
De KNMI had code rood afgekondigd i.v.m. de zware storm die 
donderdag 18 januari jl. over ons land raasde. Daarbij deden zich 
op uitgebreide schaal windstoten voor van 110 tot ruim 125 km/
uur. Vrachtwagens werden als luciferhoutjes omgeblazen. Ook in ons 
dorp heeft de zware storm de nodige schade aangebracht. Van menig 

huis waren dakpannen afgewaaid en diverse bomen werden door 
de wind omver geblazen. In de Clausstraat zorgde een omgewaaide 
boom voor schade aan de woning van Jan-Willem Kastelein. Geluk-
kig kon de schade snel hersteld worden en waren er in ons dorp voor 
zover bekend geen persoonlijke ongelukken te betreuren.  �

Storm raast ook over ons dorp
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Van menig huis waren 
dakpannen afgewaaid en 
diverse bomen werden 
door de wind omver 
geblazen. 

Schaatsen met 
ijsclub Meije Vooruit
(Een ingekomen bericht) 

Op donderdag 1 maart 2018 gaat ijsclub 
Meije Vooruit, als we geen natuurijs krijgen,  
schaatsen op de ijsbaan van Utrecht. Een 
oude traditie wordt dus weer in ere hersteld. 
We vertrekken om 19.30 uur vanaf de Mi-
landschool. Bij voldoende belangstelling 
gaan we met de bus. Anders rijden we met 
elkaar met auto’s. 

Het entreetarief voor de ijsbaan is € 8,50. 
De kosten voor de bus bedragen € 10,00 
per persoon. Neem je schaatsen (huren kan 
ook), pet en handschoenen (verplicht) mee.
Voor de liefhebbers is er na afloop een ge-
zellig samenzijn in café de Halve Maan. 
De niet-schaatsers zijn daar natuurlijk ook 
van harte welkom. Heb je zin en ga je mee? 
Meld je dan voor 22 februari a.s. aan. 
Het liefst per mail: paulinebosland@gmail.
com. Laat weten of je wel of niet met de bus 
meegaat. Nadere informatie is te verkrijgen 
bij Tonnie Verbree, tel. 0172-685512 of Pau-
line Bosland, tel. 06-21294041.  �  

In Nederland vinden eenmaal in de vier 
jaar verkiezingen voor de gemeenteraad 
plaats. De laatste verkiezingen waren op 
19 maart 2014. De volgende gemeente-
raadsverkiezingen zullen plaatsvinden 
op 21 maart 2018. Woerden is één van de 
335 gemeenten die daaraan deel zullen 
nemen. 

In ons eigen dorp kan er 21 maart gestemd 
worden in de Milandhof. De stembureaus 
in de gemeente Woerden zijn die dag open 
van 7.30 tot 21.00 uur. 
Er kan die dag gestemd worden op een kan-
didaat van één van de negen partijen die 
in Woerden meedoen. Daarnaast kunt u 
stemmen voor het raadgevend referendum 
over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten (Wiv). Deze wet is door 
de Tweede Kamer en de Eerste Kamer aan-
genomen.

Op 8 maart 2018 ontvangt u de kandida-
tenlijsten met alle kandidaten waarop u 
kunt stemmen, van elke politieke partij in 
Woerden. 
Voor de geïnteresseerde Woerdenaren wor-
den er van tevoren twee debatten georga-

niseerd in het Rie theater in Woerden. Op 
14 maart zal er om 15.00 uur een jonge-
rendebat worden gehouden. Hiervoor zijn 
o.a. de Woerdense middelbare scholen en 
diverse jongerenverenigingen uitgenodigd. 
Diezelfde dag zal er ’s avonds om 20.30 uur 
een groots lijsttrekkersdebat plaatsvinden. 
Hiervoor worden alle betrokken Woerde-
naren uitgenodigd.
Vanuit Zegveld staan de volgende kandida-
ten op de lijsten: 

CDA:
Plaats 3: Job van Meijeren
Plaats 14: Martin de Vink
Plaats 17: Piet Brak
Plaats 30: Cok Hoogerbrugge

SGP/CU:
Plaats 7: Geert van Ingen (SGP)
Plaats 10: Lianne Spaanderman-van Elk 
(CU)
Plaats 18: Henk van Dam (CU)

Lijst Van der Does:
Plaats 6: Adrie van Meurs  �

Gemeente raads verkiezingen 2018



Activiteiten in Maart:
Zaterdag 10 Maart SCHNITZEL eten 

aanvang 19.30 (wel reserveren)
Vrijdag 23 Maart PAAS BINGO 

aanvang 20.30 (kom op tijd want vol is vol)
Maandag 26 Maart PAAS WORK SHOP 

verzorgt door Pietersen, aanvang 19.30
(Wel reserveren) foto t.z.t. op de website

Vanaf 2e paasdag tot 30 september zijn wij weer 
7 dagen per week geopend v.a. 10.00 uur.

Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s 
vanaf 16 jaar voor de afwas, keuken, bar en bediening.

Mail je CV naar info@eetcafedehalvemaan.nl of bel 
naar 06-14445511

Machinehandel, 
Verhuur en Reparaties

G. Donselaar & Zn.
Wilt u meer weten? 

Kom naar Nijverheidsbuurt 5 
of neem vrijblijvend contact 

met ons op:
Tel. 0348-692388/06-50620862 

donse164@planet.nl

            Nijverheidsbuurt 5 
            3474 LA Zegveld 
            Fax 0348-690469

Heftrucks  •
Hydr. kranen  •

Sloopsorteergrijpers  •

•  Motoren
•  Onderdelen
•  Hydr. slangen service

Hoofdweg 144 - 3474 JK Zegveld
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Wegens het succes van vorig jaar wordt Rondje 
Zegveld dit jaar voor de tweede keer georgani-
seerd. Zoals de naam al zegt zullen de lopers 
rondom Zegveld een ronde van 5 of 10 kilome-
ter lopen door de prachtige polder. 
Bart Bremmer, één van de commissieleden, vertelt 
enthousiast dat ze al maanden bezig zijn met de 
voorbereidingen voor Rondje Zegveld. Er is een 
vergunning aangevraagd, flyers zijn gedrukt en 
worden verspreid om zoveel mogelijk deelnemers 
te bereiken. Inmiddels zijn de belangrijkste zaken 
geregeld.
Rondje Zegveld wordt gehouden op zaterdag 7 
april 2018. Om 13.30 uur is de start van de Kids-
run. Kinderen van de basisschool kunnen dan 
hun energie kwijt tijdens een ronde van 1500 me-
ter door de dorpskern. Vervolgens is om 14.00 uur 
de start van de 5 km en om 14.10 uur zullen de 
lopers voor de 10 km van start gaan. De start en 
finish vindt plaats aan de Middenweg tussen de 
Milandhof en supermarkt Coop. 
Middels elektronische tijdswaarneming worden 
de tijden van alle hardlopers geregistreerd. Na af-
loop zijn de uitslagen online in te zien.  

Rondje Zegveld tweede editie
Bart vertelt dat er bij de 5 en 10 ki-
lometer een prijs is voor de drie 
snelste heren en dames en een 
prijs voor de snelste Zegvel-
der/Zegveldse. Hij is trots te 
mogen zeggen dat de vaan-
tjes dit jaar worden vervan-
gen door heuse medailles. 
Er wordt weer een goed 
doel aan het hardloopeve-
nement gekoppeld. Dit keer 
is het geld dat wordt opgehaald 
bestemd voor het Thomashuis in 
Zegveld, een woonhuis voor men-
sen met een verstandelijke beperking. 
Bart noemt dat ze als commissie graag een lokaal 
doel wilden steunen en zo bij het Thomashuis 
zijn uitgekomen. Er is door hen een grote wens 
geuit om enige meerwaarde voor de buitenruimte 
te creëren, door deze aantrekkelijk en uitdagend 
in te gaan richten.  Zodanig dat de plezierige en 
levendige sfeer die zij in het wonen met elkaar 
ervaren ook in hun buitenruimte terug is te zien. 
Daarnaast willen ze door het aanschaffen van 

geschikt(e) speeltoestel(len) en tuinmeubilair de 
keuzemogelijkheden vergroten van de bewoners 

gedurende hun vrijetijdsbesteding. 
Een mooi doel, wat de commis-

sie graag mogelijk wil maken. 
Er zijn al veel sponsoren en 

er worden veel enthousiaste 
deelnemers verwacht!
De voorinschrijving voor 
Rondje Zegveld is inmid-
dels geopend. U kunt zich 
opgeven via de website 

rondjezegveld.nl/inschrij-
ven.html. Het is nu ook voor 

de kinderen mogelijk om voor-
af in te schrijven. Als u hier ge-

bruik van maakt, ligt het startnum-
mer klaar op 7 april. 

De commissie hoopt u allen te zien op 7 april, 
aan de start of aanmoedigend langs de zijlijn! Het 
geeft wel enige verkeershinder, wilt u daar reke-
ning mee houden. 

