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Voor inwoners van Zegveld en de Meije

Evacuatie bewoners Broeksloot na gaslek
Stond na een wolkbreuk op 31 mei jl.
de Broeksloot blank, op 8 juni jl. was
een gaslek in de gashoofdleiding er
de oorzaak van dat de bewoners van
de Broeksloot 14 t/m 28 hun woning
moesten verlaten.
Bij voorbereidende werkzaamheden i.v.m.
het ophogen van de Slotenbuurt werd rond
de klok van 16.00 uur door een kraan de
gashoofdleiding bij Broeksloot 26 geraakt,
waardoor een gaslek ontstond. De brandweer en politie rukten met groot materieel
uit en een groot gedeelte van de straat werd
onmiddellijk van twee kanten afgesloten.
Officier van dienst van de brandweer René
Vergouwen vertelt: “Doordat de dikke laag
slakken boven de leiding de afgelopen jaren
zijn samengeklonterd tot een harde laag, zo
hard als beton, is het gaslek moeilijk bereikbaar. Daarbij moet op een andere plek in de
leiding een ballon geplaatst worden, zodat
het lek gerepareerd kan worden”. Uit voorzorg moesten de bewoners van Broeksloot

14 t/m 28 hun woning verlaten. Zij werden
opgevangen in Gasterij De Milandhof,
waar zij werden voorzien van eten en drinken. Rond 21.45 uur was het gaslek gedicht.
Nadat de kruipruimtes van de woningen

waren gecontroleerd op de aanwezigheid
van eventueel gas, werden de woningen
weer vrij gegeven en konden de bewoners
terug naar hun woning. Om 23.00 uur waren alle bewoners weer thuis. O

Wolkbreuk zet Zegveld blank Welzijn Zegveld
Na een enorme regenbui van een half uur die we gerust een wolkbreuk kunnen
noemen op donderdag 31 mei jl. stonden grote delen van ons dorp blank. De riolering
kon de enorme hoeveelheid water niet direct verwerken. Dat het ophogen van de
Slotenbuurt (Korensloot en Broeksloot) nu grote prioriteit heeft bleek wel uit het feit
dat de straten compleet onder water stonden. Het enige voordeel was voor de jeugd
die enkele dagen heerlijk kon ‘zwemmen’ in de ondergelopen straten. De familie
Brak aan de Kastanjelaan 11 had minder geluk. Bij hen kwam het water via het
toilet omhoog en zette de
beneden verdieping onder
water. Op de meeste
plaatsen was het water na
enkele uren afgevoerd. In
de Slotenbuurt duurde dit
enkele dagen. O

Fietsen
Elke tweede en vierde donderdag van de
maand is er fietsen. Om één uur verzamelen voor de Milandhof. De route en
afstand zijn steeds variërend en worden
bepaald door de wens van de deelnemers. Deze activiteit gaat de hele zomer
gewoon door.

Jeu de Boules
Elke vrijdagmiddag kunt u vanaf twee
uur Jeu de Boules spelen op de baan
naast het monument. Ook dit gaat in de
zomermaanden gewoon door.

Open tafel
Voor de Open Tafel kunt u reserveren
voor woensdag 11 juli en woensdag 22
augustus a.s.

Zomerstop
Voor de andere activiteiten geldt in de
maanden juli en augustus een zomerstop
In september bent u weer van harte welkom om aan de activiteiten van Welzijn
Zegveld deel te nemen.
De commissie wenst u een zonnige zomer. O
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Nog even en de vakantie periode
breekt weer aan
Wij hopen van 30 juli t/m 20 augustus er even
tussen uit te gaan. Vanaf 21 augustus staan wij weer
helemaal voor u klaar.
Ook u een hele fijne vakantie toegewenst!

KMN

KOOMAN MECHANISATIE
NOORDEN

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

zaterdag 28 juli t/m
zaterdag 25 augustus

Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

Schildersbedrijf

Beukers

Hoofdweg 56 - 3474 JG Zegveld - Tel. 0348 - 691220
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
donse164@planet.nl
Nijverheidsbuurt 5
3474 LA Zegveld
Fax 0348-690469
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Zegvelds uitje en diner

Velen hadden er naar uitgekeken, het Zegvelds
uitje en/of het Zegvelds diner op 6 juni jl., georganiseerd door Welzijn Zegveld. Het uitje begon
voor 50 personen in Gasterij De Milandhof met
koffie/thee en een heerlijk stukje vlaai. Met de
bus ging het daarna richting Den Haag via een
toeristische route. Een gezellige tocht en een ieder had het naar zijn zin, gelet op het gekakel in
de bus.
In Den Haag aangekomen werd het Binnenhof
‘onveilig’ gemaakt. Goed kon daar gezien worden
waar onze koning en koningin op Prinsjesdag, de
derde dinsdag in september, de Ridderzaal binnenkomen. Na diverse foto’s bij de fontein op het
Binnenhof te hebben gemaakt, ging het richting
restaurant ’t Goude Hooft, van oorsprong de oudste herberg van Den Haag. Hier werd genoten van
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buffet aangericht en vervolgens een warm buffet.
Hierna stond er een verrassing op het programma.
Dit betrof een muzikaal intermezzo van het Shantykoor Bravour uit Woerden. Uiteraard konden
diverse liedjes uit volle borst worden meegezongen. Tot slot stond er een uitgebreid toetjesbuffet
aangericht. Voorzitter Herman Lekkerkerker van
Welzijn Zegveld kon niet anders dan concluderen
dat de groep een fantastische dag en avond heeft
gehad. Daarbij waren uiteraard de complimenten
voor Gasterij De Milandhof die zoals altijd voor
een geweldig buffet had gezorgd. Welzijn Zegveld,
Lauw & Wil en hun personeel: BEDANKT namens alle gasten. O

een heeerlijke lunch. Vervolgens ging het met de
bus naar Warmond, waar een boot klaar lag om de
groep te laten genieten van een twee uur durende
vaartocht over de Kagerplassen. De plaatsen op
het achterdek waren vanwege het prachtige weer
gauw bezet. Na de vaartocht ging het met de bus
weer richting Zegveld en klokslag vijf uur reden we
Zegveld binnen. In De Milandhof werd de groep
ontvangen voor het Zegveld diner, waar zich nog
eens 70 gasten bij de groep voegden voor een unieke avond. De gasten werden verwelkomd met een
prosecco en het eerste gedeelte van de avond werd
muzikaal omlijst met muziek van drie accordeonistes uit Kamerik. Iedere tafel had vanuit Welzijn
Zegveld een gastvrouw of gastheer die zorgde dat
de glazen gevuld bleven. Na een heerlijke kom bospaddenstoelensoep stond er een voortreffelijk koud

Ido Vunderink op z’n best
ik er lang over nagedacht hoe ik het zou aanpakken. Nu het schilderij klaar is, ben ik erg tevreden. Ik heb er met heel veel plezier aan gewerkt”.
Burgemeester Victor Molkenboer is een paar
maal naar het schilderij komen kijken en vindt
het prachtig, een verrijking voor Woerden. Het
schilderij komt te hangen in het nieuwe gemeentehuis, boven aan de trappen in de hal. Ido vertelt
verder: “Ik ben met mijn vierde jaar begonnen
met schilderen en nu zijn we 80 jaar verder. Voor
het eerst ben ik nu echt blij met een schilderij. Ik
was altijd zó onzeker”. Ondanks zijn leeftijd kan
Ido het schilderen niet laten en als het enigszins

