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Voor inwoners van Zegveld en de Meije

Mark Woerde ontvangt VN-vredesprijs
Op 8 maart jl. kreeg Mark Woerde de
prestigieuze prijs ‘Global Business &
Interfaith Peace Medal’ in Zuid-Korea
uitgereikt, uit handen van onder andere
Ban Ki-moon, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties. “Ik ben
hartstikke blij met de prijs, ” aldus Mark.
Mark is samen met een paar collega’s en
zijn vrouw en twee kinderen naar ZuidKorea afgereisd om de prijs in ontvangst te
nemen. ”Dit is een belevenis om nooit te
vergeten, zeker niet voor onze kinderen”.
Mark heeft in zijn speech, die vertaald
werd in het Koreaans, een oproep gedaan aan creatievelingen in de reclamewereld om hun talenten voor iets goeds
te gebruiken. “We kunnen zoveel meer
dan alleen spullen verkopen. We moeten onze creativiteit gebruiken om een
betere wereld te maken voor onze kinderen en toekomstige generaties.”
“Wat het allemaal nog extra bijzonder
maakte, was het feit dat er nu vredesbesprekingen gaande zijn tussen NoordKorea en Amerika. Onze delegatie heeft
de mogelijkheid gekregen om in de regeringsgebouwen, ten overstaan van hoge politici, een persconferentie te geven
waarbij de nationale pers in grote getale
aanwezig was”.
De prijs kreeg Mark voor de video
‘Make friends across religions’ waarmee
hij de kloof tussen verschillende religies
probeerde te slechten. Tweeënhalf jaar
duurde het voordat Mark tweeentwintig religieuze leiders zover kreeg om
de oproep te ondersteunen. Een kleine
selectie: paus Franciscus, opperrabbijn
Jonathan Sacks, de ayatollah Sayyid

In het midden
Mark Woerde.

Fadhel al Milani, de Dalai Lama en het
hoofd van de oosters-orthodoxe kerk:
Bartholomeus I. Het is niet heel eenvoudig om een boodschap te vinden waar
alle geestelijke leiders zich achter kunnen scharen.
Mark is een bevlogen mens die van jongs
af aan al bezig is geweest om de wereld
een stukje beter te maken. Dat begon al
in het klein toen hij de opbrengst van de
rommelmarkt aan Amnesty International schonk. Zo maakte hij ook een tekening van een crossbaan die hij graag
in Zegveld wilde hebben. Hij gaf deze
tekening aan de burgemeester en wethouder, en enige tijd later was Zegveld
een crossbaan rijker. “Er was destijds
in Zegveld niet veel te beleven, dus als
je een idee had, moest je dit zelf proberen te realiseren”, aldus Mark. Door het
werk wat hij nu doet in de reclamewereld kan hij op een veel grotere schaal

zijn idealen proberen te verwezenlijken.
Mark is ervan overtuigd dat reclame
behalve een commercieel doel ook een
maatschappelijke bijdrage kan leveren.
Dat heeft hij zeker al bewezen met eerdere projecten als “Sweetie” en “Burendag”. Sweetie was de virtuele animatie
van een Filipijns meisje dat gebruikt is
om wereldwijd pedofielen te ontmaskeren. Burendag is vanaf 2006 een jaarlijks
terugkerend feest dat je samen viert met
je buren op de 4e zaterdag in september.
Op de vraag of er weer een volgend
project aan gaat komen, geeft hij aan
dat er wellicht nog een vervolg komt op
“Make friends across religions”. Mark is
voor zijn gevoel nog niet klaar met dit
project. Maar hoe dat verder gaat lopen
weet hij op dit moment nog niet.
De Berichtgever wenst Mark veel creativiteit en inspiratie toe en feliciteert hem
met deze bijzondere prijs. O
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De Berichtgever
De Berichtgever zegt het
met bloemen
Zijn bescheidenheid brengt hem niet gauw op
de voorgrond, daarom doet de Berichtgever
dit een keer. We zetten deze maand Jaap Burggraaf van de Middenweg 9X in het zonnetje.
En dit heeft een reden. Want de afgelopen 40
jaar was hij penningmeester van de Culturele
Stichting Zegveld. Een functie die hem op
het lijf geschreven was, heerlijk op de achtergrond.
De meeste stichtingen hebben een penningmeester, zo ook de CSZ. Want zeg nu zelf, een
stichting zonder penningmeester is als een boer
zonder vee. Vanaf de oprichting van de CSZ was
Jaap penningmeester en tot zijn aftreden afgelopen januari klopte de kas altijd tot op de cent.
Zijn aftreden heeft alles te maken met zijn gezondheid en ook zijn leeftijd, Jaap is inmiddels
86 jaar.
Veel heeft hij in de afgelopen 40 jaar meegemaakt, hoogte en dieptepunten bij de CSZ.
Hoogtepunten waren o.a. het Zes Bedreigde
Dorpenspel dat op 28 augustus 1982 werd gehouden om een tegenstem te laten horen in
verband met de herindeling die uiteindelijk toch
per 1 januari 1989 van kracht werd. Ook de Zeg-
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velderie was een jaarlijks terugkerend hoogtepunt evenals het
nog steeds favoriete Verenigingenspel. “In het begin werd alles contant betaald, dus liep ik
bij grote activiteiten met heel
wat geld op zak. Toen kon dat
nog, nu zou dat niet meer gaan”.
Tijdens het afgelopen Verenigingenspel op 27 januari jl. is
Jaap bedankt voor een groot
publiek. “De grote bos bloemen
die ik toen kreeg heeft drie weken gestaan. Verder heb ik een
cadeaubon gekregen. Hiervan
ben ik heerlijk met de kinderen
en kleinkinderen wezen eten bij
De Beren in Woerden”. Jaap is
als penningmeester bij de CSZ
opgevolgd door Ronald de
Jong. Hem wensen wij heel veel
succes. En Jaap…hij is door de
Berichtgever verrast met het
bloemetje van de maand en wij
wensen hem nog hele goede jaren toe. O