Meer informatie is te vinden op de website en de 
Facebookpagina www.facebook.com/rondjezeg-
veld/. U vindt hier ook veel foto’s, wat een mooie 
impressie geeft van het evenement.  �  

Voor u gelezen: ‘Welzijnsactiviteiten Zegveld blijven’
AD Woerden 13-02-2018

Het opzeggen van het huurcontract van de Miland-
hof door Welzijn Woerden heeft tot grote onrust in 
het dorp geleid. Vrijwilligers en ouderen vreesden dat 
de welzijnsactiviteiten in het dorp zouden stoppen. 
Volgens wethouder Yolan Koster (Welzijn) is die on-
rust nergens voor nodig. “Ik garandeer dat de activi-
teiten in Zegveld ook na 1 mei worden voortgezet, al 

dan niet in De Milandhof .” Vanwege financiële pro-
blemen bij Welzijn Woerden zou de organisatie alle 
langdurige contracten onder de loep hebben geno-
men. Koster: “De huurcontracten van De Milandhof 
en Rembrandtlaan zijn vervolgens opgezegd.”
Hierdoor dachten Zegveldse ouderen dat hun weke-
lijkse kaartmiddag of dansochtend zou verdwijnen. 
Zegvelder en CDA-raadslid Job van Meijeren noemt 
de werkwijze van Welzijn Woerden ‘middeleeuws’. 

“Heel slecht om de huur op te zeggen zonder de 26 
vrijwilligers en alle deelnemers aan de activiteiten 
daarover te informeren.”
Koster erkent dat het ‘niet verstandig’ is geweest van 
Welzijn Woerden. “Hoewel het een administratieve 
handeling betreft, is dit onvoldoende besproken met 
de betrokkenen. Dat heeft geleid tot een storm in een 
glas water.” Welzijn Woerden was gisteren (12 febr. 
red.) niet bereikbaar voor een reactie.  �

Breiclub ‘De Zegge’ viert eerste lustrum
Het is al weer vijf jaar geleden dat de breiclub van Welzijn Zegveld werd opgericht en maandag 5 febru-
ari jl. werd dat gevierd in ‘De Zegge’. Een officiële naam heeft de breiclub niet, maar omdat deze iedere 
maandagavond in ‘De Zegge’ wordt gehouden , ligt breiclub ‘De Zegge’ voor de hand. “Je mag ons ook 
wel de ‘praatclub’ noemen”, werd door menig breister gezegd, want het hele sociale gebeuren van ons 
dorp wordt daar doorgenomen. 

Veel dames breien vierkante lapjes, waar Adrie de Jong dekens van maakt. Inmiddels zijn al zo’n 15 dekens 
voor Roemenië gebreid. Daarnaast gaat er ook wel eens een deken als zgn. droomdekentje naar zieke kinderen 
in Nederland. Ook is er een breister die barbiepoppen aankleedt voor de schoenendoosactie van 4Kids. En 
Wil van Geelen begint in januari al sokken te breien om deze in december uit te delen als sinterklaascadeau.

De breiclub is opgezet door Ria Baars, Adrie de Jong en Gea Muijt. Inmiddels telt de club al zo’n 15 leden. 
Het oudste lid, mevrouw Truus Verhage, is al bijna 90 jaar. Sommige leden breien een uur en gaan daarna 
nog een spelletje ‘Skip-Bo’ doen. Het is er in ieder geval een gezellige boel. Het jubileum hebben ze uit eigen 
middelen gevierd. Op tafel stonden diverse etagères met cake, soesjes, paaseitjes etc. er op. Na de pauze werd 
getrakteerd op een glas frisdrank, nootjes en diverse hapjes. En nu op naar het volgende lustrum. Voor de 
kosten hoeven ze het niet te laten, want een gezellig avondje kost maar € 2,00. O ja, nieuwe leden zijn van 
harte welkom.  � 

Vakantie Bijbel Week 

in de 

voorjaars vakantie

(Een ingekomen bericht)

Ook dit jaar wordt er weer een extra VBW-
middag gehouden in de voorjaarsvakantie. Op 
zaterdag 3 maart a.s. zullen we terugblikken op 
het thema van de afgelopen VBW-week: ‘(T)op 
survival’.
We gaan deze middag kijken naar een voorstelling 
van Matthijs Vlaardingerbroek en er is uiteraard 
wat drinken met iets lekkers.
Deze middag wordt gehouden in de ‘Jorai’ en be-
gint om 14.00 uur en is om 15.30 uur weer afgelo-
pen. De zaal is vanaf 13.45 uur geopend. Ook zul-
len de bakfietsen weer door het dorp rondfietsen 
vanaf 13.45 uur. Alle kinderen van groep 1 t/m 
groep 8 van de basisschool zijn welkom.
Zet de datum maar vast in je agenda!
Het VBW-team. 
(www.vbwzegveld.nl / www.facebook.com/vbw-
zegveld)  �





‘NL doet’ op Jorai
(Een ingekomen bericht) 

Op zaterdag 10 maart 2018 is het 
weer ‘NL doet’. U kent vast deze 
landelijke vrijwilligersactie van het 
Oranjefonds. De Jorai school heeft 
zich (net als vorig jaar) aangemeld 
bij NL doet. Wij willen deze lande-
lijke actie aangrijpen om met elkaar 
enkele klussen op te pakken. We 
hebben dit gepland van 09.00-12.00 
uur (koffie om 08.45 uur).  
De jaarlijkse schoonmaak van de bui-
tenboel zullen we die ochtend gaan 
uitvoeren: houtwerk schoonmaken, 
ramen zemen, groenstroken snoeien 
en de bestrating om de school ont-
doen van ‘groen’.  
Wilt u liever verven? Dat kan! Onze 
gang staat op de planning. Het houtwerk moet voorzien worden van een fris likje verf. Omdat we hiervoor 
specifiek materiaal dienen aan te schaffen, graag even een berichtje dat u wilt verven.  
Doe mee. De school zorgt die dag voor een kluslijst, benodigd materiaal en koffie. U hoeft zich alleen maar 
op te geven via https://www.nldoet.nl/klus/35248. Een mailtje naar nldoet@jorai.nl is ook voldoende! Heeft 
u geen email of internet, dan kunt u bellen met Steffan Pak 0348-690097. Wanneer u niet de gehele ochtend 
aanwezig kunt zijn, dan kunt u zich ook aanmelden voor een gedeelte van de ochtend. Het is al fijn als u uw 
betrokkenheid toont. In het speellokaal is de gehele ochtend kinderoppas aanwezig.  �
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Milandhof op 
zondag open
De Milandhof open op zondag? Dat is voor u wel-
licht een hele verandering. “Dat is het voor ons ze-
ker ook,” aldus Lauw. De Berichtgever wil hier al-
les over horen en zit aan tafel met Mees Weststrate, 
voorzitter en Lauw Uittenbogaard, bedrijfsleider 
van de Milandhof. 
De wereld is snel aan het veranderen, zo zijn bijna 
alle winkels inmiddels ook zondags geopend en 
voor horeca geldt hetzelfde. Spies & Spijs is één van 
de weinige restaurants die niet op zondag open is. 
Nu zult u wellicht denken, dat is toch niet nodig… 
Dat is het wel! Tijden veranderen en de vraag naar 
zondagopenstelling is in korte tijd fors gegroeid. Het 
is doordeweeks vaak erg rustig, als je het dan alleen 
op vrijdag en zaterdag moet verdienen, dan ga je dat 
niet redden. Ook is een feit dat de zaterdag voor veel 
mensen druk is met sportieve activiteiten. Boven-
dien krijgen wij steeds vaker de vraag of we met Va-
der- of Moederdag open zijn voor bijvoorbeeld een 
gezellige brunch of High Tea. Tot op heden hebben 
we hier altijd ‘nee’ moeten verkopen, maar mensen 
gaan dan naar andere locaties in de buurt die dit wel 
aanbieden. 
Mees legt uit: “We zien dat de omzet onder druk 
staat en dat er iets moet gebeuren om de Milandhof 
te kunnen behouden op de manier waarop we dit al 
jaren doen. De Milandhof is van groot belang voor 
alle Zegvelders en heeft een enorme maatschappe-
lijke functie in het dorp. Zo komen er wekelijks zo’n 
duizend tot twaalfhonderd mensen de Milandhof 
in voor sociale, non-profit activiteiten. U kunt dan 
denken aan sport, zang, muziek, Welzijn ouderen, 
bijeenkomsten van het dorpsplatform of andere bij-
eenkomsten van de diverse Zegveldse verenigingen. 
We willen deze belangrijke sociale functie behouden 
voor het dorp, maar moeten dit met de commerciële 
tak van de Milandhof kunnen bekostigen. We heb-
ben daarom moeten besluiten dat we op zondag ook 
open gaan.” Lauw vult aan: “We moeten mee met de 
concurrentie, anders verliezen wij de strijd. Dat zou 
niet de bedoeling zijn. Wij hebben hier lang over na-
gedacht en zijn van mening dat dit onoverkomelijk 
is om de toekomst van de Milandhof te waarborgen. 
Wij vinden het jammer dat dit noodzakelijk is ge-
worden en begrijpen dat dit best moeilijk zal zijn 
voor een aantal inwoners van ons dorp, maar hopen 
wel op begrip voor ons besluit. Dit besluit is dan ook 
niet uit luxe geboren, maar uit noodzaak. Zowel het 
bestuur als het personeel staat achter dit besluit en 
vindt dat de Milandhof niet verloren mag gaan!” 
De service van de Milandhof en Restaurant Spies & 
Spijs zal natuurlijk onveranderd blijven. 
Openingstijden voor Restaurant Spies & Spijs gaan 
er als volgt uitzien; 
Donderdag t/m zondag vanaf 17.30 uur.  �  