Het is ‘m gelukt en het kunstwerk is klaar.
Kunstschilder Ido Vunderink (83) uit de Meije
heeft in opdracht van de gemeente Woerden
een schilderij gemaakt van 4,20 meter breed
en 3 meter hoog. Het schilderij dat de titel ‘Het
Groene Hart’ kreeg, is in twee delen gemaakt.
Het was eerst wel een dingetje of hij de opdracht
zou aannemen. Ido tobt de laatste tijd erg met
zijn gezondheid. Maar de gemeente zei: “Jij moet
het doen, jij bent de beste”. Ido vertelt: “Ik dacht,
dan moet het maar. Dan ga ik maar dood terwijl
ik schilder. Toen ik eenmaal ja had gezegd, heb

mogelijk is probeert hij dagelijks te schilderen.
“Ik moet proberen iets uit te beelden”. De laatste
paar jaar heeft Ido veel schilderijen gemaakt met
een religieuze achtergrond. Een onderwerp dat
hem bijzonder boeit. Prachtig is het schilderij
van Jezus met op Zijn hoofd een doornenkroon.
Graag zou hij nog een keer een expositie van zijn
laatste werken houden, maar de enorme drukte
daaromheen, dat breekt hem op. In ieder geval
wil De Berichtgever Ido complimenteren met
het prachtige resultaat. O
De foto’s zijn genomen door Leo Drughorn.
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2017, een goed jaar voor Onderling Verzekerd met
10% premierestitutie voor de leden!
(Een ingekomen bericht)
Op 15 mei vond de Algemene Ledenvergadering
van ‘Onderling Verzekerd’ plaats in Kameryck te
Kamerik. Deze tweede ledenvergadering van de
gefuseerde organisatie (voorheen ‘OVM Zegveld’ en ‘Onderlinge Verzekeringen Haarrijn’)
trok een volle zaal. Er werd formeel afscheid genomen van de Implementatiecommissie die de
samenvoeging van beide organisaties heeft gemonitord. Gemeld werd dat de bovenverdieping
van het kantoorpand in Zegveld wordt verkocht.
De benedenverdieping wordt opgeknapt dus de
klanten van ‘Onderling Verzekerd’ werden van
harte uitgenodigd over enige tijd weer eens binnen te lopen om te zien hoe het is geworden.
‘Onderling Verzekerd’ doet veel aan naamsbe-

kendheid via evenementen en sponsoring van
lokale organisaties. Zo is onder andere het sponsorcontract en partnership met het G-team van
PVCV verlengd. Op zondag 27 mei is er bij het
PVCV een voetbaltoernooi georganiseerd waaraan relaties van ‘Onderling Verzekerd’ mogen
meedoen. Iedereen werd hiervoor van harte uitgenodigd.
Het jaarverslag 2017 werd toegelicht. Het goede
nieuws kon worden gemeld dat het boekjaar
positief is afgesloten en dat de leden een premierestitutie zullen ontvangen. Tevens werd
een donatie geschonken aan een maatschappelijk betrokken organisatie uit de regio. Dit jaar
is de keuze gevallen op Boerderij in de Kijker.
De doelstelling van Boerderij in de Kijker is het
bevorderen van de verbinding tussen agrariër

Fietsen met de Rabobank
Zaterdag 9 juni jl. organiseerde Rabobank Rijn en Veenstromen de Rabo Fietstocht. Er waren diverse
mooie routes uitgestippeld van 12, 30 en 100 km door het Groene Hart. Voor iedereen die de tocht uitreed, schonk de Rabobank een vast bedrag aan een lokale vereniging, stichting of school.
Eén van de opstappunten was bij de Milandhof in ons dorp. Mede dankzij het schitterende weer was er
een grote opkomst van jonge en oude fietsers. Zo’n 410 mensen begonnen hun fietstocht in Zegveld. De
één kwam op de elektrische fiets, de ander had z’n stadsfiets uit de schuur gehaald en vele sportievelingen
kwamen op hun racefiets. Allemaal hadden ze hetzelfde doel, namelijk geld bij elkaar fietsen voor één
van de 15 verenigingen uit Zegveld die zich hadden aangemeld.
In de loop van de ochtend vulde de straat zich met fietsers die een stempel kwamen halen of neerstreken
bij de Milandhof voor een kopje koffie met appeltaart. Ondertussen konden ze genieten van een geweldig
optreden van de
KNA en de majorettes. Ook de EHBO
was de hele dag
paraat voor eventuele
ongelukken.
Op het moment van
schrijven waren de
opgehaalde bedragen
nog niet bekend. De
redactie van de Berichtgever hoopt dat
vele lokale verenigingen worden verblijd
met een extraatje in
de kas! O

Bedrijf:

Privé:

Amstelkade 4-G

Willem Alexanderstraat 12

3652 MD Woerdense Verlaat

3474 JT Zegveld

Tel. 0172 - 40 77 80
Mobiel: 06 - 46 10 77 37

info@ijzervlechtbedrijfmuis.nl

als voedselproducent en de jonge burgers in de
provincie Utrecht. Dit doen zij o.a. via boerderijeducatie bij scholen. Voorzitter Wim Westeneng ontving dankbaar een cheque ter waarde
van € 1.000,-.
De avond werd afgesloten met een lezing door
actrice en theatermaakster Manon Ossevoort
met als thema ‘Visie, durven, doen: Op de tractor naar de Zuidpool!’. Zij bracht een boeiend en
positief verhaal dat vol interesse werd gevolgd.
Het was een geslaagde avond waarna iedereen
weer goed geïnformeerd en tevreden huiswaarts
keerde. O

Voor u gelezen:
AD Woerden 27-04-2018

‘Koereiger strijkt neer in
Woerdense Verlaat’
Een zeldzame Zuid-Europese koereiger is 26
april jl. gespot in een weiland langs de Milandweg. De koereiger is een kleine witte reiger met
in de zomer een gele snavel met rode punt, oranje-gele borstveren, kruin en stuit en korte gele
poten. De koereiger komt oorspronkelijk voor
in Spanje, Marokko en rond de Rode Zee. Sinds
1973 zijn er gemiddeld 3 tot 4 exemplaren per
jaar waargenomen in Nederland, de laatste jaren
iets meer.
Lars Soerink van de Vogelbescherming meldt
dat het heel bijzonder is dat deze reiger is gespot.
Hij vermoedt dat hij een beetje verdwaald is.
“Het is een vogel die je wel tussen het vee ziet
lopen in Zuid-Frankrijk. Hij zit soms ook wel op
een koe. Het zal me niet verbazen als er veel vogelaars op af komen”. O

De Berichtgever

5

Het meidenteam van Siveo kampioen

Jeugdteams van Siveo kampioen!
(Een ingekomen bericht)
Waar de vlaggendragers van Siveo na een puik
seizoen strandden in de halve finale van de
nacompetitie vielen er bij de geel-blauwen wel

kampioenschappen binnen de jeugdafdeling.
Dat lukte bij zowel de jongens (JO11) als de
meisjes (MO15). De jongens deden dat wel heel
erg overtuigend, want zij wonnen alle duels en
sloten af met een 5-2 overwinning op Alphen.

Agenda 2018:

Maandag 20 augustus 19.00 uur - Recycle Cup
(2e klasse + jeugd).
Dinsdag 21 augustus 19.00 uur - Nationale
Competitie.

Dinsdag 10 juli 19.00 uur - Coop Bremmer
Trofee (2e klasse).
Woensdag 11 juli 19.00 uur – 1e klasse wedstrijd.
Zaterdag 14 juli Boer Bert Bokaal – 14.30 uur
2e klasse + jeugd – 18.30 uur 1e klasse.

We hopen u eens te ontmoeten op onze accommodatie, van harte welkom!
Locatie: Nijverheidsbuurt achter Kaasveredeling
Kruijt. O

Polsstokseizoen in volle gang
(Een ingekomen bericht)
De afgelopen twee maanden hebben er weer
een aantal wedstrijden plaatsgevonden op de
Zegveldse schansen, waaronder de Verburg
Kaas bokaal en het Zegvelds Kampioenschap.
De uitslagen van deze wedstrijden kunt u bekijken op www.polsstokclubzegveld.nl.
Het seizoen is echter nog in volle gang, de komende tijd zullen er nog verschillende wedstrijden plaatsvinden.
In de tussentijd wordt er op de maandag- en
donderdagavonden hard getraind door onze
springers om de techniek te verbeteren, zodat
er in de wedstrijden nóg verder gesprongen kan
worden.
Wil jij eens een keer proberen of polsstokverspringen ook iets voor jou is? Je kunt vrijblijvend een aantal keer meetrainen, je bent van
harte welkom op de donderdagavond om
18.30 uur.