NL doet op Jorai

Zaterdag 10 maart jl. vond de jaarlijkse vrijwilligersactie ‘NL doet’ plaats. Ook in ons
dorp zijn weer vele vrijwillige klussen gedaan.
Naast de polsstokvereniging had ook de Joraischool zich voor deze landelijke actie aangemeld. Volgens het bestuur van de school was
het een superochtend! Er stonden veel vrijwilligers klaar en het resultaat mocht er zijn.
Mede dankzij het mooie weer was het geen straf
om met emmers, sponzen en borstels naar buiten te gaan. De vrijwilligers zonder hoogtevrees
mochten het dak op om het aantal ramen te tellen en deze meteen van een schoonmaakbeurt te
voorzien. Een ander deel van de enthousiastelingen bleef wat lager bij de grond en maakte daar
de ramen en het houtwerk schoon. Niet alleen
vaders en moeders, maar zelfs een moedige opa
had zich aangemeld om de bomen in de groenstrook te snoeien.
Binnen is er een start gemaakt met het verven
van het houtwerk. Het resultaat is een frisse gang
in de kleuren van het logo van de Jorai.
Het bestuur van de school bedankt iedereen hartelijk voor zijn/ haar hulp! O

Wie wil het Verenigingenspel
gaan organiseren?
Na 25 jaar vind ik het mooi geweest! Ik heb het verenigingenspel met veel plezier al die jaren geregeld, maar nu vind ik het tijd geworden om het stokje aan iemand door te geven. Ik wil iedereen
bedanken voor hun trouwe deelname elk jaar weer. Dat is één van de redenen geweest dat ik het
zolang heb georganiseerd. Maar ik realiseer mij wel, dat ik het niet altijd kan blijven organiseren.
Bovendien vind ik ook dat het goed is als er weer eens nieuwe mensen met nieuwe ideeën aan bod
komen. Ik hoop dat er een paar mensen zullen zijn die net zo enthousiast zijn als ik toentertijd en die
hun schouders eronder willen zetten. Het draaiboek is kant-en-klaar en uiteraard zal ik de nodige
ondersteuning bieden. Heb je belangstelling of vragen, dan kun je contact met mij opnemen.
Ciska Klooster.
Stuur een e-mail naar: ciska@ccdesign.nl of bel naar 06-22389259. O
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Algemene
Ledenvergadering
Zegveld Zorgt en
Gezondheidsmarkt
(Een ingekomen bericht)
Op 10 april a.s. wordt de jaarlijkse ledenvergadering van Zegveld Zorgt gehouden, waarin
de leden, die hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen, worden geïnformeerd over
de ontwikkelingen en de voortgang in het afgelopen jaar en de plannen voor het komende
jaar. Misschien wilt u daar ook bij zijn? U kunt
zich als lid van Zegveld Zorgt aanmelden bij
Piet Bremmer, via penningmeester@zegveldzorgt.nl of op de avond zelf.

Kledingbeurs wederom een succes
De op 17 maart jl. gehouden voorjaars- en
zomerkledingbeurs is ook dit keer weer goed
bezocht. Tussen 9.00 en 12.00 uur stond de
Hoofdweg weer vol met een lange rij geparkeerde auto’s van mensen die op weg waren
naar de Voorhof.
Bij binnenkomst kreeg iedereen meteen een
vuilniszak aangereikt, waar de kleding en het
speelgoed in verzameld kon worden. In meerdere zalen stonden schoenen en rekken vol met
baby-, kinder- en zelfs positiekleding uitgestald.