Ze zitten nog na te genieten, Cees en Ali van Hans-
wijk-de Leeuw. Op dinsdag 30 januari jl. mochten 
zij gedenken dat zij 60 jaar getrouwd waren. Zo’n 
65 kaarten vullen een schaal in de kamer en met 
enige regelmaat worden de kaarten nogmaals be-
keken en gelezen. In de schaal bevinden zich ook 
de brieven die zij ontvangen van koning Willem-
Alexander, de commissaris van de koning in de 
provincie Utrecht, de heer Willibrord van Beek en 
van burgemeester Victor Molkenboer. 
Zaterdag 27 januari jl. hebben zij hun diamanten hu-
welijk met hun drie kinderen (plus aanhang), zeven 
klein- en twee achterkleinkinderen, verdere familie 
en vrienden gevierd in Eetcafé De Halve Maan. “Het 
was zo gezellig met mensen van allerlei pluimage, 
jong en oud. De kinderen hebben alles geregeld. 
We hoefden alleen maar aan te schuiven”, vertelt het 

De Berichtgever zegt het met bloemen
bruidspaar. “Schoondochter 
Ellie had met haar perso-
neel van De Halve Maan een 
heerlijk buffet in elkaar gezet. 
Iedereen heeft er van genoten. 
Fantastisch”. 
Terwijl oude herinneringen 
worden opgehaald en het 
fotoalbum van hun 25-jarig 
huwelijk wordt bekeken, komt 
hun 19-jarige kat zich melden 
en gaat bij Ali op haar bureau 
zitten. Uit een glas water die 
altijd op het bureau staat lest 
de kat zijn dorst. Ali vertelt: 
“We riepen altijd poes, poes, 
terwijl het een kater is. De 
kat had geen naam, totdat hij 
een keer naar de dierenarts 
moest. Toen hebben we hem 
de naam Freek gegeven, naar 
onze vroegere predikant Freek 
Stevens”. 
Cees (inmiddels 84 jaar) is 
niet meer actief met het zetten 
van marktkramen. Dit werk is 

door zijn zonen overgenomen. “Ik ga af en toe wel 
kijken, hier en daar een praatje maken en soms naar 
een receptie, maar ik moet de jongens niet voor de 
voeten gaan lopen. Ik heb achter nog wat te romme-
len”. Dat ‘wat rommelen’ bestaat uit het opknappen 
van een peugeot uit 1934, Cees zijn geboortejaar. 
Trots laat Cees na afloop van ons bezoek de oude 
peugeot zien. “Hij moet alleen nog gekeurd worden 
voordat hij de weg op mag”. 
Ali (82 jaar) zien we vaak achter haar bureau in de 
uitbouw van de kamer zitten. “Ja, dat is mijn plekje. 
Ik zit daar te lezen of te puzzelen”. En als ik (Gert) 
voorbij fiets dan zwaaien we natuurlijk even naar 
elkaar. “Er zijn veel mensen die naar me zwaaien, 
heel gezellig”. De afgelopen jaren heeft Ali twee 
nieuwe heupen gekregen en een nieuwe rechter 
schouder. Daardoor kan ze weer goed meedraaien 

in het huishouden. “Ik wacht nu alleen nog op een 
staaroperatie”. 
Zowel Ali als Cees genieten nog van een goede ge-
zondheid. “We mogen absoluut niet mopperen, daar 
zijn we heel dankbaar voor”. En als het even kan rij-
den ze in het voorjaar weer met de caravan richting 
Nehren bij Cochem aan de Moezel. Zolang het kan 
verblijven wij daar in de zomer regelmatig”. 
De Berichtgever wenst dit diamanten echtpaar nog 
hele mooie en gezonde jaren, samen met allen die 
hen lief en dierbaar zijn. Uiteraard gingen onze felici-
taties vergezeld met het bloemetje van de maand.  �



KMN KOOMAN MECHANISATIE 
NOORDEN

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

Voor je het weet begint het 
nieuwe 

maaiseizoen weer!
Vergeet de 

onderhoudsbeurt van 
uw grasmaaier niet!

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 

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 donderdag
 
Inloopspreekuur: 
Dinsdag van 9.30 tot 10.00 uur
Woensdag van 15.30 tot 16.00 uur

Henknk OOskskamam Wer

• 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. 



(Een ingekomen bericht) 

De kinderen hebben een droom, 
U maakt het werkelijkheid!
Word gastgezin en geef twee Roe-
meense kinderen de tijd van hun 
leven

De Roemeense Kinderhulp
Armoede, werkloosheid, crisis, 
werk voor slechts een paar maan-
den. De laatste jaren is de nood 
weer erg hoog voor gezinnen in 
Roemenië. De Stichting Roe-
meense Kinderhulp organiseert 
al 27 jaar een kindervakantie voor 
kansarme kinderen uit Sovata en 
omgeving, Roemenië. De kinder-
vakantie geeft kinderen de kans 
om even de armoede in eigen land 
te vergeten. Dit jaar vindt de va-
kantie plaats van zondag 8 juli tot 
en met zaterdag 28 juli. De kinde-
ren zijn in de leeftijd van 9 t/m 11 jaar en verblijven 
per tweetal bij gastgezinnen. De Stichting Roemeen-
se Kinderhulp is nog dringend op zoek naar gastge-
zinnen voor dit jaar. 

Stukje fietsen of spelletje in de tuin
De kindervakantie hoeft niet duur te zijn. U bepaalt 
zelf wat u gaat doen. Samen zwemmen, stukje fiet-
sen, naar de kinderboerderij is voor hen een hele 
belevenis. Deze unieke vakantie geeft de kinderen de 
kans om even de armoede in hun land te vergeten. 
De kinderen gaan na drie weken vol enthousiasme 
weer naar huis en vaak met frisse energie om thuis 

Verenigingen spel 

2018
Zaterdag 28 januari jl. streden er 77 teams om de 
felbegeerde wisselbeker. Na 28 ronden met diverse 
vragen hebben “De Vrolijke Borrelnootjes” ge-
wonnen. In 2008 stonden zij ook op het podium. 
Voor het team wat het laagst eindigde stond de 
beruchte Rode Lantaarn klaar. Dit jaar nam het 
team van Muziekvereniging Excelsior-2 de rode 
lantaarn sportief in ontvangst. 
De vragen werden over het algemeen als moeilijk 
beschouwd, zo kwamen er appels en peren voorbij 
en moest men organen van het menselijk lichaam 
benoemen. De jury ziet soms hele grappige ant-
woorden voorbij komen. Zo ook bij een vraag over 
verschillende soorten herkauwers had een team een 
eigen herkauwer bedacht namelijk de Zegveldse geit 
en de Spies en Spijs bok. Bij de wiskundige vormen 
meende een team een varkensrollade te herkennen. 
Voorafgaand aan de prijsuitreiking werd afscheid 
genomen van twee CSZ-leden, Ruud Kwakkenbos 
en Jaap Burggraaf. Jaap Burggraaf is veertig jaar 
lang lid geweest, hij was jarenlang penningmeester 
en heeft altijd een positieve bijdrage geleverd aan de 
club. Om gezondheidsredenen heeft hij besloten te 
stoppen als bestuurslid. De CSZ bedankt beide heren 
voor hun inzet.

De eerste vijf plaatsen werden ingenomen door: 
1 DE VROLIJKE BORRELNOOTJES 227
2 ST. OOIEVAARS ZEGVELD 226
3 VVD 219
4 D66 218,5
5 CLYTONEUS - TRIATHLON 212,5

De hele uitslag kunt u vinden op 
www.csz-zegveld.nl  �

Geef Roemeense kinderen een vakantie
Engels te leren en iets van het le-
ven te maken. Volwassenen, die 
jaren geleden de kindervakantie 
hebben meegemaakt, hebben 
nog steeds de fotoalbums en zit-
ten jaren later nog vol met ver-
halen en mooie herinneringen. 
De Stichting organiseert één keer 
per week een dagtochtje voor alle 
Roemeense kinderen, zodat u als 
gastgezin een dagje vrij heeft. U 
wordt goed begeleid: er komen 
twee begeleiders uit Sovata mee 
om u en de kinderen te helpen bij 
taal- en/of andere problemen; ook 
is er een informatieavond en staat 
de Stichting de gastouders bij met 
raad en daad. 