Bij de meisjes verliep het seizoen spannender.
Pas in de 2e seizoenshelft werd het verschil gemaakt. En in het laatste competitieduel lieten
zij er uiteindelijk geen twijfel meer over bestaan.
TAVV (Ter Aar) werd met 5-0 aan de kant gezet
en dat was ruim voldoende voor het kampioenschap. Een heel knappe prestatie. O

Meijeloop op 27 augustus
(Een ingekomen bericht)
De Oranjevereniging ‘De Meije’ organiseert op maandagavond 27 augustus a.s. de 52e Rabo – Meijeloop over 2 – 6,5 – 15 kilometer. De start is om 19.30 uur en inschrijven kan tussen 18.30 en 19.15
uur bij de Hollandse Boerderij, Meije 63 te Bodegraven. Daar is ook de start en de finish. Inschrijfgeld is € 4,00 en voor kinderen € 2,00.
De 2 kilometerloop is voor de kinderen tot en met 12 jaar. Voor de 6,6 kilometerloop is het keerpunt
voor de rotonde bij de Rijn. En voor de 15 kilometer is het keerpunt bij kruising Oude Meije.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 0172 – 685512.
Alle deelnemers zijn verplicht rechts aan te houden. Deelname is voor eigen risico en er is tijdwaarneming aanwezig. Er zijn prijzen beschikbaar gesteld door Rabobank Rijn en Veenstromen.
Graag tot ziens op 27 augustus! O

MEUBEL
STOFFEERDERIJ

JAC. KOSTER & ZN

VERHUIZEN

G.P. Vermeij
• voor al uw stoffeer- en
reparatiewerk
• ook
schuimvulling
op maat
gesneden

Molenweg 40
Zegveld
Tel. 691879 06-559 024 32
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• MIDDENWEG 2 • TEL. 691971 •

De kapsalon
is wegens vakantie
gesloten van
24 juli t/m 13 augustus

Erkend verhuisGelegenheid
$!%&'
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www.kosterverhuizingen.nl
ERKENDE
VERHUIZERS

SPANJEWEG 12
2411 PX BODEGRAVEN
TEL.0172-613635

Lekkerkerker
Keijzer B.V.

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

R. Keijzer
A. Vergeer
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Telefoon 0348-407238/407069
Telefax 0348-407560
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Postadres:
Pr. Beatrixstraat 33, 3474 JV Zegveld

Fax:
0348 786 102
E-mail: info@pkastelein.nl
Website: www.pkastelein.nl

06 137 33 444
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Lasergamen
in de sporthal
Speeltuinvereniging De Robbedoes had op
9 juni jl de sporthal van de Milandhof omgebouwd tot lasergame terrein. Dit keer was het
professioneel aangepakt met netten en opblaaskussens, waarachter je je kon verschuilen.
Bovendien stond er een rookmachine die de
hele sporthal in de rook zette. Daardoor werd
het nog spannender.
Er waren ongeveer 60 kinderen op af gekomen,
voornamelijk jongens. Om mee te kunnen doen
moest je tussen en 8 en 14 jaar zijn. Zestien kinderen konden tegelijk spelen in twee teams, een
rood en een blauw team. Je kreeg een geweer en
een band om je hoofd die je teamkleur aangaf.
De tegenstander moest op je hoofdband richten
om je te kunnen raken. Als je werd geraakt kostte dat één punt en raakte jij iemand leverde dat
twee punten op. Als je werd geraakt had je even
drie seconden ‘rust’. Hiermee werd voorkomen
dat je twintig keer achter elkaar geraakt werd.
Een spel duurde 15 minuten en naderhand werd

in de computer gekeken naar de scores. Er zat
verder geen wedstrijdelement aan, maar de kinderen waren toch wel heel benieuwd naar hun
score. Ze konden ook meerdere keren spelen,

dus werden er elke keer weer andere teams samengesteld. De kids waren allemaal super enthousiast en de organisatie kan terugkijken op
een zeer geslaagde middag. O

Milandschool & de ruimte
(Een ingekomen bericht)
Altijd al willen weten of er planten in de ruimte groeien? Wat er
gebeurt als er geen zwaartekracht meer is? Wat nu precies een ster
is? Of welke planeten we in ons zonnestelsel hebben? De leerlingen
van de Milandschool zoeken het uit!
Dinsdag 12 juni jl. bezochten de leerlingen van de Milandschool het
museum ‘Space Expo’ in Noordwijk. In dit leuke en leerzame museum kwamen ze van alles te weten over ruimtevaart en astronauten
en kregen ze antwoord op vragen als: Hoe werkt zwaartekracht? Wat
is een zwart gat? Wat doen satellieten? Ze bekeken het echte Soyuz
ruimteschip van André Kuipers en deden een speurtocht door het
hele museum. Weer terug op school konden de leerlingen alle opgedane kennis goed gebruiken bij het schoolproject ‘De Ruimte.’ O

Zegveld Zomert 2018
Het is bijna zover! Het gezellige zomerevenement
van de CSZ ‘Zegveld Zomert’ op 7 juli a.s.. “Vorig
jaar hebben we van de gelegenheid gebruik kunnen maken dat de herontwikkeling van De Pionier
nog niet zo ver was. Ook nu heeft deze ontwikkeling nog wat tijd nodig, dus we kunnen nog een
keer de mooie locatie aan de Clausstraat gebruiken. Een heerlijke locatie voor dit evenement,
maar toch hoop ik dat volgend jaar invulling gaat
worden gegeven aan de huisvesting voor ouderen.
Ook dat heeft Zegveld hard nodig”, aldus Arjan
Ton.
Ook dit jaar is het welbekende Beachvolleybaltoernooi weer samen met Animo ’72 opgezet. Een
onderdeel dat voor veel positieve reuring, vertier
en competitie zorgt. Om op het sportieve vlak te
blijven, wordt er twee keer een dans workshop gegeven door dansschool ‘Delicious’. Voor de exacte
tijden kunt u het programmaboekje raadplegen.
Er zijn weer tal van mooie attracties als de swee-

per, een storm- en tobbedansbaan, quadbaan en
giant rollertubes. Uiteraard ook de niet meer weg
te denken shetlandpony’s, bungi-trampoline, kinderrommelmarkt en springkussens voor de allerkleinsten. En er staan dit jaar maar liefst 5 For-

mule 1 simulatoren op Zegveld Zomert!! Arjan:
“Daar zijn we heel trots op!”
Naast al deze en nog andere attracties wordt er
ook weer een dorpsbarbecue georganiseerd. In
samenwerking met ‘Spies en Spijs’ kunt u weer
vlees en heerlijke spiesen kopen om vervolgens
gezellig zelf met familie of vrienden te grillen. Dit
jaar zorgt IJsboerderij Vernooij voor heerlijk ambachtelijk ijs. De DJ’s van ‘Schitterende Blik’ zullen
zorgen voor de muzikale invulling van deze dag.
Kortom het belooft een gezellige dag te worden,
hopelijk met een lekker zonnetje.
De CSZ wil ook een woord van dank richten aan
de sponsoren die elk jaar trouw dit evenement helpen mogelijk te maken. Zonder hen heeft een evenement als ‘Zegveld Zomert’ geen bestaansrecht.
Arjan: “Namens het bestuur wil ik u van harte uitnodigen om samen met ons van ‘Zegveld Zomert’
wederom een onvergetelijke dag te maken! Tot 7
juli!” O
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In gesprek met … Bas de Bruijn
Hij is op 23 mei 1943 geboren in de Bodegraafse
Meije als zoon van Pieter de Bruijn en Neeltje
de Bruijn. Ik ben in gesprek met Bastiaan (Bas)
de Bruijn. Vader Piet was daar boerendaggelder. Dat betekende toen: veel uren maken voor
weinig geld. Het gezin De Bruijn zal uiteindelijk
bestaan uit vader Piet, moeder Neeltje en hun
negen kinderen, zeven jongens en twee meisjes.
“Mijn oudste broertje is verdronken toen hij zeven jaar oud was. Hij is met de prikslee in een
wak gekomen en uren later pas gevonden”.
Het huisje in de Meije was klein. “Als mijn moeder
op zolder de bedden ging opmaken, dan moest
het bed eerst onder het dak vandaan geschoven
worden naar het middenpad, vervolgens werd het
opgemaakt en weer teruggeschoven”.
Bas heeft net niet op school in de Meije gezeten,
want in 1949 verhuisde het gezin naar Kamerik.
Moeder Neeltje had de woning in Kamerik geërfd
van haar oma. Ze hadden er al eerder willen gaan
wonen, maar de woning was in verband met de
woningnood door de gemeente gevorderd voor
bewoning door andere mensen. Toen ze er in
1949 in kwamen, hadden de vorige bewoners de
houten vloer van de zolder er uit gesloopt en gebruikt om de kachel te stoken. Het dak bestond,
zoals bij de meeste huizen, alleen uit dakpannen.
Op sommige plekken kon je er zo tussendoor kijken. “Ik weet nog dat we vanaf bed op de klok van
de kerktoren konden kijken. En als het gesneeuwd
had, vooral zoals dat heet bij roof sneeuw en de
wind de sneeuw door de dakpannen had gejaagd,
moest je eerst zorgen dat de sneeuw weggeveegd
was voordat de kachel aanging. Anders zou alles
nat geworden zijn”. Vader Piet was in Kamerik ook
weer boerendaggelder geworden.
Vroeger mocht je naar school als je op 1 april zes
jaar was. Omdat Bas pas 23 mei zes jaar zou worden, moest hij nog een heel jaar thuis lopen. “Ik
was bijna zeven jaar toen ik naar school ging en
was toen de grootste van de klas. Nu was ik ook
groot voor mijn leeftijd. Mevrouw Koren die bij
ons in de buurt woonde vroeg aan mij: “Moet
jij jochie nog niet naar school?” Waarop Bas zei:
“Zeg maar gerust jochie De Bruijn of meneer De
Bruijn. Ik was toen al een halve kop groter dan
haar”. In 1950 ging Bas naar de lagere school. “In
klas 1 en 2 had ik juffrouw Snappers, in klas 3 en
4 meester Dirk Boer (die later hoofd in ons dorp
is geworden) en in klas 5 en 6 het hoofd van de