Daarnaast was er een zaal waar de kinderen enthousiast hun moeder mee naar toe sleepten,
daar stonden namelijk tafels vol met boeken,
puzzels en ander kinderspeelgoed.
Ook dit keer was de organisatie weer de moeite
waard, want aan het eind van de dag kon worden gemeld dat het mooie bedrag van € 2200,was opgehaald. Dit bedrag is bestemd voor de
Voorhof. Een woord van dank aan de organisatoren en de vele vrijwilligers die aan deze beurs
hebben meegewerkt! O

Bibliotheek Zegveld (Een ingekomen bericht)
De bibliotheek in Zegveld is op dinsdagmiddag open van 14.00 tot 17.00 uur en op de dinsdagavond
van 18.30 tot 20.30 uur. Op woensdag van 14.00 tot 17.00 uur en donderdagmiddag van 14.00 tot
17.00 uur. Door het jaar heen zijn er verschillende thema’s waar de bibliotheek op inhaakt. Naast de
seizoenen, de feestdagen en landelijke themaweken is er in de bibliotheek ook ruimte
om verschillende tijdschriften te lezen en
allerlei informatie op het gebied van de
overheid, cultuur en kunst mee te nemen.
Het reserveren van materialen wordt ook
in Zegveld steeds meer gedaan en elke week
komen er nieuwe boeken binnen die op de
speciale plank meteen rechts in de bibliotheek staan.
Voor meer informatie is er de overzichtelijke site www.regiobibliotheekhetgroenehart.
nl. Tijdens openingsuren kunt u ook altijd
binnenlopen. O

Het tweede deel van de avond zal geheel in het
teken staan van een gezonde leefstijl, voeding
en beweging. Dit deel van de avond is vrij toegankelijk voor iedere belangstellende! U bent
welkom vanaf 20.15 uur in de Polderzaal van de
Milandhof.
Er zullen een aantal korte voordrachten worden
gehouden en er is een informatieve Gezondheidsmarkt georganiseerd met verschillende
deelnemers bij wie u in de pauze en na afloop
van de avond informatie kunt inwinnen.
Misschien meldt u zich wel aan om mee te bewegen met de wandelgroep van Zegveld Beweegt
of sluit u eens aan bij een fietstocht van Welzijn
Zegveld, of gaat u eens een training meedoen
met volleybal, voetbal of tennis en wellicht wist
u nog niet dat er Yogalessen worden gegeven in
de Milandhof? Wie weet wordt u enthousiast gemaakt om Healthcoins te gaan sparen met een
app op uw telefoon. Bovendien is er een diëtist
en een medisch pedicure aanwezig. Alles staat in
het teken van gezonde leefstijl, voeding en beweging.
We sluiten rond 21.30 uur af met een drankje.
We hopen op een grote opkomst en verwelkomen u graag op dinsdag 10 april a.s. O

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

dag

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

De Berichtgever
Fancy Fair Activiteitencentrum Zegveld
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(Een ingekomen bericht)
Op zaterdag 17 februari jl. is de Fancy Fair
van Activiteitencentrum Zegveld gehouden.
Activiteitencentrum Zegveld is een kleinschalige dagbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking. Wekenlang werden
er voorbereidingen getroffen om deze dag te
doen slagen. Het doel van de dag: een gezellig
samenkomen waarbij de opbrengsten gebruikt
worden als eerste stap in de aanschaf van een
heuse Tovertafel UP! Deze Tovertafel laat mensen met een verstandelijke beperking op hun
eigen niveau met behulp van interactieve lichtprojecties plezier beleven. Er worden spellen op
tafel geprojecteerd die reageren op bewegingen.
Activiteitencentrum Zegveld spaart voor de Tovertafel UP om o.a. nog meer plezier, levendigheid en verbinding te kunnen brengen gedurende de dag. De Fancy Fair startte om 11.00 uur en
een half uur later stond het Activiteitencentrum
vol met mensen die genoten van de erwtensoep,
zelfgebakken taarten, glühwein of een lekkere
kop koffie of thee. Ook werd er enthousiast
deelgenomen aan o.a. de spelletjes, stoel- en
handmassages en het schminken. De hele dag
door bleven er bezoekers komen en de sfeer was
uitstekend. Om 17.00 uur was het tijd voor de
verloting. Er zijn een aantal lokale ondernemers
bereid geweest om de prijzen van de verloting
te sponsoren waardoor de volledige opbrengst

van de loterij ten goede kwam aan de Tovertafel. Daarnaast zijn er ondernemers geweest die
direct een bijdrage hebben geleverd voor de aanschaf van de tovertafel. Benieuwd naar wie deze
lokale toppers zijn? Ze zijn te vinden op onze
facebookpagina van Activiteitencentrum Zegveld. We willen hen allen via deze weg nogmaals

De voetbalplaatjes van SIVEO
Niet alleen kleine jongens
zijn er druk mee!

hartelijk bedanken! Door de inzet van de vrijwilligers, enthousiaste bezoekers en vrijwillige
giften kijken wij terug op een geslaagde dag met
mooi eindresultaat. Namens iedereen van Activiteitencentrum Zegveld bedankt! We hopen
het restant bedrag van de Tovertafel door middel van crowdfunding bijeen te brengen! (deze
crowdfunding actie is te vinden op de website:
www.activecues.com/crowdfunding)
Op de foto: van links naar rechts: Rick (eigenaar),
Petra (medewerkster), Bianca (medewerkster)
en Joanna (eigenaar). O