Doe mee
Wilt u meer weten over de kin-
dervakantie? Vraag dan een vrij-
blijvend kennismakingsgesprek 

aan. Voor meer informatie over de kindervakantie 
kunt u contact opnemen met: Karin Mentink, 030 – 
6886 128, Petra de Vos, 0348 – 5541 99 of Keesjan 
Steverink, 06 – 2460 7614. Of stuur een mail naar: 
info@roemeensekinderhulp.com. Wil je voordat je 
een kennismakingsgesprek aanvraagt, eerst weten 
hoe een gastouder uit Zegveld het heeft ervaren? 
Neem dan contact op met Caroline de Kruijf (0348) 
691865.

Meer informatie is ook te vinden op de website www.
roemeensekinderhulp.nl of facebook-pagina www.
facebook.com/RoemeenseKinderhulp.  �
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Bezoek uit Jeruzalem 

op de ‘Jorai’
(Een ingekomen bericht) 

Dinsdag 23 januari jl. was er een bijzondere ont-
moeting op School met de Bijbel ‘Jorai’. De di-
rectrice van de enige Messiasbelijdende school 
in Jeruzalem ‘Makor Ha Tikvah’ mevr. Cookie 
Schwaeber-Issan kwam kijken hoe er onderwijs 
werd gegeven op de school. Een week er voor had 
groep 6 al post gekregen van kinderen van haar 
school uit Israël, nadat deze groep met hun juf Mieke 
al eerder post naar Jeruzalem had gestuurd.
In groep 6, 7 en 8 vertelde zij over haar school, de 
kinderen en het leven in Israël. Veel kinderen kon-
den haar verhaal in het Engels redelijk volgen en 
lukte dat niet… dan vertaalde ds. Overeem het in 
het Nederlands. Hierna heeft zij nog in alle groepen 
gekeken. Tijdens de lunch was er een ontmoeting 
met het team waar onderwijservaringen werden uit-
gewisseld.  �

Jongeren pastoraat Bisdom 
Rotterdam presenteert: 

Tour of Faith 
(Een ingekomen bericht) 

Ben jij tussen de 16 en 30 jaar? Vind jij het fijn om 
met andere jongeren te praten over je geloof? Kom 
dan 8 april om 15.00 uur naar de Onze Lieve Vrouw 
Geboorte kerk in de Meije/Zegveld, adres Meije 137, 
2411 PN, Bodegraven. 
De bisschop van Rotterdam Mgr. Van den Hende 
zal voorgaan in een Eucharistieviering waarna hij 
met de aanwezige jongeren in gesprek gaat over een 
geloofsthema. De middag wordt afgesloten met een 
gezamenlijke maaltijd. Verdere informatie zie Face-
book: Jongerenpastoraat bisdom Rotterdam. Aan-
melden en vragen over deze middag bij pastor Jan-
neke Stam j.stam@parochiepaxchristi.nl  �

(Een ingekomen bericht) 

De parochie Pax Christi organiseert i.v.m. de vas-
tenactie ook dit jaar weer een 3 daagse pelgrims-
tocht om geld in te zamelen voor vastenactie-pro-
ject ‘armoedebestrijding in Mbala, Zambia’.

Dit jaar wordt er door het Groene Hart gewandeld. 
Drie dagen wandelen we max. 25 km in het groene 
hart. Onderweg genieten we van het landschap en 
van de onderlinge ontmoetingen. Maar de tochten 
zijn ook bezinnend van aard. Enkele keren per dag 

stoppen we bij een kerk om te rusten en voor een 
gezamenlijke overdenking. Er wordt gelopen op: 
donderdag 22 maart:  Bodegraven - Noorden   25 km
vrijdag 23 maart:  Noorden – Woerden       21 km
zaterdag 24 maart:  Woerden – Bodegraven  21 km
Eén dag meelopen kan natuurlijk ook. De deelname-
kosten zijn € 15,00 per dag.
Voor alle informatie over vertrektijden, startplaat-
sen, en vervoer van of naar de start- of finishplaats 
zie: www.vastenactie.nl. Ook kunt u voor informa-
tie terecht bij Sandra van Vliet, Meije 222, tel. 06-
55748541.  �

Pelgrimstocht 2018. Tot in het Groene Hart geraakt

Maak kennis met 

tennis
(Een ingekomen bericht) 

Heerlijk buiten sporten, veel plezier en goed voor 
de conditie. Wil jij dat? Kom dan tennissen!  Spe-
ciaal voor senioren hebben we twee introductie-
avonden: dinsdag 27 en donderdag 29 maart van 
19.30 tot 21.00 uur op ons park aan de Milandweg.                                                                                                
Er is een kennismakingsactie met trainingen ver-
zorgd door een professionele trainer van 2R-Sports. 
Voor senioren: 5 trainingen + vrij tennissen t/m mei 
2018 voor € 40,00. Voor de jeugd tot 18 jaar: 3 trai-
ningen + spelmiddag in april voor slechts € 25,00. Er 
volgen nog meer leuke activiteiten en acties, o.a. de 
jeugdinstuif en het zomerabonnement. Houd hier-
voor de website in de gaten!
Meer info: Petra Haring (jeugd), Marianne Klein 
(senioren) en www.tvmiland.nl  �
 



Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

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

Schildersbedrijf

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

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
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ERKENDE
VERHUIZERS
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Het Syrische gezin Mamoun Hasan & Walaa Al-
maadlli met hun kinderen Khalil en Ahmed wonen 
alweer een tijdje in Zegveld. De kinderen hebben 
hun draai gevonden op school en nu vindt het gezin 
het tijd om iets voor hun vaderland Syrië te doen. 
Ze hebben zich aangesloten bij De Vereniging Het 
Syrische Comité, deze organisatie houdt zich onder 
andere bezig met humanitaire steun aan Syrië. Op 
dit moment is het ook in Syrië winter en de mensen 
daar, al dan niet in vluchtelingenkampen, hebben uw 
hulp heel hard nodig om de koude wintermaanden 
door te komen. Daarom starten Mamoun en Walaa 
een inzamelingsactie.

Wat hebben ze nodig?
•  Kleding, vooral winterkleding en schoenen. Let op 

dat de kleding schoon en niet kapot is
• Beddengoed zoals lakens en dekens 
•  Schoolspullen zoals pennen, potloden, rugtasjes 

en schriften  (geen leesboekjes) 
•  Speelgoed, bijvoorbeeld poppen, knuffels of blok-

ken
• Baby verzorgingsproducten en babyluiers
•  Medische hulpmiddelen zoals rolstoelen, rollators, 

krukken en verbandmiddelen 

(Een ingekomen bericht)

De kinderen van groep 1, 2 en 3 hebben ge-
leerd dat Rembrandt een wereldberoemde 
kunstschilder is. Dat hij heel lang geleden 
in Amsterdam zijn schilderijen maakte 
en dat hij de schilder van licht en donker 
was. Het beroemdste en grootste schilderij 
is de Nachtwacht. Rembrandt maakte ook 
veel zelfportretten, etsen en tekeningen. De 
kinderen hebben, net als Rembrandt veel 
geschilderd en getekend en er is gewerkt 
met donkere en lichte kleuren. De klas leek 
wel een atelier en museum tegelijk! De kinderen van 
groep 2 en 3 zijn voorgelezen uit het boekje: “ Dit 
ben ik, Rembrandt van Rijn”.
In groep 4 en 5 hebben wij het gehad over de ontdek-
kingsreizigers uit de Gouden Eeuw. Na een inleiding 
over hoe men destijds over de wereld dacht en uitleg 
over wat de V.O.C nu precies was en waarom men-
sen op ontdekkingsreis gingen, konden de leerlingen 
aan de slag. Zo kwamen ze van alles te weten over 
Columbus en over zijn schepen. Maakten we kennis 
met een aantal specerijen en knutselden we zelfs een 
schip. 
Groep 7 en groep 8 heeft op de locatie Willibrord de 
verkeersles over de ‘dode hoek’ bij vrachtwagens ge-
had. Tijdens deze les bezocht een rij-instructeur met 
vrachtwagen de school om de gevaren rond de dode 
hoek van een vrachtwagen te demonstreren aan de 
leerlingen. 
Met behulp van een DVD en een les op het digibord 
werden de gevaren van de dode hoek bij een vracht-
wagen duidelijk gemaakt en werden de volgende 
twee vuistregels aangeleerd:
    1. Blijf er rechts en ruim achter!
    2. Houdt meer dan 3 meter afstand!
Daarna zijn de leerlingen onder leiding van de rij-
instructeur met een hulpouder naar de vrachtwagen 
gegaan, waar ze zowel binnen in de cabine als buiten 
rond de vrachtwagen, de dode hoek hebben kunnen 
ervaren. 
In het kader van de Nationale Voorleesdagen heeft 
groep 6 voorgelezen bij Peuterpret. De leerlingen 

