichtgever hoopt in 2019 te verschijnen op:
25 januari, 29 maart, 26 april, 31 mei, 28 juni,
20 september, 25 oktober, 22 november, 20
december.
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk
woensdag 9 januari 2018 bij ons binnen te zijn.
Advertenties uiterlijk vrijdag 11 Januari 2018. O

e Zegveldse
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