school, meester K. Guchelaar”.
Bas en zijn broers en zus waren absoluut geen doetjes en
stonden in Kamerik bekend
als doerakken. Samen met de
jongens van Hilgeman (door
Bas Zoeloes genoemd), Hoogeveen en Blijlevens werd er
aardig wat kattenkwaad uitgehaald. Politie De Groot en Joor
(een broer van politie Joor uit
ons dorp) hadden heel wat te
stellen met deze jeugd. “We
waren zo asociaal, dat er toch
een goeie sociale draad in ons
zat. We maakten niets kapot,
want dan trad moeder Neel
op”.
Als kind was Bas al beresterk.
Hij ging op 10-jarige leeftijd
al werken bij kolenboer Van
Oudenallen. “Op een middag
had je dan 50 cent verdiend en
je had een hele zwarte smoel.
Van het geld dat ik verdiende
spaarde ik voor kleding en ik
wilde ook een fiets. Op een
dag kwam boer Oskam vragen
of ik hem kon komen helpen op de boerderij. De
boerendaggelder was ziek. Daar heb ik als 10-jarig
jochie melken geleerd. Al snel vroeg de boer of
ik ’s morgens ook wilde helpen met melken. Het
was zwaar werk. ’s Morgens heel vroeg je bed uit,
melken en daarna nog naar school. Drie maanden
heb ik daar geholpen, toen was de boerendaggelder weer beter”. Vervolgens heeft Bas naast zijn
schooltijd nog een half jaar bij boer Toon Nap
gewerkt. Toon was getrouwd met de Zegveldse
Krijnie van der Vliet. “Ik werkte daar op zaterdag
de hele dag en kreeg daarvoor ƒ 1,25. Als het regende kreeg ik ƒ 1,00 omdat je dan minder kon
doen”. Bas zat als kind al nooit zonder werk. “Ik
heb ook nog bij een groenteboer, een bakker en
een smid/fietsenmaker gewerkt. Bij de groenteboer kreeg ik op zaterdag van alles mee naar huis
wat op maandag niet meer verkocht kon worden,
zoals bloemkolen of appels en peren met een
plekje er op. Onderweg bracht ik wel eens wat
bij een gezin dat het ook niet breed had. Op vrijdagavond hielp ik ome Wim Burggraaf. Hij was
bakker. Zijn vrouw tante Riek was onze ‘manager’.

Wat een kattenkwaad hebben we daar uitgehaald
met o.a. mevrouw Van der Wal. De poepdoos (een
ouderwetse wc) waar zij naar toe pleegde te gaan,
stond buiten aan de andere kant van de wetering
een eindje van haar huis vandaan. Voordat ze ’s
avond naar bed ging, liep ze in het donker in haar
nachtjapon naar de poepdoos. Op een keer had
één van onze kornuiten de poepdoos vol met takken gedauwd. Toen mevrouw Van der Wal in het
donker op de poepdoos ging zitten schrok ze zich
wezenloos en holde al gillend met de broek op
haar knieën naar buiten”.
Bas vertelt de ene anekdote na de andere. Hij heeft
een geweldig opsluitingsvermogen. Hij weet nog
zó veel van vroeger. Daarbij is het een echte verhalenverteller. En steeds ligt Bas in een deuk van
het lachen als hij weer een anekdote van vroeger
vertelt.
In 1957 ging Bas naar de Landbouwschool in
Woerden. “Ik heb daar één jaar op school gezeten.
Toen was ik niet meer leerplichtig. Ik wilde heel
graag elektricien worden, maar dat mocht niet

Aanhoudend warm weer zorgt voor dehydratatie van de huid.
Hierdoor kan deze uit balans raken.
Kom nog vóór u met vakantie gaat voor een
hydraterende behandeling!
6DORQOD6RQULVDZHQVWLHGHUHHQHHQ¿MQH=20(5YDNDQWLH
www.salonlasonrisa.nl salonlasonrisa@ziggo.nl
06-28899367
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van mijn vader. Die vond dat veel te gevaarlijk.
Daarbij was het een te dure opleiding voor mijn
vader, hij had daar geen geld voor”.
Tijdens het jaar op de Landbouwschool heeft Bas
los gewerkt bij Co Boele, een kleine boer. “Zelfs
vanuit Zegveld heb ik nog een jaar bij Co Boele
gewerkt”.

er veel aan onderhoud gedaan worden, iets wat hij
zelf niet meer kon vanwege zijn ziek zijn. Het was
beter een kleine eengezinswoning te zoeken. Deze
vond hij aan de Elzenlaan 11, zijn huidige adres.
Toch zou hij nog graag een keer terugkeren naar
de boerderij waar het grootste gedeelte van zijn
leven ligt.

Zelfs vanuit Zegveld, ja dat klopt. Want het gezin
van Piet en Neeltje de Bruijn verhuisde op 8 mei
1958 naar Zegveld. Zij gingen wonen op boerderij
‘Naamvrucht’ aan de Hoofdweg 110. Vader Piet
had de boerderij kunnen kopen van de erfgenamen van de familie Brak. Met hulp van de familie
is de koop gelukt. Inmiddels had Bas de Landbouwschool achter zich gelaten en ging als opperman werken bij Bouw- en Aannemingsbedrijf
Griffioen & Boerefijn in Woerden. Bas zijn eerste
vaste baan. “Verder werkte ik nog bij diverse mensen los. Ik had veel meer werk als tijd”.

Bas zijn leven bestond uit werken, werken en nog
eens werken. Bas wás werken. Ondanks al dat
werken vond hij nog 16 jaar lang de tijd om de
grote trom te slaan van de drumband van muziekvereniging ‘Kunst na arbeid’. Ook is Bas nog
steeds lid van de vakbond CNV en is zelfs enkele
jaren secretaris van de afdeling Zegveld geweest.
De laatste jaren tobt Bas enorm met zijn gezondheid. Zijn lichaam is aangetast door kanker. “Verder heb ik slechte longen, een slecht hart en ben
diabetes”. Bas vat het als volgt samen: “Ik ben een
oude krakkemikkige fiets, alleen de bel doet het
nog”. En met de bel bedoelt hij zijn mond. “Ik heb
in de huizenhandel gezeten, huizen gerepareerd,
nu moet ik mezelf repareren. Maar ik kan terug
zien op een veelzijdige carrière omdat ik veel dingen gedaan heb. Ik ben groenteboer en bakker
geweest, bouwvakker en boer. En medewerker op
een bloemenveiling. Soms misschien twaalf ambachten, dertien ongelukken, maar veelzijdig was
mijn carrière absoluut. Ik wou dat ik die tijd nog
een keer kon overdoen”. O