Nieuws van de Milandschool

hadden op school hun voorleesboekje voorbereid en 
gingen enthousiast op weg. Want voorlezen is elke 
dag een feest! Er worden herinneringen voor het 
leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een posi-
tief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. 
Ieder jaar wordt er een prentenboek van het jaar 
gekozen. Voor 2018 is het prentenboek van het jaar 
geworden: Ssst! De tijger slaapt, geschreven en geïl-
lustreerd door Britta Teckentrup. Ook hebben alle 
leerlingen van de bovenbouw een gastles gevolgd 
van de bibliotheek in Bodegraven: ‘Kinderen lezen 
kinderen voor.’  �

Kleding en speelgoed inzameling voor Syrië

Waar gaan de spullen naar toe?
De ingezamelde spullen worden tijdelijk opgeslagen 
in een loods in Nieuwerbrug en als er voldoende 
spullen zijn, én het benodigde geld voor een trans-
port is geregeld, dan gaat het in een vrachtwagen 
naar een centraal magazijn in Nederland, daar wordt 
het in een container gedaan en naar een Belgische 
haven gebracht waar het per schip naar Turkije ver-
voerd wordt. Vanuit de haven in Turkije wordt het 

in kleine busjes naar de verschillende eindbe-
stemmingen gebracht. De organisatie bekijkt 
ter plaatse waar de goederen het hardst nodig 
zijn en welke gebieden veilig zijn.
 
Financiële steun
Heeft u geen spulletjes over, maar wilt u 
deze actie toch steunen? Dat kan ook, een 
transport kost € 3500,00. Wilt u hieraan een 
bijdrage geven, kan dat door een bedrag te 
storten op rekeningnummer NL15 TRIO 
0254 8006 29 t.n.v. Vereniging Het Syrische 
Comité. 
Waar kunt u uw spullen brengen?
Heeft u spulletjes over, dan kunt u die vanaf 
3 maart a.s. inleveren op de onderstaande 

adressen: Bij de familie Hasan aan de Populierenlaan 
20 in Zegveld of bij de familie Burgers aan de Mid-
denweg 61 in Zegveld. 
Het zou leuk zijn als er op de startdag, zaterdag 3 
maart, een mooi begin wordt gemaakt met veel in-
geleverde spullen.
Namens Mamoun, Walaa en de kinderen Khalil en 
Ahmed hartelijk bedankt voor uw steun!
Shoekran!  �

Bedrijven volleybal 

Zegveld

(Een ingekomen bericht) 

Geef je nu op voor een sportieve, gezellige volleybal-
avond met je eigen collega’s. Op vrijdag 6 april zijn 
jullie van harte welkom in de Milandhof voor een 
avondje volleybal.
De zaal is geopend vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur 
zullen we gaan starten. Je kunt je als bedrijfsteam op-
geven via animo1972@hotmail.com. De kosten per 
team bedragen € 30,-, dit is inclusief een borrelhapje 
en veel gezelligheid.
Wij hebben er zin in en zien er naar uit om jullie te 
ontmoeten!  �
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Zegveld Zorgt,
Zegveld Beweegt
(Een ingekomen bericht)

Sinds eind september 2017 lopen wij wekelijks 
met een groep wandelaars door Zegveld. We gaan 
iedere woensdagmorgen op pad, als het weer het 
toelaat. We verzamelen bij De Zegge, waar we 
eerst een kopje koffie drinken en bespreken dan 
met elkaar welke afstand we gaan lopen. De groep 
wordt ook wel eens gesplitst, zodat gekozen kan 
worden voor een langere of juist kortere afstand.

We hebben in december een bezoek gebracht aan 
Bakkerij de Leeuw, waar Annalies ons vertelde over 
de geschiedenis van de bakkerij. Dit alles onder het 
genot van een kopje koffie en stroopwafel uit eigen 
zaak, gevolgd door een rondleiding door de bakkerij.
We zijn ook naar het ooievaarsdorp gewandeld, 
waar de heer J. Wansink ons uit de doeken deed, 
wat daar allemaal gebeurt.
Soms wandelen we naar bewoners in Zegveld waar 
we zijn uitgenodigd voor de koffie. Binnenkort lo-
pen we naar Kaasboerderij ‘De Lage Broek’ van fa-
milie De Groot voor een kijkje achter de schermen.
Nieuw is dat we één maal per 3 à 4 weken wel-
kom zijn bij fysiotherapiepraktijk Verbeek aan de 
Bosch sloot, waar we onder begeleiding van fysio-
therapeute Nicole bewegingsoefeningen krijgen in 
de oefenzaal. We maken de spieren los èn het is nog 
gezellig ook om samen actief bezig te zijn.
De groep bestaat uit acht deelnemers, er zijn steeds 
twee vrijwilligers aanwezig. We zouden het leuk 
vinden als er méér deelnemers bij de groep ko-
men om te wandelen, te oefenen en samen koffie te 
drinken. Kom eens langs en doe eens mee! Vooraf 
aanmelden is niet nodig. Deelname is kosteloos en 
geheel vrijblijvend, u hoeft zich niet aan wekelijkse 
deelname vast te leggen.
We kunnen ook nog nieuwe vrijwilligers gebrui-
ken, misschien vindt u het leuk om af en toe de 
groep te begeleiden en koffie te schenken?
U bent welkom elke woensdagmorgen van 10.00 tot 
12.00 uur, we verzamelen bij De Zegge.  �



Stuur een kaartje 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/bericht kunt u het beste sturen naar:
Gert Ton, Broeksloot 43. 3474 HS  Zegveld. 

Clausstraat 18
3474 JZ Zegveld

Mob. 06-10 84 13 66
Tel.: 0348-692433
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U mist heel wat als u onze echte 
Zegveldse stroopwafels 

nog niet heeft geproefd...

Hoofdweg 91 • 3474 JB Zegveld • Telefoon 691257

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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MIDDENWEG 37  3474 KC ZEGVELD  |  TEL 0348 691100

Voor 

creatieve 

vormgeving 

en realisatie



Knipoog naar het verleden
 In deze rubriek wordt 

elke maand een oud 
nieuwsbericht over 

Zegveld en omstre-
ken uitgelicht. 
Deze nieuwsberich-
ten van tientallen 

jaren geleden zijn 
geestig, nostalgisch of 

opvallend en geplaatst
  als ‘knipoog naar het 
verleden’. Het nieuwsbericht dat hieronder wordt 
weergegeven is verschenen op 21-12-1925 in de 
Nieuwe Tilburgsche Courant. Zoals u kunt lezen 
heeft ook Zegveld te maken gehad met een kleine 
‘watersnoodramp’.  � 

             (Een ingekomen bericht) 

Op school met de Bijbel Jorai werken de 
kleutergroepen enkele weken over het 
thema ‘de bakker’. In de groepen spelen 
de kinderen in de bakkerij en in de bak-
kerswinkel. 
Om dit nog beter te kunnen spelen brach-
ten de kinderen van de groepen 1 en 2 op 
5 februari jl. een bezoekje aan bakker De 
Leeuw. 
We werden hier heel erg hartelijk ontvan-
gen. Na uitleg over het werk van de bakker, 
mochten de kinderen met allerlei vormen 
koekjes uitsteken. Die koekjes werden door 
de bakker in de oven gebakken en daarna 
mochten we allemaal proeven. 
De andere koekjes kregen we in zakjes mee 
naar school. Ook was er voor ieder kind 
een zakje met allerlei verrassingen. Wat een 
verwennerij! 
Het was een leuke middag. Bakker Jan en 
natuurlijk ook Annalies en Mijntje: heel 
hartelijk bedankt!  �

Koekjes bakken bij bakker Jan
11De Berichtgever

(Een ingekomen bericht) 

Ja, de rommelmarkt ‘Zegveld Helpt’ komt er weer 
aan. Op zaterdag 14 april worden er weer spul-
len opgehaald in Zegveld. De rommelmarkt zal 
plaatsvinden op zaterdag 21 april.  
Vele clubs en jeugdvereniging ‘De Rank’ zijn druk 
bezig met het geld inzamelen; geld voor hen die ge-
holpen moeten worden. Na ons vorig jaar voor een 
prachtig tastbaar doel te hebben ingezet, is het doel 
dit jaar het HGJB-project in Egypte. In Egypte wo-
nen ongeveer 85 miljoen mensen waarvan 10% een 
christelijke achtergrond heeft. Deze christenen ho-