Dames- en kinderkledingbeurs
Op 17 en 18 april a.s. zal er van 10.00-20.00 uur
een tweedehands dames- en kinderkledingbeurs
worden gehouden aan de Molenweg 39 in Zegveld. De opbrengst is bestemd voor werk in Roemenië. Deze beurs wordt de afgelopen jaren zowel in het voorjaar en het najaar georganiseerd,
ditmaal al voor de 8e keer.
De kleding is afkomstig van buiten Zegveld en
nog in goede staat.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met fam. Van Ingen (0348-691818). O

Heftrucks •
Hydr. kranen •
Sloopsorteergrijpers •

Machinehandel, Verhuur en Reparaties

G. Donselaar & Zn.
De firma Donselaar verhuurt, repareert en handelt in heftrucks, hydraulische
kranen en motoren. Verder leveren wij hydraulische slangen en toebehoren.
Ook voor constructiewerk en het lassen van ijzer, roestvast staal
en aluminium kunt u bij ons terecht.
Wilt u meer weten?
Kom naar Nijverheidsbuurt 5 in Zegveld of neem
vrijblijvend contact met ons op:
Tel. 0348-692388/06-50620862 donse164@planet.nl
nl
Nijverheidsbuurt 5 • 3474 LA Zegveld

• Motoren
• Onderdelen
• Hydr. slangen service

Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

Schildersbedrijf

&

Beukers

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

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
Boschsloot 30 - 3474 HK Zegveld
Telefoon 0348-407238/407069
Telefax 0348-407560

De Berichtgever
VBW- middag
een succes!
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(Een ingekomen bericht)
‘Wat was dat een leuke, lachwekkende middag
zeg!’ was de reactie van de jonge bezoekers van
de VBW-middag. Alle kinderen van de basisschool waren op zaterdagmiddag 3 maart uitgenodigd in de Jorai voor een extra activiteit van
de Vakantie Bijbel Week.
We hebben het themalied, de weektekst en andere leuke liederen gezongen. Karin Koala en
Jantina Jaguar waren er ook en in de theatervoorstelling van Matthijs Vlaardingenbroek zijn
we met elkaar op zoek gegaan naar de ‘Verborgen schat’.
Matthijs had zijn pop Henkie meegenomen,
maar ook heel veel kinderen uit Zegveld hebben
meegeholpen op het podium met de poppen of
met de goocheltrucs. Zo hebben we met elkaar
het verhaal van Zachëus beleefd en geleerd hoe
je leven een TOP- survivaltocht wordt.
Op de Facebookpagina www.facebook.com/
vbwzegveld/ staan foto’s om nog even terug te
kijken.
In de herfstvakantie van 2018 hopen we opnieuw
een VBW te houden, met het thema: ‘Zoek het
uit!’. We hopen jullie dan allemaal weer te ontmoeten!
Groetjes het VBW-team. O

Campagne voeren
in eigen dorp
Het zal de meeste inwoners van Zegveld niet
ontgaan zijn dat op 21 maart jl. de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden. In aanloop op
de verkiezingen lieten vele partijen iets van zich
horen.
Er werd druk geflyerd in ons dorp en op zaterdag 10 en 17 maart stonden de CU/SGP en het
CDA voor de Coop om in gesprek te gaan over
hun ideeën voor onze gemeente. De CU/SGP
deelde papieren zakken met appels uit en bij het
CDA konden de kinderen hun zelf geknutselde
huisjes inleveren.
Bij het ter perse gaan van deze Berichtgever was
de uitslag van de verkiezingen nog niet bekend. O

(Een ingekomen bericht)

Een bericht van de
Oranjevereniging
Beste dorpsgenoten,
Het bestuur van de Oranjevereniging is druk
bezig met de voorbereidingen voor de toneelavond, Koningsdag en 4 en 5 mei a.s. Wij
willen alvast een tipje van de sluier oplichten
zodat u zich alvast kunt voorbereiden op deze
feestelijke dagen.
De toneelavond op zaterdag 21 april a.s. gespeeld
door onze toneelvereniging wordt de aftrap voor
de Oranjefeestdagen.
Koningsdag wordt weer gevierd op een feestelijke wijze zoals we dat al jaren met elkaar doen.
We hopen dat het weer mee zit en alle activiteiten buiten gevierd kunnen worden. Dit jaar gaan
we aan het begin van de avond weer gekostumeerd voetbal spelen, dus kijk vast in het rond
of u een team bij elkaar kunt krijgen. De leeftijdscategorieën zijn groep 7 t/m 15 jaar en 16+.
Op 4 mei a.s. hebben wij de dodenherdenking.
Voor de jeugd is er op 5 mei a.s. een theatervoorstelling en gaan we in de middag een buikschuifwedstrijd organiseren.
In de loop van april krijgt u ons oranje boekje
op de mat met alle informatie over deze dagen.
Dus noteer bovenstaande data in uw agenda en
uiteraard hopen wij u te ontmoeten bij onze activiteiten. Mocht u nog geen donateur zijn dan
kunt u zich altijd opgeven bij één van onze bestuursleden.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Oranjevereniging Zegveld. O