“In februari 1961 ging ik werken bij Aannemersbedrijf Cees van Katwijk in ons dorp. Ik had in
1956 al een paar maanden bij Van Katwijk gewerkt
toen hij in Kamerik twee huizen onder één kap
bouwde, dus ik kende het bedrijf. Mijn eerste stap
als bouwvakker in Zegveld was bij de bouw van
kleuterschool ‘De Eerste Stap’. Daarnaast werkte ik
ook nu los bij diverse boeren en bij het loonbedrijf
van Jaap van Elk”. Eigenlijk had Bas op 19-jarige
leeftijd in militaire dienst gemoeten, maar daar
had hij weinig trek in en liet zich afkeuren. “Ik
hield mij hierbij zogezegd wat onnozeler dan ik
in werkelijkheid ben”. Uiteindelijk heeft hij 27 jaar
met heel veel genoegen bij Van Katwijk gewerkt”.
In 1988 ging Bas werken bij de bloemenveiling in Aalsmeer. Het eerste jaar als groepsleider
voor overdag, daarna als groepsleider ’s nachts
van 18.00 tot 04.00 uur. “Mijn werkzaamheden
betroffen de huishoudelijke en de technische
dienst. Ik heb bij de bloemenveiling een goeie
carrière gehad en een leuke arbeidstijd. In verband met de rugklachten van mijn broer Jaap,
hij runde de boerderij thuis, was ik vaak ook nog
een halve agrariër. Toen in 1984 het melkquotum
werd ingevoerd, hebben Jaap en ik nog een paar
jaar gemolken en daarna heeft Jaap het quotum
verhuurd. Vervolgens hebben we op de boerderij
jongvee van andere boeren groot gebracht. Op
63-jarige leeftijd ben ik gestopt met werken bij de
bloemenveiling. Ik had veel verlof gespaard, zodat
ik er eerder uit kon. Na het overlijden van mijn
vader op 14 mei 2002 zijn Jaap en ik op de boerderij blijven wonen”. Na het overlijden van Jaap werd
de boerderij voor Bas wel erg groot. Daarbij moest
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Voor u gelezen:
AD Woerden 18-05-2018

‘Vliegen vergelijken op
twee soorten weiland in Zegveld’
Nijncke Hoekstra, onderzoekster bij het Louis
Bolk Instituut, doet onderzoek op de landerijen achter het Veenweide Innovatiecentrum in
de Oude Meije. Haar onderzoek richt zich op
de insecten die afkomen op twee verschillende
beweide percelen grasland.
De ene manier van beweiden is het zogeheten
‘kurzrasen’ en op het andere perceel is het ‘roterend standweiden’. ‘Op het eerste perceel staan
de koeien steeds op hetzelfde land en wordt het
gras heel kort gehouden. Op het andere perceel
verkassen de koeien elke dag naar een ander perceel en is het gras wat langer, zodat het beter de
kans krijgt te groeien’.
De afgelopen jaren is het aantal vogels sterk afgenomen in het veenweidegebied. Vermoedelijk
speelt het teruglopend aantal grotere insecten
hierbij een belangrijke rol. Met haar onderzoek
hoopt Nijncke te weten te komen welke manier
van beweiden het gunstigst is voor de insecten
en daarmee voor de weidevogels. O

Rondgang met papier en muziek
(Een ingekomen bericht)
Zoals bij de meesten al bekend is stond er bij
Autoschade Andeweg (voorheen het terrein
van Van Luinen) aan de Hoofdweg 27 een papiercontainer waar iedereen zijn papier kon
brengen. De container kon helaas niet op deze
plek blijven staan en wij zijn nog op zoek naar
een geschikte locatie. Heeft u een idee, laat het
dan aan ons weten!
Tot die tijd hopen wij dat alle Zegvelders hun
oud papier op willen sparen en aanbieden op de
reguliere inzameldagen. Iedere derde zaterdag
van de maand. Het brengen van kleine hoeveelheden papier bij Perry Vianen voor de muziek is
niet mogelijk. Wij willen u dan ook vragen om
dit niet te doen en alles op te sparen.
Op donderdag 5 juli a.s. verzorgt KNA aansluitend aan de rondgang door het dorp een zomer-

concert bij de Milandhof. Wij zullen voor u een
optreden verzorgen met alle onderdelen, ook de
Blazersbende en het Jorai Schoolorkest zullen
niet ontbreken. Voor de leerlingen een prachtige
ervaring om met de ervaren leden te kunnen
spelen.
Op de Open Avond van 24 mei jl. zijn er een
aantal geïnteresseerden komen kijken. Dit heeft
geleid tot een aantal nieuwe leerlingen. Daar zijn
we heel blij mee en we hopen dat ze met veel plezier muziek gaan maken.
Wij willen ook iedereen bedanken die op 9 juni
jl. heeft deelgenomen aan de jaarlijkse Rabo
fietstocht. Dit levert voor ons weer mogelijkheden op om voor u mooie optredens te verzorgen
en om nieuwe leden op te leiden tot volleerde
muzikanten.
Meer informatie over KNA is te vinden op
https://kna.zegveld.net/
Een muzikale groet van Kunst na Arbeid. O

Reparatie en Aansluiten van
Huishoudelijke Electrische Apparaten
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.

Dublinlaan 2, 3446 AC Woerden, 0348 - 506643 www.elwi.nl

www.boltonbouw.nl
info@boltonbouw.nl

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

Clausstraat 18
3474 JZ Zegveld
Mob. 06-10 84 13 66
Tel.: 0348-692433

Van 14 juli t/m 23 augustus
zijn wij alleen op
vrijdag en zaterdag open.
(Dus van maandag t/m donderdag gesloten)

De broodaanbieding is op vrijdag

Hoofdweg 91 • 3474 JB Zegveld • Telefoon 691257

Anne’s Bloem
Middenweg 9D - 3474 KC Zegveld
T. 0348 767099
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Expositie Open
Monumentendag
(Een ingekomen bericht)
Op de landelijke Open Monumentendag op
zaterdag 8 september a.s. is de fondsenwervingscommissie t.b.v. de restauratie van de
Hervormde Kerk Zegveld voornemens een expositie te houden in de kerk.

Bankje bij monument geplaatst
Met de hulp van Fa. A. v.d. Dool is donderdag
14 juni jl. het bankje geplaatst aan de Hazekade bij het monument ter nagedachtenis aan de
omgekomen bemanning van de B17 bommenwerper. Het vliegtuig was op 21 februari 1944
in de Zegveldse polder neergestort.
Om het bankje te kunnen financieren werd een
gift van € 1.000,00 ontvangen van het VSB Fonds
in verband met hun 25 jarig jubileum en een donatie van € 500,00 van het Dorpsplatform. De
onderplaat waarop het bankje is bevestigd komt
uit Ruinerwold en het bankje zelf uit Purmerend.
Precies op tijd, want op 25 juni jl. waren twee nabestaanden van de omgekomen co-piloot Frank

Derenberg vanuit Amerika in Zegveld om bij het
monument even stil te staan bij wat er gebeurd
is. De nabestaanden waren het nichtje Marilyn
en haar dochter Leanne. Het volgende verhaal
is ontroerend. Co-piloot Frank was dol op zijn
nichtje Marilyn. Hij had altijd een foto van haar
bij zich en als hij op missie moest, legde hij haar
foto voor hem op het besturingspaneel. Hij had
haar een fiets beloofd, maar wist ook dat iedere
missie zijn laatste kon zijn. Daarom had hij laten
beschrijven dat mocht hem iets overkomen, dat
zij de fiets mocht kopen van het geld dat aan de
familie zou worden uitgekeerd. En dat is ook gebeurd. De grote vraag blijft: Zou haar foto nog in
de Zegveldse bodem liggen? O

Job van Meijeren
nieuwe fractievoorzitter
CDA Woerden

Zegveld Praise
(Een ingekomen bericht)
Op zaterdag 22 september a.s. zal er in ons dorp
een praise avond worden georganiseerd. De locatie wordt nog nader bekend gemaakt. Zegveld
Praise is een initiatief van stichting Nieuw Hart,
georganiseerd met mensen uit diverse kerken uit
de regio Woerden.
Nieuw Hart is een missionaire organisatie die
zich richt op de opdracht in Woerden en omgeving. We vinden het onze taak om over het
Evangelie te vertellen. Alles in opdracht van
onze verlosser, Jezus Christus. Heel concreet:
we willen met elkaar in actie komen, zoals Hij
dat van ons vraagt. Er zijn al een aantal ‘Praise’
avonden georganiseerd, eerder in Woerden, Kamerik en Linschoten. De avond is laagdrempelig
en voor iedereen een mooie avond uit! Aanbid-

dingsmuziek, verkondiging door een spreker en
ruimte voor connectie met elkaar.
Voor de duidelijkheid, Nieuw Hart is geen nieuwe kerkstroming, het is een initiatief dat van
binnenuit werkt aan éénheid en naar buiten gericht is. Het initiatief is een toevoeging en geen
vervanging van de bestaande kerken. Wij richten ons niet op de verschillen tussen de kerken,
maar op de overeenkomsten! Ontmoeten we u/
jou de 22e?
Hartelijke groet,
Team Nieuw Hart 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 23-07-1904 in het
Nieuws van den dagkleine courant. O