Rommelmarkt ‘Zegveld Helpt’ op 21 april
ren bij de Koptische of presbyteriaanse kerk. In deze 
kerken is het bewustzijn gegroeid dat zij er niet al-
leen zijn voor zichzelf, maar dat het belangrijk is om 
de samenleving te dienen. 
Wat wordt er door die kerken gedaan met ons geld? 
Ten eerste, medische zorg verlenen door artsen, die 
naast hun gewone werk één dag per week vrijwillig 
zorg verlenen aan hen die daar anders geen geld voor 
hebben. Ten tweede, kinderopvang voor kinderen 
waarvan de ouders genoodzaakt zijn beide te wer-
ken. Ten derde, scholing voor vrouwen, zodat ook zij 
de mogelijkheid hebben om geld te verdienen en zo 
in hun levensbehoefte te voorzien. Tot slot zetten ze 
zich in voor het jeugdwerk waardoor kinderen in de 
omgeving met elkaar verbonden worden. Wat mooi 

dat wij ons in Zegveld dan ook kunnen inzetten 
voor onze naasten!
De voorbereidingen zijn dus al in volle gang. Denkt 
u ook aan de acties van de clubs? Verder heeft de 
jeugdvereniging dit jaar weer enkele leuke acties 
op de planning staan, zoals de ontbijtactie en de 
geslaagde mestactie van vorig jaar. Heeft u nog in-
teresse in deze vruchtbare biologische kunstmest? 
Voor slecht € 10,- heeft u al een zak van 25 liter wat 
een enorme boost voor uw tuin zal zijn. Wilt u al 
bestellen, dan kan dit door een mail te sturen naar 
arievdknaap@hotmail.nl. Wij kijken uit naar weer 
een fantastische rommelmarkt! 
Een vriendelijke groet,
De Rommelmarktcommissie.  �

Fiets-test-
evenement
Voor de eerste keer organiseert Stoof Tweewie-
lers bij Tuincentrum De Bosrand het Fiets-test-
evenement. Het evenement vindt plaats op 30 en 
31 maart a.s. op het terrein van Tuincentrum De 
Bosrand. Op vrijdag bent u van harte welkom tus-
sen 09.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 09.00 
en 17.00 uur. 
Het idee is ontstaan om de klanten een complete 
indruk van de nieuwe collecties te geven. Batavus, 
Cortina, Kalkhoff, RIH, Sparta, Trek en Qwic pre-
senteren hun allernieuwste modellen. U kunt ruim 
dertig fietsen testen. Er zullen ook leuke, aantrek-
kelijke acties gelden, die worden ter plaatse bekend 
gemaakt. Wilt u meer informatie, houdt u dan onze 
Facebook pagina en website in de gaten. 
https://www.facebook.com/StoofTweewielers/ 
en http://fietsvanstoof.nl/  �
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www.salonlasonrisa.nl  06-28899367

Indiase Hoofdmassage:
Massage van hoofd, gezicht, nek en schouders. Gedurende de dag 
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Juist door het drukke hoofd te masseren ontstaat een diepe ont-
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45 min.   € 50,00                   

Dublinlaan 2, 3446 AC Woerden, 0348 - 506643 www.elwi.nl
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NIEUW: De ELWI APP
Deze APP is te Downloaden in de APP  STORE of in GOOGLE PLAY

Reparatie met ALL-INN garantie. Aansluiten van verlichting. 

Elektra–Installaties in Huis, Berging, Inbouwen van apparaten.

Het duurde niet lang of hij zat echt op z’n praat-
stoel, Rens den Hollander uit de Meije 242. Lou-
rens, zoals zijn doopnaam is, is geboren op 17 
april 1939 op boerderij Teuntje’s Hoeve als eerste 
kind van het op 24 maart 1938 getrouwde echtpaar 
Cornelis den Hollander en Teuntje Kool. 
Na hun trouwen hebben zij de boerderij in de Meije 
kunnen pachten van Levensverzekering Maatschap-
pij Utrecht. En aangezien de Levensverzekering 
Maatschappij Utrecht de goede gewoonte had de 
boerderij te noemen naar de vrouw des huizes, is 
gelijk duidelijk waarom de boerderij Teuntje’s Hoeve 
heet. 
Rens is de oudste van vijf kinderen en al op jonge 
leeftijd moest er mee geholpen worden op de boer-
derij. Daarover straks meer. Als peuter heeft Rens 
de oorlog meegemaakt en kan zich toch nog wel iets 
herinneren. “Ik weet nog dat er bij mijn vader twee 
Duitsers met paard en wagen ingekwartierd waren. 
Zij hadden niet gevraagd of het mocht, maar ze de-
den het gewoon. Eén was een aardige vent, maar hij 
had maagproblemen. Daarvoor had hij meel meege-
bracht waarvan mijn moeder pap voor hem kookte. 
Voor over de pap had hij suiker meegenomen en 
vulde daar ook onze suikerpot mee. Die andere 
Duitser was een echte dienstklopper. Verder keken 
ze nergens naar. Ze liepen zo met hun vuile laarzen 
naar binnen. Als kind ben ik toen een keer met mijn 
hoofd op de vuile vloer gevallen waarbij ik een gat 
in mijn hoofd had. De wond is gaan ontsteken en de 
wijkzuster kwam regelmatig de wond verschonen 
en verbinden. Ik kan nu nog voelen waar het gat op 
mijn hoofd gezeten heeft”. 
Rens vertelt dat zijn vader een goede fiets in de 
hooiberg had verstopt. Bij het rusten in de hooi-
berg had ‘de goede’ Duitse soldaat de fiets ontdekt. 
Hij zei tegen mijn vader: “Je moet je fiets wegha-
len, anders is deze binnenkort weg”. “Nou, dat was 
toch wel sympathiek van die knul. Toen de soldaten 
weggingen, reden ze één voor één via de Hazekade 
weg. Nee, niet allemaal tegelijk in verband met 
eventuele beschietingen”. 

Rens heeft de lagere school in de Meije gevolgd. 
Op de christelijke school richting Bodegraven. Een 
school met 80 leerlingen. “We gingen er altijd lo-
pend naar toe, zo’n drie kwartier lopen”. Daarna 
volgde Rens de Lagere Landbouwschool in Alphen 
aan den Rijn. “Toen had ik voor het eerst een fiets. 
Samen met mijn klasgenoten Rinus Habold en Leen 
de Boer, ook beiden uit de Meije, fietsten we een uur 
naar school. Het eerste halfjaar ging ik nog 2½ dag 
naar de lagere school en 2½ dag naar de Landbouw-

school. Dit hield verband met 
de telling van het aantal leer-
lingen op de Landbouwschool, 
zodat het aantal leerkrachten 
ten opzichte van het aantal 
leerlingen op peil kon blijven. 
De Landbouwschool was 2½ 
dag in de week”. De andere 
vrije dagen hielp Rens zijn 
vader op de boerderij. “Ik was 
dertien jaar toen mijn vader 
mij leerde melken. Mijn broer 
Henk was nog maar negen 
jaar toen hij leerde melken. 
Toen ik en enkele jaren later 
ook Henk van school kwam, 
bleven we op de boerderij van 
mijn vader werken. Voor de 
boerendaggelder die tot die 
tijd mijn vader op de boerde-
rij had geholpen, was toen geen plaats meer. Na de 
Landbouwschool heb ik nog één jaar in de winter-
maanden een avondcursus boekhouden gevolg. De-
ze cursus werd ook gegeven op de Landbouwschool 
in Alphen aan den Rijn door meester De Jong”. 

Rens en zijn broer Henk hadden op de boerderij 
nog wel tijd over om elders te helpen. “Zo gingen we 
bij loonwerker Jaap van Elk in Zegveld helpen”. Als 
voorbeeld noemt Rens het met de hand vol schep-
pen van een meststrooier. “Later hebben we gehol-
pen bij boer Jan van Vliet in de Meije. We hebben 
daar o.a. geholpen met het bouwen van een schuur. 
Nog steeds heb ik goed contact met Anton, een zoon 
van de familie”. Rens benadrukt nog eens goed dat 
de vriendschap met deze familie al meer dan vijftig 
jaar duurt. 
Ook Rens ontkwam er niet aan, hij moest ander-
half jaar in militaire dienst. De eerste twee maan-
den kreeg hij een opleiding in exerceren en schie-
ten in Kamp Zeeburg in Amsterdam. “Tijdens een 
dag voor de ouders moest ons peloton exerceren 
voor de gasten. Als beloning kregen we een taart”. 
Daarna volgde twee maanden in de Morspoort Ka-
zerne in Leiden. “Hier kreeg ik een koksopleiding”. 
Rens schiet in de lach en grapt: “Vandaar dat ik zelf 
eten kook”. Nee, het was meest theorie. Hier leerde 
Rens o.a. hoe je de tafels moet dekken en de wijn 
inschenkt. Rens vertelt zichtbaar genietend de ver-
halen en vervolgt: “De laatste 14 maanden van mijn 
diensttijd bracht ik door in de Juliana van Stolberg-
kazerne in Amersfoort. Daar zaten de geneeskundi-
ge troepen. Ik zat bij de Intendance en werkte in de 

mess (officiers- en onderofficierseetzaal). Ik zorgde 
voor keurig gedekte tafels. Later werd ik binnen de 
kazerne overgeplaatst en kwam terecht in de eetzaal 
van de echte officieren. De hoogste in rang die ik 
hier ontmoet heb, was een kolonel”. 