Buitenplaats ‘De Blauwe Meije’
is ‘Raad van Staten-proef‘
(Een ingekomen bericht)
100% van de ondernemingsplan activiteiten
zijn nu onherroepelijk door de hoogste rechtbank goed bevonden. Na bijna acht jaar kunnen Rebecca de Boer en Juerd van der Burgt de
kleinschalige agrotoerisme plek opbouwen.
“We zijn heel blij met deze uitspraak”, aldus Re-

becca. Er is echter nog één punt van aandacht, dat
zijn de openingstijden van het terras: deze zijn,
in tegenstelling tot die van de collega’s in de omgeving, van 12.00 tot 19.00 uur. Deze rechtsongelijkheid dient nog opgelost te worden door de
burgemeesters van Woerden en Nieuwkoop. De
ondernemers blijven optimistisch en gaan voor
volledige openstelling, ook van het terras. O
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Winter bij de polsstokvereniging
(Een ingekomen bericht)
Is de winter tijd voor een ‘winterslaap’ of is de
polsstokvereniging ook in dit seizoen actief?
In Zegveld wordt ook tijdens de winterperiode
van alles gedaan bij de polsstokvereniging.
Zo kon er kortgeleden geschaatst worden, waarbij de eerste natsprongen van het jaar genoteerd
werden. Verder vond zaterdag 10 maart jl. weer
NL doet plaats. Die dag hebben velen zich ingezet om de accommodatie weer klaar te maken
voor een nieuw topseizoen. De schansen zijn
schoongemaakt, het zand is aangeharkt en verschillende reparaties uitgevoerd. Ook dat is samen vereniging zijn!
Afgelopen jaar heeft polsstokvereniging Zegveld
een topjaar beleefd. Hierbij was het Hollands
kampioenschap, met een nieuw Nederlands record, natuurlijk het hoogtepunt. Daarnaast was
het mooi om te zien dat jonge springers licentie
mochten springen en nu op de grote schans gaan
schitteren. Ja, de jeugd had vorig jaar een succesvol jaar met onder meer 3 podiumplaatsen
op het HK jeugd en goede klasseringen in het
eindklassement. Voor 2018 hopen we nog zo’n
succesvol jaar te beleven. Een jaar waarin trainers, springers en niet te vergeten de vrijwilligers

alles met veel plezier doen. Zich inzetten omdat
het nu eenmaal zo’n geweldige sport is. Dat is nu
zo mooi aan het samen vereniging zijn.
In april wordt de training van de grote schans-

Boeiende avond over de otters in
de Nieuwkoopse Plassen
(Een ingekomen bericht)
De otter is een van de meest tot de verbeelding sprekende dieren in de Nieuwkoopse Plassen. In 2013 is
de otter na meer dan veertig jaar teruggekeerd in het plassengebied. Sindsdien zijn er elk jaar nestjes met
jongen geboren. Hoe gaat het met de otters en hoe ziet hun leven en toekomst eruit?
Hans Blom, vrijwilliger bij Natuurmonumenten, is
nauw betrokken bij de monitoring van de otters en zal
hierover meer vertellen aan de hand van unieke beelden
uit de Nieuwkoopse Plassen. Ook besteedt hij aandacht
aan de andere marters die in het gebied leven.
Het belooft een boeiende avond te worden over een
van de mooiste dieren van Nederland.
Locatie: eetcafé de Halve Maan, Hazekade 20,
Bodegraven, telefoon 0172-685575
Datum: dinsdag 17 april 2018
Tijdstip: De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.
De presentatie is van 20.00 tot 22.00 uur.
Na afloop is er een borrel. De entree is gratis. De
consumpties zijn voor eigen rekening. O


 

springers weer gestart, want in mei staat de eerste wedstrijd al op het programma. Bij de jeugd
beginnen de trainingen in mei, aangezien hun
seizoen wat later begint. Deze trainingen vinden
plaats op donderdagavond van half 7 tot half 8.
Zin om ook eens mee te doen? Kom gewoon
eens langs en loop een training mee. Wij hopen
u ook dit jaar weer bij de wedstrijden te zien! O

Bedrijvenvolleybal
Zegveld
(Een ingekomen bericht)
Geef je nu op voor een sportieve, gezellige volleybalavond met je eigen collega’s. Op vrijdag 6 april
a.s zijn jullie van harte welkom in de Milandhof
voor een avondje volleybal.
De zaal is geopend vanaf 19.30 uur, vanaf 20.00 uur
zullen we gaan starten. Je kunt je als bedrijfsteam
opgeven 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! O





    

aannemersbedrijf

 

Bedrijf:

Privé:

Amstelkade 4-G

Willem Alexanderstraat 12

3652 MD Woerdense Verlaat

3474 JT Zegveld

Tel. 0172 - 40 77 80
Prunuslaan 8, 3474 HA Zegveld, tel. 0348-691572

Mobiel: 06 - 46 10 77 37

info@ijzervlechtbedrijfmuis.nl
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(Een ingekomen bericht)