Er worden dan schilderijen getoond met als
thema “Zegveld” of “De kerk van Zegveld”. De
tentoonstelling wordt ingericht met werk van
de Zegveldse schildersgroep o.l.v. Marijke Abbink en het Thomashuis atelier. Maar heeft u
ook een schilderij gemaakt of een prent op zolder liggen met één van deze thema’s dan wordt
u van harte uitgenodigd aan de expositie deel
te nemen. De commissie maakt van de deelnemende kunstwerken fotokaarten.
Tijdens deze Open Monumentendag kan men
ook de toren beklimmen, is er een kleurplaten
wedstrijd voor kinderen en is er muziek m.m.v.
muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’ en bespelen diverse organisten het orgel.
De verkoop van de fotokaarten, koffie/thee, fris
en eigen gebakken lekkernijen in de consistorie, komt geheel ten goede aan de restauratie
van de kerk.
Opgeven graag voor 1 augustus a.s. via de mail:
restauratie@hervormdzegveld.nl of bij Eveline
Brak: tel. 0348691135. O

Onze dorpsgenoot
Job van Meijeren
is door de fractieleden van het CDA
unaniem gekozen
als hun nieuwe
voorzitter.
Hij is hiermee de
opvolger van Arjan
Noorthoek, die door
het CDA was voorgedragen als wethouder en op donderdag 7 juni jl. als wethouder
in het nieuwe College benoemd is door de Raad.
Job van Meijeren (27) heeft inmiddels brede ervaring in de Woerdense politiek. De afgelopen
vier jaar was hij als raadslid voor de christendemocraten de woordvoerder voor de portefeuilles
verkeer, wonen en duurzaamheid. Daarvoor was
hij drie jaar fractie-assistent. De jonge Zegvelder
was de afgelopen maanden als onderhandelaar
namens het CDA nauw betrokken bij de formatie. Job studeerde Bestuurskunde en werkt in
het dagelijks leven als adviseur bij de gemeente
Amsterdam.
Het Harmelense CDA raadslid Toos van Soest
is door de fractie benoemd tot vicefractievoorzitter. Ook zij is een ervaren kracht binnen het
CDA in Woerden. O
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De Berichtgever zegt het met bloemen
Deze keer vier bloemetjes van de
maand. Drie echtparen die 50 jaar
getrouwd zijn en één echtpaar dat
60 jaar getrouwd is.

Klaas & Gerrie Blok
We beginnen met het echtpaar dat
het langst is getrouwd. Dat was op
dinsdag 13 mei 1958. De kou is nog
niet uit de lucht, want de ijsheiligen
houden de zomer verre. Kans op
nachtvorst aan de grond, maar de
verwachting was dat de gewassen het
goed zouden doorstaan. Bij Klaas
Blok en Gerrie Blok was de kou al
lang uit de lucht. Door de liefde voor
elkaar voelden ze alleen maar warmte. Op 13 mei 1958 lieten zij deze
liefde bezegelen door elkaar het jawoord te geven. Nu, 60 jaar later, is
er van deze liefde nog niets ingeboet.
Klaas en Gerrie kregen vier zonen en
één dochter. Zij zorgden weer voor 18 kleinkinderen
en inmiddels zijn er ook al 13 achterkleinkinderen.
Trots laten zij een foto zien waarop ze staan met het
hele nageslacht, totaal 57 personen. Gerrie vergist zich
nooit in de namen van de klein- en achterkleinkinderen. Wel hebben ze op de kalender het jaartal van
hun geboorte staan. Op 12 mei jl. hebben zij hun diamanten jubileum gevierd in Gasterij De Milandhof.
De buren werden getrakteerd op een doosje chocola
bij de Truffel vandaan. In het doosje zaten ook enkele
chocolaatjes met hun jubileumgetal 60 er op.
Gerrie en Klaas zijn nog zo druk als een klein baasje.
Gerrie vertelt: “Gelukkig heeft hij altijd wat te doen
en we hebben geen geraniums in huis waar we achter
kunnen zitten”. Klaas doet nog steeds de ledenadministratie van de hervormde kerk, maar is bezig dit over
te dragen aan Jacco Beukers. Vroeger heeft hij in veel
besturen gezeten, zoals het bestuur van de Rabobank
van Noorden, het Grootwaterschap (later de Stichtse
Rijnlanden), de CBTB en het Onderzoekcentrum van
de Universiteit van Wageningen. Als praktijkman
hadden ze hem gevraagd toe te treden tot het bestuur,
speciaal gericht op de veehouderij. Klaas Blok was
vooruitstrevend. Hij was de eerste boer in Nederland
die een ligboxenstal had. Gerrie breit nog steeds kindersokken voor Roemenië en Moldavië. Op dit moment breit ze ook babymutsjes, maar dat is nog niet
zo gemakkelijk. Met de hulp van een pilletje zijn Klaas
en Gerrie nog gezond van lichaam en geest. “We zijn
dankbaar dat we dit allemaal mee mogen maken”.

ze 50 jaar getrouwd zijn. Daarvoor werd op 20 mei
jl. de Weidezaal van Gasterij De Milandhof afgehuurd
voor een feestje voor familie en vrienden. Gerda vertelt: “Het was erg gezellig. Ik heb er erg van genoten
en gelachen van het begin tot het einde”. Gerda en
Koos wonen al vanaf het begin van de bouw van hun
woning in de Dorpsstraat 21. De Woningbouwvereniging bedankte hen dan ook middels een brief waarin
staat: ‘Bedankt voor 50 jaar huur’. De brief ging vergezeld van een doos Merci (maar die zal inmiddels wel
op zijn). “We wonen hier al 50 jaar met veel plezier”.
De woningen in de Dorpsstraat zijn het afgelopen jaar
gerenoveerd. Over deze renovatie zijn ze erg tevreden.
“Fijn dat er nu ook een toilet boven is”.
Het feest op de trouwdag werd gehouden in het oude
Dorpshuis aan de toenmalige Molenweg. Koos ver-

telt: “Een zwager had een sleutel van onze woning,
dus ik vreesde het ergste. Maar hij heeft gelukkig geen
rottigheid uitgehaald. Na de bruiloft ging ik bij mijn
moeder een bloemetje brengen om haar te bedanken
voor alles. Helaas kreeg ik onderweg een ongeluk en
is het bloemetje nooit bij mijn moeder aangekomen.
Na deze ervaring heb ik ook nooit meer een bloemetje
gekocht”. Gerda en Koos kregen drie kinderen en hebben zes kleinkinderen. Trots laten ze het cadeau van
de kleinkinderen zien. Een glazen hart met daarin de
portretten van Gerda en Koos gegraveerd. Koos heeft
bij heel wat bedrijven gewerkt. Het begon bij de Eru
kaasfabriek in Woerden. Na 10 jaar ging hij als chauffeur bij Van Riet kaashandel werken. Voor Koos een
begrip, want ook zijn vader werkte daar in het kaaspakhuis. “Ik ging de winkels bevoorraden. Vervolgens
werd ik chauffeur bij Aannemersbedrijf De Lange en
Vlug in Woerden. Hierna werd ik ijzervlechter bij
Glass Queen in Alphen aan den Rijn. Tot slot heb ik
30 jaar als glaszetter bij de Zuid-Hollandse Glascentrale in Boskoop gewerkt. Ik was 61 jaar toen het bedrijf failliet ging. Bij het bedrijf dat het overgenomen
had, heb ik heb nog één jaar gewerkt. Daarna ben ik
met pensioen gegaan.
Gerda heeft voor en in haar huwelijk enkele jaren
gewerkt bij Robby Confectie in Woerden. Daarna bij
het distributiecentrum van De Bijenkorf, eveneens in
Woerden. “Toen belde Adrie Uittenbogaard mij of ik
in de winkel wilde komen helpen, een woninginrichting en kledingzaak. Ik heb daar 15 jaar een bijzonder
goede tijd gehad”.
Koos is nog steeds actief bij zijn cluppie Siveo. Tijdens
de trainingen op dinsdag en donderdag is hij verzorger van het 1e elftal. En als er op zaterdag thuis wordt
gevoetbald door het 1e elftal, dan zorgt Koos voor
soep en broodjes voor dit team.
De laatste jaren staan voor een groot deel in het teken
van de ziekte van Gerda. In verband hiermee springt
Koos regelmatig bij in het huishouden. Alle huishoudelijke taken doet
hij zelf. “Nee, we hebben geen huishoudelijke hulp”. Gerda ging iedere
dag op de fiets naar haar inmiddels
93-jarige moeder die in Hofplein in
Woerden woont. Op dit moment
lukt dit Gerda even niet. Maar zij
blijft optimistisch en zegt: “Ik hoop
dat dit binnenkort weer gaat lukken”.
Wij hopen dat met haar van harte.