Toen de vader van Rens in 1938 de boerderij ging 
pachten, is hij met de helft van het land verder ge-
gaan. De koeien stonden in de schuur en de stal aan 
de woning werd gebruikt om kaas te maken. Dit was 
het werk van zijn moeder en later ook zijn zussen. 
Het kaas maken heeft geduurd tot 1972. Toen trouw-
den zijn zussen. 
De koeien graasden aan de andere kant van het ri-
viertje de Meije. Zij konden daar komen via een 
bruggetje. Maar er was ook land, vaarland genaamd, 
waar naar toe gevaren moest worden. Het vee werd 
er per bok, een schuit, naar toe gevaren en ook weer 
terug naar de stal gebracht. Zo ging dat natuurlijk 
ook met de mest dat de boer in de winter met een 
kruiwagen uit de stal moest kruien en met de bok 
naar het vaarland werd gebracht. 
Ook het hooi van het vaarland werd met de bok 
schuit naar huis gebracht. Het hooi werd met een 
grijper van de bok getild en via een lier de hooiberg 
ingetrokken. Later werd het hooi met een hooikanon 
de berg in geblazen. In 1998 werd voor het laatst ge-
hooibouwd via de bok schuit. 

De vader van Rens heeft de boerderij in 1951 kun-
nen kopen van Levensverzekering Maatschappij 
Utrecht. Het vaarland kocht hij echter niet, maar 
ging dit huren. Toen de boerderij nog in vol bedrijf 

In gesprek met … Rens den Hollander
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was, stonden er meestal zo’n 25 tot 30 koeien op stal. 
In 1982 hebben Rens en zijn broer Henk de boer-
derij overgenomen. Een boerderij waar tot op heden 
de moderne tijd zijn intrede niet heeft gedaan en 
de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Na het overlijden 
van Henk bleef Rens alleen op de boerderij wonen. 
Inmiddels heeft Rens nog maar drie melkkoeien. 
Eén koe is 16 jaar oud en de andere twee zijn negen 
jaar oud. Daarnaast staat één koe droog en is er één 
kalfje. Rens vertelt: “Weet je, ’t is hobby, zolang als 
het gaat. De melk is voor eigen gebruik, de katten en 
het kalfje. Wat overblijft, breng ik bij Anton (Toon) 
van Vliet, ‘mijn opvolger’. Hij gebruikt de melk ook 
voor de kalfjes. In het voorjaar van 2000 heb ik het 
land dat behoorde bij de boerderij ook aan Anton 
van Vliet verkocht”.

Het leven van Rens bestaat uit een dagelijks ritueel. 
Rens vertelt: “’s Morgens sta ik om vijf uur op. Om 
half zes ga ik de koeien voeren en om half zeven mel-
ken. Vervolgens ga ik de koeien weer kuilgras geven 
en de koeien schoon zetten. Daarna ga ik de katten 
melk en kattenbrokjes geven. Ik heb voor zover ik 
weet acht katten. Precies weet ik het niet, want er 
komen ook twee buurkatten mee-eten. Als laatste 
ga ik de melkspullen schoonmaken. Dan is het in-
middels half negen en ga ik pas eten”. ’s Avonds volgt 
hetzelfde ritueel. Dan begint Rens om vier uur en eet 
om half acht. 

We zitten gezellig in de kamer bij de kolenkachel 
die een behaaglijke warmte afgeeft. Rens vertelt 
in zijn nieuwe blauwe overall: “Nee, ik heb geen 
aardgas, koken doe ik op butagas”. Wat het koken 
betreft, dat regelt Rens allemaal zelf. “Ik kook aard-
appelen, een stukje vlees en groente uit een potje. 
Nee, ik ga zelf geen groente klaar- en/of schoon-
maken, daar heb ik geen zin in. Ik doe het al 18 jaar 
zo en veel mensen vinden het knap van mij, maar 
ik vind het heel gewoon. Ook het huishouden doe 
ik allemaal zelf, behalve stofzuigen. Daarvoor komt 
eenmaal per maand een buurvrouw. Zij zuigt dan 
het hele huis door”.  

De ouders van Rens sliepen altijd in de bedstee die 
nog steeds in de kamer aanwezig is. “Ik doe dat niet 
en ben dat ook niet van plan. Boven heb ik veel meer 
ruimte”. 
Rens heeft z’n hele leven al een probleem met zijn 
ogen gehad. In de eerste klas van de lagere school 
moest ik al snel op de voorste rij gaan zitten. Na een 
bril ging het een stuk beter. “Dertig jaar geleden is 
het erger geworden. Het netvlies was gescheurd. Na 
een operatie zag ik alles dubbel. Daar was niets aan te 
doen, maar wel heel naar. Pas na tien jaar ontdekten 
ze toen dat ik met een andere bril veel beter kon zien. 
Dus eigenlijk heb ik tien jaar voor niets slecht kun-

nen zien. Maar de ogen blijven achteruit gaan. Het 
linker oog is inmiddels blind en het rechter oog gaat 
ook nog steeds achteruit. Het is een familiekwaal, het 
is niet anders”. 
In de schaarse vrije momenten mag Rens graag 
puzzelen, een kruiswoordpuzzel, sudoku of Zweed-
se puzzel. 
Trots vertelt Rens dat er in ‘De Blauwe Meije’ een 
tentoonstelling is geweest van schilder Wouter de 
Kievit. De tentoonstelling heette ‘Bij Rens’. De schil-
der heeft in de afgelopen 25 jaar geprobeerd de 
unieke sfeer vast te leggen op en rond de boerderij 

van Rens. Schilderijen waarop te zien is hoe Rens 
en zijn broer Henk samen aan het werk zijn. “Ik heb 
samen met de schilder de tentoonstelling op een stil 
moment bekeken en heb er van genoten”. Ook in de 
woonkamer van Rens hangen enkele prachtige schil-
derijen van de hand van Wouter de Kievit. 

Tot slot vertelt Rens dat hij er nog nooit over na-
gedacht heeft om weg te moeten van de boerderij. 
“Het heeft geen zin, want je weet toch niet wat de 
toekomst brengt”.  �

Foto/ondernemers middag Welzijn Zegveld
Op 31 januari trok de foto/ondernemersmiddag 
zo’n 40 belangstellenden naar de Milandhof. Ook 
dit jaar had Welzijn Zegveld in samenwerking met 
Jos Didden een fotomiddag georganiseerd waarbij elf 
Zegveldse bedrijven gepresenteerd werden. Maar dat 
was niet zomaar zichtbaar. Eerst werd het achter-
hoofd van de ondernemer getoond, geheel vervormd. 
Daarna was iets van zijn of haar bedrijf te zien en 
steeds meer werd een stukje van de puzzel prijsge-
geven. Tot slot werd het gezicht van de ondernemer 
getoond. Het was weer een leuke manier waarop 
Zegveldse ondernemers werden voorgesteld. 
Daarna werden er foto’s van bruggen uit Zegveld en omgeving getoond, dus het raden ging volop door. Ook be-
roemde bruggen uit andere werelddelen werden getoond. Tot slot werden er foto’s getoond van plattegronden van 
Zegveld in de jaren 50 en 60 en Zegveld nu. 
De belangstellenden kunnen terug zien op een geslaagde middag. Wordt volgend jaar vervolgd!  �

De voorleesweken op de ‘Jorai’
(Een ingekomen bericht) 

Dat voorlezen belangrijk is, weet iedereen 
wel. Toch is het nodig om het voorlezen 
onder de aandacht te brengen en daarom 
zijn er de nationale voorleesweken. School 
met de Bijbel ‘Jorai’ heeft hier ook weer 
aan meegedaan. Groep 8 kinderen hebben 
de kinderen uit groep 1 en 2 voorgelezen, 
maar er kwamen ook voorlezers op school. 
In groep 1 en 2 smulden de kinderen van 
het voorlezen door de bekende Zegvelder 
Gert Ton. Daar bleef het niet bij, want 
voor groep 3/4 en 7/8 kwam raadslid 
Ruud Niewold van de gemeente Woerden 
voorlezen. Hij liet zien en horen dat (voor)

lezen super spannend en ook modern is, want met een e-reader las hij in groep 8 een spannend gedeelte uit het 
boek ‘Elvis Watt, miljonair’ van Manon Sikkel.
Na het voorlezen bij groep 1 en 2 heeft Gert Ton ook nog drie morgens voorgelezen op peuterpret. De kinderen 
mochten in pyjama komen en werd het ontbijt op peuterpret genuttigd. Daarna werd voorgelezen uit het boek 
‘Ssstt, de tijger slaapt’. De kinderen leefden helemaal mee hoe de andere dieren over de tijger heen moesten 
komen om de tijger uiteindelijk te verrassen. Ballonnen brachten hierbij uitkomst.  � 
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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:�

• MIDDENWEG 2 • TEL. 691971 •



Burgerlijke stand

De Berichtgever in 2018 
De Berichtgever hoopt in 2018 te verschijnen op: 
30 maart, 27 april, 25 mei, 29 juni, 21 september, 
26 oktober, 23 november, 21 december.