(Een ingekomen bericht)

Zegveldse wint
de derde prijs in
speechwedstrijd

Elske Kuijer ondanks
lovend juryrapport
niet door

De Zegveldse Britt Haug uit de Broeksloot
is afgelopen februari derde geworden in de
Woerdense Speechwedstrijd voor jongeren.
Haar speech over haar persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp zorg, het sluiten
van de Spoedeisende Hulp in Woerden en
de perikelen rond Welzijn Woerden en de
ouderen in Zegveld, maakten indruk op de
jury.
Alle jongeren
uit Woerden
konden deelnemen aan
een workshop over
het geven en
schrijven van
een goede
speech, en
vervolgens
zelf aan de
slag gaan.
Het thema
was ‘Mijn
Woerden’.
In totaal deden elf jongeren mee. In de halve
finale vielen er vijf kandidaten af. Op dinsdagavond 20 februari jl. mochten de zes finalisten
speechen in de theaterzaal van het Klooster. De
finale mocht op veel publieke belangstelling rekenen.
De zes finalisten maakten het de jury (wethouder Ivo ten Hage, Marga Miltenburg van het
sprekersbureau Zij Spreekt, en Nienke Jansen,
theaterdocent bij het Klooster) knap lastig.
Het niveau van de speeches was erg hoog. Uiteindelijk won Nora Schreuder met een speech
over de Woerdense koopavond. Tweede werd
Yke Uijtewaal met een speech over ’gouden
handjes’ en op de derde plaats eindigde Britt
Haug.
Deze speechwedstrijd werd georganiseerd door
Esther Didden in het kader van de Ideeënwedstrijd die het VSB Fonds Woerden had uitgeschreven i.v.m. haar 25-jarig bestaan. O

Op donderdag 8 maart jl. heeft Elske Kuijer
School met de Bijbel ‘Jorai’ vertegenwoordigd
bij de regionale voorleeswedstrijd Groene Hart.
Er waren twintig deelnemers die, verdeeld over
twee avonden, een gedeelte voorlazen uit een
zelfgekozen leesboek. Elske las voor uit ‘Verzin iets beters’ van Jan Willem Blijdorp. Het is
haar helaas niet gelukt om deze regionale voorleeswedstrijd te winnen, maar de jury was zeer
lovend over het gekozen leesgedeelte van Elske.
De winnaar werd Maartje Bus uit groep 8 van
basisschool Klavertje 4 in Oudewater en zij gaat
het Groene Hart vertegenwoordigen bij de provinciale voorleeswedstrijd. O

Nieuws van de Milandschool
(Een ingekomen bericht)
Vroeger werd de voorjaarsschoonmaak aan het einde van de winterperiode uitgevoerd, nu is dat een
beetje in onbruik geraakt. Op het moment dat de eerste zonnestralen in het huis kwamen en men
daardoor kleine stofdeeltjes zag opwaaien, was het juiste moment aangebroken om het hele huis eens
goed schoon te maken. Systematisch - kamer voor kamer - ging men te werk. Op de Miland is er momenteel meer sprake van een ‘voorjaarsvernieuwing.’ Voor de vakantie zijn de mannen van de firma
Schouls begonnen met een nieuwe damwand. Er is ontzettend hard gewerkt, maar vanwege de vorstperiode en dat de vorst nog in de grond zat, liet het aanvullen en afronden nog even op zich wachten.
Zodra het veilig is om op de damwand te lopen zullen de screens voor de ramen bij twee lokalen worden vervangen. Ook op het schoolplein wordt hard gewerkt om de fietsenstalling en de overblijfschuur
terug te zetten. De raamkozijnen op het dak zijn geverfd, evenals de raamkozijnen bij de ingang en de
voordeur. Tijdens ‘NL Doet’ is de tuin opgeknapt en is er een nieuwe basket opgehangen.
Naast de reguliere lessen op school doen
we ook een hoop aan praktijklessen. Zo
hebben alle leerlingen afgelopen maand
een verkeersles gehad van ANWB
Streetwise. Om goed aan te sluiten bij
de vaardigheden en de leefwereld van de
kinderen, was er voor iedere leeftijdsgroep
een leuke en leerzame les. Na afloop kregen alle leerlingen een diploma en waren
ze weer een mooie ervaring rijker.
Omdat we niet genoeg van Koning Winter
konden krijgen, zijn we met de groepen
3 t/m 8 een middag naar de schaatsbaan
in Utrecht gegaan. Wij hebben een leuke
sportieve middag gehad. Wat ons betreft
mag de lente nog heel eventjes op zich
laten wachten! O

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

Het adres voor:
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U mist heel wat als u onze echte

Zegveldse stroopwafels
nog niet heeft geproefd...