Ton & Marijke BerkelaarKoolhaas
Er wordt bericht over illegale praktijken, de smokkel van een miljoen
sigaretten in een Harlingse kotter.
Gelukkig was het bij Ton Berkelaar geen smokkel en stond hij op
25 mei 1968 geheel legaal voor
de ambtenaar van de burgerlijke
stand in Hoofddorp om met Ma-

Koos & Gerda Jansen-van Deuren
We schrijven 17 mei 1968. De dag waarop de kranten berichten van het kleine vondelingetje dat in een
kelder van een Heemskerkse flat lag. Het was ook
de dag waarop Koos Jansen voor de ambtenaar van
de burgerlijke stand ja zei tegen zijn ‘vondeling’, nl.
Gerda van Deursen. Dit jaar mogen zij gedenken dat

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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is hij begonnen met enkele klussen
die nog in huis moesten gebeuren,
zoals het schilderen binnen. Verder
genieten ze van hun vrije tijd. Ton
(71 jaar) en Marijke (69 jaar) gaan
regelmatig een paar dagen ergens
naar toe. “Er zijn aanbiedingen genoeg. Voor een habbekrats kan je
een hotelletje boeken met ontbijt
erbij”. Het gouden echtpaar heeft
hun jubileum op 26 mei jl. gevierd
bij hun dochter Alda in Kockengen.
Zij en haar man Henry zijn eigenaar van verenigingsgebouw ‘Irene’,
waarbij Henry kookt en de catering
doet. “We hebben genoten en het is
een mooie herinnering aan ons vijftig jarig huwelijksjubileum”.

rijke Koolhaas in het huwelijk te treden. De ouders
hadden daarmee ingestemd. “Eigenlijk hadden we
een maandje eerder willen trouwen, maar er was in
Hoofddorp een wachttijd van 6 weken om te kunnen
trouwen”. Ze hadden vier weken voor hun huwelijk
op 28 april de sleutel gekregen van hun nieuwe woning aan de Dorpsstraat 25. Ook zij kregen afgelopen maand van de Woningbouwvereniging een
brief waarin ze bedankt werden voor 50 jaar huur,
vergezeld van een doos Merci. Nog steeds wonen zij
met veel plezier op dit adres. Ook hun bruiloft werd
gevierd in het oude dorpshuis aan de Molenweg.
“Op onze bruiloft speelden ‘De Vrolijke Vrijbuiters’
uit Aalsmeer. Piet Versluis die schuin tegenover het
dorpshuis woonde, had van de muziek wakker gelegen, maar vond dat niet erg”. Bij dit bloemetje van de
maand zitten wij heerlijk buiten op het prachtige terras, dat vol staat en hangt met bloemen. Het is er één
bloemenpracht. Ton vertelt: “Ik zal zo’n 17 jaar geweest zijn toen ik als walsmachinist aan het werk was
aan de Hoofdweg tussen Hoofddorp en Lijnden. De
ouders van Marijke woonden vlak bij de aanleg van
deze weg”. Marijke vervolgt: “Mijn moeder haalde altijd iedereen naar binnen om koffie te drinken, zo ook
walsmachinist Ton Berkelaar. En zo is het gekomen”.
Na in de wegenbouw gewerkt te hebben, heeft Ton
33 jaar bij Cees van Hanswijk gewerkt. Eerst was het
melkbussen ophalen, later het opzetten van marktkramen. Via Van Hanswijk heb ik ook nog exota (limonade) gereden en veevoer voor graanhandel Pak
in Woerden. Na de kramen bij Van Hanswijk ben ik
gaan rijden voor Speksnijder in Bodegraven. “Ik heb
hier gereden tot m’n 71-ste jaar. De laatste jaren heb
ik wel afgebouwd”. Marijke heeft voor haar huwelijk
bij een Coop supermarkt in Hoofddorp gewerkt. “Na
mijn huwelijk niet meer. Het was toen niet gebruikelijk dat een vrouw bleef werken. Wel ben ik zo’n 14
jaar oppasmoeder geweest. Daarnaast heb ik mijn
hele leven van alles genaaid voor mijn twee dochters
en de drie kleinkinderen”. Marijke mag graag puzzelen en lezen. “Nee, we hebben nog geen computer, wij
zijn zoals dat heet antiek”. Sinds Ton helemaal thuis is,

Dick & Adrie Oudshoorn-Mulder
Het vierde bloemetje van de maand brachten we
bij Dick en Adrie Oudshoorn aan de Middenweg
35. In de krant van hun trouwdag 6 juni 1968 lees
ik in grote letters de kop: ‘Hoeveel moet een vrouw
tolereren van haar man’. Een vraag die voor Adrie
Mulder uit Kockengen op die dag zeker niet aan de
orde was, want de liefde voor Dick Oudshoorn was
veel groter dan deze vraag. Adrie had Dick leren
kennen toen hij haar vroeg om met hem het 25-jarig huwelijksfeest mee te vieren van zijn ouders. Ze
kenden elkaar niet bewust, maar toch was dit het
begin van hun relatie. Ze kregen pas echt verkering toen Adrie aan Dick vroeg met haar bruiloft
te houden op de bruiloft van haar
broer. Na hun trouwen gingen
zij wonen aan de Dorpsstraat 27.
Twaalf jaar hebben zij daar gewoond, toen verhuisden zijn naar
hun huidige woning aan de Middenweg 35.
Dick heeft qua werk altijd in het
veevoer gezeten. “Ik ben begonnen bij de verkoop en geëindigd
bij de inkoop van veevoer”. Dick
is na zijn schoolopleiding gaan
werken bij De Leerhoeve in Alphen aan den Rijn, een veevoederfabriek. Na vijf jaar ging Dick
naar de Fa. Van Zijl in Bunnik, een
fouragehandel. Vervolgens ging
hij werken bij Coöperatie ‘De Vier
Gemeenten’ in Montfoort, ook in
de verkoop. In 1999 fuseerde dit
bedrijf met ‘De Samenwerking’ in
Haastrecht. Dick werd hier hoofd
van de afdeling inkoop en productie/grondstoffen. In Montfoort was de varkensvoerfabriek en in Haastrecht werd het rundveevoer
gemaakt. Bij deze fusie kreeg hij als opdracht om in
Haastrecht een aparte voerlijn voor varkens aan te

brengen. Toen dit klaar was is de fabriek in Montfoort gesloten en verkocht.
Op 64-jarige leeftijd is Dick gestopt met werken.
Daarna is hij negen jaar lid van de kerkenraad in
Woerden geweest en heeft de diaconie vertegenwoordigd in het bestuur van de Roemenië Commissie (Woerden Helpt). Nog steeds helpt hij een
morgen in de winkel van de Roemenië markt. Dick
en Adrie zijn in 2008 een keer mee geweest naar
Roemenië om daar te controleren of de hulpgoederen goed waren aangekomen. Tevens om te kijken
of projecten daar goed waren uitgevoerd en om
nieuwe projecten te beoordelen.
Adrie heeft voor haar huwelijk gewerkt in de winkel van de Fa. Fidder in Woerden. Na haar huwelijk
ook nog enkele jaren, totdat de kinderen werden
geboren. In 1974 was zij actief betrokken bij de
oprichting van Peuterpret en heeft daar 15 jaar als
vrijwilligster geholpen. In verband met de gezondheid van haar ouders is zij gestopt bij Peuterpret en
daar regelmatig bijgesprongen. Op dit moment is
Adrie nog steeds actief als wijkdame binnen de hervormde gemeente van Woerden. Zij mag dit al vijftien jaar doen. Adrie en Dick hebben twee kinderen, Thelinde en Corné, en vijf kleinkinderen. Als
oppas opa en oma hebben zij op de drie kleinzonen
en twee kleindochters gepast. Na Dick zijn pensioen hebben zij veel gereisd. Alle continenten van de
wereld, behalve Australië, hebben zij bezocht.
Op zaterdag 9 juni jl. hebben zij hun gouden jubileum met familie en vrienden gevierd in Gasterij
De Milandhof. Zij zijn bijzonder dankbaar dat ze
dit jubileum mogen beleven in een nog goede gezondheid.