Kopij voor het  
volgende nummer 
dient uiterlijk  
woensdag 
14 maart 2018 
binnen te zijn. 
Adver tenties 
uiterlijk vrijdag 
16 maart 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 vrijwil-
ligers mee.

  3 mrt.: VBW-middag
10 mrt.:  NLdoet-Jorai: jaarlijkse opfrisbeurt Jorai (van 

09.00 - 12.00 uur)
13 mrt.:  Passage. Thema: ‘Bijbelse quilts’.  

De lezing van Rieteke Hoogendoorn sluit 
aan bij de lijdensweken. Door haar uitleg en 
gedichten zien we de diepere betekenis in 
haar quilts.  
Aanvang 19.45 uur in de Milandhof. 

17 mrt.:  Kinderkleding- en speelgoedbeurs  
in de Voorhof

21 mrt.: Verkiezingen
21 mrt.: Lentefeest Jorai
21 mrt.:  TV Miland - Jeugdinstuif van 13.30 - 14.30 

uur en van 14.30 - 15.30 uur  
(na aanmelding)

27 mrt.:  TV Miland - kennismakingsavond senioren 
van 19.30 - 21.00 uur

28 mrt.:  Passiedienst. ‘De Lofstem’ zingt koralen van 
J.S. Bach in de Petruskerk te Woerden

30 mrt.:  Passiedienst. ‘De Lofstem’ zingt koralen van 
J.S. Bach in de Janskerk te Mijdrecht

  4 apr.:  Welzijn Zegveld. De onbekende bekende 
Zegveldse familie

  7 apr.: Rondje Zegveld
  8 apr.:  Tour of Faith. R.K-kerk Onze Lieve Vrouw 

Geboorte kerk Meije.  
Aanvang 15.00 uur

10 apr.:  Algemene ledenvergadering  
Zegveld Zorgt

14 apr.: Ophalen ‘rommel’ t.b.v. Rommelmarkt
21 apr.: Rommelmarkt
21 apr.: Toneelavond Oranjevereniging
25 apr.: Vrouwenkoffie-ochtend 
27 apr.: Koningsdag
  6 juni: Zegvelds Uitje 
  6 juni: Zegvelds Diner
  9 juni: Rabo fietstocht
15 juni:   Start TV Miland - familie/vriendentoernooi
16 juni:  Start TV Miland - open toernooi 17+ en 35+
18 juni: Start TV Miland - open toernooi 50+
23 juni: Stratenvoetbaltoernooi
  7 juli:  Zegveld Zomert
  7 juli : Meije Tentfeest  �

Geboren

10 januari 2018
Olaf, zoon van
Corald van Mourik & Belinda van Tol
Hoofdweg 173B, 3474 JD  Zegveld 

18 januari 2018
Femke Willemijn (Femke), dochter van
Lennart & Winnie Streng-Kastelein
Meije 115, 2411 PN  Bodegraven

18 januari 2018
Tamar Lidia (Tamar), dochter van
Hans & Mienke Smeijers-Boogaard
Marius Bauerstraat 4, 3443 HL  Woerden

18 januari 2018
Adaja Josephine (Adaja), dochter van
Pieter-Martijn & Marina ’t Hart-Oudshoorn
Populierenlaan 25, 3474 HD  Zegveld

22 januari 2018
Siem Liam (Siem), zoon van 
Jasper & Lisette de Vink-van Bers
Dick Ketstraat 9, 3443 VP  Woerden

2 februari 2018
Elisabeth Jannigje (Ise), dochter van
Leon & Annelies Verboom-de Jong
Essenlaan 77, 3442 JG  Woerden

Overleden:

23 januari 2018
Gerrigje Klazina (Ger) van Amerongen- 
Berkelaar op de leeftijd van 92 jaar
Laatst gewoond hebbende: Verpleeghuis  
Het Wiedenbroek, Haaksbergen
Correspondentieadres: 
Dhr. J.E. van Amerongen, Boschsloot 23, 
3474 HJ  Zegveld

3 februari 2018
Arie Berend (Arie) van Leeuwen
op de leeftijd van 80 jaar
Clausstraat 2, 3474 JZ  Zegveld

Hartelijk dank
Graag willen wij iedereen bedanken die aan ons 
gedacht heeft bij ons 60-jarig huwelijk op 30 ja-
nuari jl. De vele kaarten, telefoontjes en andere 
blijken van felicitaties hebben ons goed gedaan. 
Mede hierdoor is ons diamanten jubileum voor 
ons onvergetelijk geworden.
Nogmaals: Hartelijk bedankt!

Cees & Ali van Hanswijk, Hoofdweg 25
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Welzijn Zegveld
Onbekende bekende Zegveldse familie
Op woensdag 4 april a.s. komt een onbekende beken-
de Zegveldse familie naar de Milandhof met verha-
len en foto’s van henzelf, hun familie en de omgeving 
waar zij hun jeugd doorbrachten. De middag begint 
om 14.00 uur. Jos Didden zorgt er zoals altijd enthou-
siast voor dat de foto’s perfect geprojecteerd worden. 
Kom gezellig, u ziet iets van Zegveld en misschien ook 
van uzelf of uw familie.

Zegvelds uitje en diner
Op woensdag 6 juni a.s. kunt u het inmiddels bekende 
dagje uit en het Zegvelds diner in uw agenda noteren. 
In één van de volgende Berichtgevers komen meer ge-
gevens over hoe die dag er uit gaat zien en ook hoe u 
zich hiervoor kunt opgeven.

Rabo Fietstocht
Op zaterdag 9 juni a.s. is de Rabo sponsorfietstocht 
gepland. Voor elke kilometer fietsen staat een bedrag 
dat ten goede komt aan de vereniging of club van uw 
keuze. Handig deze datum ook vast te noteren in uw 
agenda.

Open tafel
Iedere tweede en vierde woensdag van de maand is er 
om 12.00 uur de open tafel, waar u gezellig een lekker 
hapje kunt komen eten. Wilt u iemand een etentje ca-
deau doen, dan kunt u bij Herman Lekkerkerker een 
cadeau etensbon halen, Hoofdweg 68, tel. 692424.  �

Beste 70+ ers van 
Zegveld en de Meije
(Een ingekomen bericht) 

Woensdag 21 maart hopen de leerlingen van groep 
1, 2, 3 en 4 van School met de Bijbel Jorai weer bij u 

langs te komen voor de jaarlijkse 
lentegroet! Wij proberen tussen 
9.30 uur en 11.00 uur de bloemen 
bij u te bezorgen. 

Tot dinsdag 21 maart!

De kinderen van groep 1, 2, 3 en 4
School met de Bijbel Jorai. �

Zomer en voorjaars  

kledingbeurs
Op zaterdag 17 maart wordt er in ‘De Voorhof ’ aan 
de Hoofdweg 48 van 9.00 tot 12.00 uur weer een 
voorjaars- en zomerkledingbeurs gehouden. 

Tijdens deze beurs worden baby-, kinder- en posi-
tiekleding verkocht evenals babyuitzet en gebruiks-
artikelen, speelgoed, kinderfietsen en dergelijke. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Caro-
la Hageman via het mailadres kinderkledingbeurs-
zegveld@gmail.com of kijk op de Facebookpagina 
www.facebook.com/kinderkledingbeurszegveld. �

Rozenactie Tienerclubs
(Een ingekomen bericht) 

Dit jaar wordt er een rozenactie georganiseerd door 
de Tienerclubs Discover en ’t Visnet van de hervorm-
de gemeente, in samenwerking met Anne’s Bloem. 
Een roos incl. bezorging in Zegveld, de Meije, Wed-
desteyn, Hofplein of ’t Oude Land kost maar € 2,00. U 
kunt zoveel rozen bestellen als u maar wilt. De rozen 
zullen op vrijdagavond 9 maart a.s. worden rondge-
bracht. 
De opbrengst is voor christengemeenten in Egypte. 
Zij hebben het moeilijk in de huidige samenleving. 
Door middel van scholing, medische zorg, kinderop-
vang en jeugdwerk op te zetten, proberen zij er voor 
de medemens te zijn.
Wilt u een roos bestellen? Kijk dan op www.her-
vormdzegveld.nl. Daar vindt u ook nog meer infor-
matie over de actie. Ook kunt u een roos bestellen via 
Lianne Spaanderman, tel. 06- 45482088.