Hoofdweg 91 • 3474 JB Zegveld • Telefoon 691257

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

De openingstijden zijn:

X

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

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

ELWI
Electra

Erkend verhuisGelegenheid
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ERKENDE
VERHUIZERS
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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
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Ina de Bruijn 40 jaar bij ‘Passage’

(Een ingekomen bericht)
Op 13 februari jl. vierde ‘Passage’ Christelijke
maatschappelijke-vrouwenbeweging afd. Zegveld haar 68e jaarvergadering. Het was een
feestelijke avond. Dit jaar werd Ina de BruijnUittenbogaard, 40 jaar lid, gehuldigd. Naast het
trouwe lidmaatschap is Ina ook vele jaren actief
geweest als bestuurslid en actief in de reis- en
activiteitencommissie. Zij kreeg bij de felicitatie
bloemen en een attentie overhandigd als aandenken.
Voor deze jaarvergadering was de heer Ad van
Kats uitgenodigd, die met zijn lezing terug in de
tijd ging. Hij vertelde over het ontstaan en gebruik van de fietsverlichting van 1875–1925.
Vanuit zijn eigen verzameling konden we diverse antieke en bijzondere lantaarns zien die
hij meegebracht had. Ook zijn er boeken waarin
lantaarns uit zijn collectie te zien zijn.

Voor wie is ‘Passage’?
Alle vrouwen zijn welkom, ongeacht leeftijd of
geloofsovertuiging. Onze doelstellingen zijn: hart
voor de samenleving, oog voor de naaste dichtbij en ver weg met gevoel voor cultuur. O

Zegveld rommelt
op 21 april
(Een ingekomen bericht)
De jaarlijkse rommelmarkt van Zegveld vindt
weer plaats op de gebruikelijke parkeerterreinen, midden in het dorp. De markt zal geopend worden om 9.30 uur.
De Zegveldse rommelmarkt trekt jaarlijks veel
bekijks doordat zij zich op meerdere vlakken onderscheidt. Zo staan alle te koop staande spullen
per productsoort gesorteerd, wat het uitzoeken
voor de marktbezoeker zeer gemakkelijk maakt.
Daarnaast is de kwaliteit van de spullen altijd
goed. Elektronische apparaten worden namelijk
van tevoren getest of zij werken en echte troep
wordt niet uitgestald, maar voortijdig eruit gehouden.
Ook is de rommelmarkt een ideale gelegenheid
om er met het gezin op uit te gaan. Voor de jongsten is er elk jaar wat leuks te doen zoals springen op het luchtkussen en speelgoed uitzoeken
bij de speelgoedkraam. Tussen de middag is er
weer wat lekkers te eten. Zo is er de snackkraam
en ook overheerlijke broodjes hamburger. Ten
slotte is er natuurlijk die goede sfeer, iedereen
voelt zich thuis en heeft een ontspannende activiteit die dag.
In de loop van de ochtend hopen ook de deelnemers van de sponsoractie binnen te komen
op de markt, na een nachtelijke fiets- en wandeltocht te hebben gemaakt. Zij zullen vanuit
Egypte, een dorpje onder in Noord-Brabant,
ongeveer 125 kilometer afleggen. Eerst zal er een
gedeelte worden gefietst, waarna ook nog een
groot aantal kilometers wordt gelopen. Wat een
prestatie!
Wat is het toch mooi om in Zegveld zo’n prachtig evenement te hebben waar een ieder, jong en
oud, zich kan vermaken en het goede doel kan
steunen. Het belooft weer een mooie dag te worden met veel plezier en vertier voor een ieder. U
bent er 21 april toch zeker ook bij? O