Uiteraard heeft de Berichtgever alle jubilarissen gefeliciteerd met hun gouden en/of diamanten jubileum
en hen het bloemetje van de maand overhandigd. Wij
wensen ze nog hele mooie en goede jaren toe. O

BOUWKOSTEN
ADVIESBUREAU
T

O

N

Molenstraat 1k 3441 BA Woerden
&   ()   
Email: tonbouwkosten@hetnet.nl
www.tonbouwkosten.nl

W. J. VONK

ZEGVELD

• LOONWERK • GRONDWERK • TUINAANLEG • DIVERSEN
Clausstraat 5 • 3474 JZ Zegveld • T 0348-692705 • M 06-25120414

Henk Oskam Werkdagen:
Wer
Dorpsconsulent ZegveldZorgt Dinsdag, woensdag en donderdag
Mobiel: 06-14326531
E-mail: dorpsconsulent@zegveldzorgt.nl
Bezoek en post adres:
Hoofdweg 70, 3474JG Zegveld
www.zegveldzorgt.nl

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

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

Nijverheidsbuurt 1 - Zegveld- Tel: 0348-691228 Fax: 0348-691990
E-mail: info@vddool.nl Website: www.vddool.nl
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Geopend: Ma.-Vr. 7:00 tot 18:00 uur - Za. 8:00 tot 12:00 uur
Ook afhalen in kleine verpakking is mogelijk.

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.

De Berichtgever
Burgerlijke stand
Geboren:
12 mei 2018
Thomas, zoon van
Bas & Simone Balvert-Korpa-Ondová
Prinses Beatrixstraat 35, 3474 JV Zegveld
21 mei 2018
Emily Dina Maria (Emily), dochter van
René & Marinka Stofberg-de Jong
Prinses Beatrixstraat 21, 3474 JV Zegveld
25 mei 2018
Joline Fieneke (Jolie), dochter van
Bart & Anne Wijsman-van den Bergh
p/a Anne’s Bloem, Middenweg 9d, 3474 KC
Zegveld
30 mei 2018
Tessa Marloes (Tessa), dochter van
André van Kempen & Jolanda van Vliet
Hof van Voorvliet 8, 3461 GZ Linschoten
31 mei 2018
Jasmijn Elise (Jasmijn), dochter van
Benno & Jeanine van Dam-Kastelein
Elzenlaan 11, 3474 KN Zegveld
1 juni 2018
Lynn, dochter van
Lennard van Dam & Denise van den Hoeven
Populierenlaan 12, 3474 HC Zegveld
7 juni 2018
Silke Wilhelmina Hendrika (Silke), dochter van
Anco & Annet de Ridder-Rijneveld
Bastiaan Bosstraat 20, 4128 SG Lexmond
9 juni 2018
Lisa, dochter van
Frank de Kruijf & Marlou van Zijl
Boerenzwaluwpad 8, 4125 RW Hoef en Haag
10 juni 2018
Roan Nathanael (Roan), zoon van
Daniël & Janneke van Draanen-van Oosterom
Dorpsstraat 8, 3474 JR Zegveld
11 juni 2018
Teun, zoon van
Pieter & Gerieke Biemond-van Lagen
Rondweg 17a, 3474 KD Zegveld

Huwelijk:
6 juli 2018
Stefan de Vink & Anouk Hamoen
Elzenlaan 21, 3474 KN Zegveld
16 augustus 2018
Bart Hoekendijk & Marije Beukers
Hekendorpse Buurt 74, 3467 PB Hekendorp
15 september 2018
Perry Bunnik & Stephanie Hoogendoorn
Middenweg 17, 3474 KC Zegveld
19 september 2018
Rick van der Waal & Daniëlle Kastelein
Langeweg 137, 4133 AW Vianen

15
21 september 2018
Danny van der Kuy & Susan Hoogendoorn
Johan de Wittlaan 10 M, 3445 AH Woerden

25 jaar getrouwd:
3 september 2018
Arjan & Ester de Bruijn-Hoogenboom
Het Erf 3, 3474 NA Zegveld

40 jaar getrouwd:
11 augustus 2018
Leo & Phia van Dam-van der Laan
Populierenlaan 14, 3474 HC Zegveld

50 jaar getrouwd:
20 augustus 2018
Cok & Ada Hoogerbrugge-van Kooten
Willem Alexanderstraat 5, 3474 JS Zegveld

Wij willen u hartelijk bedanken
voor de vele kaarten, bloemen en andere
attenties die we van u mochten ontvangen
in verband met ons 60 jarig huwelijk.
Dank voor al de felicitaties.
Fam. Blok-Blok
Nieuwstraat 10

Hartelijk dank
Graag willen wij iedereen bedanken voor
de felicitaties, in welke vorm dan ook, die
wij mochten ontvangen in verband met ons
50-jarig huwelijksjubileum.
Dit heeft ons bijzonder goed gedaan. Mede
hierdoor is ons gouden jubileum voor ons
onvergetelijk geworden.
Nogmaals: Hartelijk bedankt!
Koos & Gerda Jansen-van Deursen
Dorpsstraat 21 O

De agenda:
ZegveldZorgt: Iedere dinsdagmorgen van 10.00
- 12.00 uur koffieochtend op Korensloot 15.
Indien er vervoer nodig is dan graag tevoren
aanmelden bij Atie Vermeij, telefoon 691658.
Zegveld Beweegt: Iedere woensdagmorgen om
10 uur wandelen, verzamelen in de Zegge. Er
lopen vrijwilligers mee. Voor informatie kunt u
Marja Meijers bellen, telefoon 691470.
3 juli: Dorpsplatform in de Milandhof
5 juli: Zomerconcert KNA bij de ingang van de
Meijezaal van de Milandhof
7 juli: Zegveld Zomert
7 juli: Meije Buurtfeest
27 aug.: Meijeloop
sept.: KNA start Grote Club Actie
11 sept: Passage. Dhr. Gert Brouwer geeft een lezing en laat een film zien met als thema:
De Nieuwkoopse Plassen in ‘Licht,
lucht en water’. Aanvang 19.45 uur in de
Milandhof
22 sept: Zegveld Praise-avond, aanvang 20.00
uur in: wordt nader bekend gemaakt
29 sept: Najaar/winter Kinderkledingbeurs

Nadine hofdame
tijdens WVW
Van 17 t/m 25
augustus 2018
zal de jaarlijkse
Woerdense
Vakantie Week
plaatsvinden.
Ook dit jaar
mag er weer
een Zegveldse
schitteren in
het koninklijk
trio, namelijk
Nadine Gijzen.
Nadine vertelt
dat ze al jarenlang van plan
was om zich op
te geven voor het trio. Dit jaar is het er dan ook
echt van gekomen en met succes.
Het begon allemaal met het schrijven van een
sollicitatiebrief naar de organisatie van de WVW.
Daarop werd Nadine uitgenodigd voor een selectieavond. Op deze avond zette iedere dame haar
beste beentje voor tijdens de ‘speech uit het niets’
en de verscheidene spellen die moesten worden
gespeeld. “Er waren zoveel leuke meiden, maar
’s avonds werd ik gebeld met de vraag of ik hofdame wilde zijn. Ik had het niet verwacht, maar
heb natuurlijk meteen ja gezegd”.
Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang.
Er is al een jurk aangemeten, de schoenen zijn
gekocht en de meiden hebben elkaar beter leren
kennen tijdens een gezellig etentje.
Nadine vertelt dat ze er ontzettend veel zin in
heeft. De stormbaan op de brandweermiddag is
haar favoriet. Ook lijkt het haar mooi om op bezoek te gaan bij de ouderen en gehandicapten om
op deze manier een ‘lopende WVW’ te zijn.
De redactie van de Berichtgever wenst Nadine
veel plezier en succes! O

6 okt.: Zegveld smaakt naar meer
22 okt.: Verkoop oliebollen door KNA huis aan
huis
23 okt.: Verkoop oliebollen door KNA in de
kraam aan de Middenweg
3 nov.: Najaarsconcert KNA. Aanvang 19.30
uur in de Milandhof
24 nov.: Intocht Sinterklaas
17 dec.: Kerstzangavond O

De Berichtgever in 2018
De Berichtgever hoopt in 2018 te verschijnen op:
21 september, 26 oktober, 23 november,
21 december.
Kopij voor het volgende nummer
dient uiterlijk
e
woensdag
Voor het laatst
5 september 2018
uws,
Zegveldse nie
binnen te zijn.
e
Advertenties
kijk even op d
uiterlijk vrijdag
van
Facebooksite
7 september 2018. O

er en op
De Berichtgev

.net
www.zegveld