Het beplakken van Mozaïekbankje
kan beginnen
(Een ingekomen bericht)
Zoals u eerder in de Berichtgever
heeft kunnen lezen zal er in
de Clausstraat een Zegvelds
mozaïekbankje worden
geplaatst. Met behulp van
ideeën uit het dorp heeft Geert
Oldebeuving uit Hoogeveen
inmiddels het ontwerp op het
bankje aangebracht. Nu kunnen
we aan de slag met het plakken
van de mozaïeksteentjes. Heb je
zin om mee te helpen? Meld je
dan aan bij mij!
Groeten, Thea Ton
(06 20434206). 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 hieronder wordt weergegeven is verschenen op 22-07-1924 in het
Rotterdamsch Nieuwsblad en bevat wel heel
bijzonder nieuws. Jammer dat er geen foto bij
geplaatst is! O
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In gesprek met … Bep Burggraaf-Muit
Wie kent haar niet, Bep Burggraaf-Muit uit de
Nieuwstraat 35. Als loopster voor het verjaardagsfonds van de hervormde kerk in ons dorp komt ze
jaarlijks bij heel veel gezinnen aan de deur om een
jarige te feliciteren. Voor veel kinderen is het dan ook
gewoon ‘tante Bep’.
Elizabet Muit is op 1 juli 1936 geboren in Zetten, gemeente Valburg. Zij kreeg als roepnaam Bep. Daar
verbleef zij de eerste vijf jaren van haar leven, samen
met haar broer Henk, in een kindertehuis. Daarna
zijn ze naar Zegveld gekomen. Ze werden met de
trein door tante Bets, hun verzorgster in het kindertehuis, naar Woerden gebracht. Daar stond Jaap van
Elk hen op te wachten die hen met de tilbury (paard
en wagen) verder naar Zegveld bracht. In Zegveld
aan de Broekerweg werden ze opgewacht door haar
ouders. Als verrassing lag er een geruit rokje in haar
ledikantje en voor Henk een geruite blouse.
De ouders van Bep hadden elkaar leren kennen toen
ze allebei werkten op een boerderij aan de Molenweg. Vader Dirk Muit werkte bij Dirk Verhoef aan de
Molenweg 43 en moeder Aartje Versteeg bij Leen de
Leeuw aan de Molenweg 45. Het gezin Muit breidde
zich vervolgens uit tot 9 kinderen, 5 jongens en vier
meisjes. Haar broer Henk is helaas elf jaar geleden
overleden. Nog even iets over de naam Muit. Eigenlijk had het Muijt moeten zijn, maar toen de opa van
Bep de geboorte van haar vader ging aangeven bij de
burgerlijke stand zei opa: “Het is Muit met een ui”.
En vader Dirk Muit was het enige kind van opa Muijt
waarbij Muit niet als Muijt werd geschreven. Zo ook
bij zijn nakroost.
Het was in Zegveld wennen voor Bep, zeker wat het
vele water rondom de woning betrof. In Zetten was
niet zoveel water. Bep zat dan ook regelmatig in de
sloot. Op een keer riep haar moeder: “Bep, kom je
eten”, waarop Bep riep: “Ik kom zo, ik ben een spelletje aan het doen”. In werkelijkheid had ze in de sloot
gelegen en zat ze in een knotwilg om op te drogen.
Zij kende dit antwoord van haar vader, die eens een
dergelijk verhaal had verteld over zijn eigen leven.
Dat had Bep goed in haar oren geknoopt.
De lagere school heeft Bep in ons dorp gevolgd, toen
nog aan de Hoofdweg waar nu het kerkelijk centrum
‘De Voorhof ’ staat. Bep vertelt: “In optocht liepen
de kinderen uit onze buurt naar school. Veelal liep
ik op met Gert Kruijt, die woonde op een boerderij in de Lagebroek. Deze boerderij was te bereiken
via een laan vanaf de Broekerweg. Veel boerderijen
in de Lagebroek waren alleen te bereiken via lanen
vanaf de Broekerweg of het Branderpad. De klas

waarin Bep zat had hoge ramen. Op een keer zag ze
alleen de bovenkant van een hooiwagen voorbij het
raam rijden met daar bovenop iemand. Voor Bep
een heel vreemde gewaarwording en ze riep daarom
heel hard “een mens, een mens”. Het was echter ongehoord dat je zomaar iets in de klas riep. Als straf
moest ze duizend keer ‘een mens’ schrijven.
Toch zijn er ook leuke herinneringen. Zo had iedereen in de klas een taak. Bep mocht op haar beurt de
planten in de hoge vensterbanken op een trap water
geven. “Dan kon ik gelijk even naar buiten loeren”.
In de winter was het ook een keer Bep haar taak om
kolen te scheppen in het kolenhok buiten. Maar het
duurde heel lang en Bep kwam maar niet terug waarop de meester riep: “Waar is Bep”. Wat bleek, de deur
van het kolenhok was in het slot gevallen en Bep kon
er niet meer uit. Ze was zo zwart als roet en mocht
gelijk naar huis om zich te gaan wassen. “Mijn moeder blij……maar niet heus”.
Na de lagere school ging Bep naar de huishoudschool
in Woerden, op de fiets. Maar Bep had nog nooit gefietst, dus dat moest haar vader haar eerst leren. Op
het laantje dat naar de boerderij van Kruijt liep, werd
fietsles gegeven. Na een poosje dacht Bep dat ze het
wel onder de knie had en vader Dirk ging naar huis.
U snapt het al, Bep reed pardoes het water in.
Het op de fiets rijden naar Woerden was altijd weer
een hele gebeurtenis, zeker in de winter. Gereden
moest worden over het paardenpad van het Dorp
en de Buurt, thans de Hoofdweg. Nee, de Hoofdweg
was nog niet verbreed en ook niet geasfalteerd. Dus
het was uitkijken geblazen. In een grote groep reden
ze altijd naar Woerden en op een gegeven moment
ging het mis bij ‘de groten’, zoals ze dat noemden. Bij
een val lag de hele groep ‘groten’ als in kluwen wol in
elkaar op de grond. Zo gebeurde het regelmatig dat
de eerste bus die van Zegveld naar Woerden reed de
groep niet kon passeren en er achter moest blijven
rijden. Daarbij kon de groep gewoonweg niet opzij
gaan, want er waren geen uitwijk mogelijkheden.
Bep heeft maar één jaar op de huishoudschool gezeten. Toen werd ze van school gehaald, want ze
moest gaan dienen, zoals dat heette. Vroeger kon
dat zomaar, er was nog geen leerplicht. Bep ging
dienen (werken) bij Arie Blok aan de Hoofdweg 41,
een meelhandelaar in veevoer. Slechts drie maanden
heeft Bep daar gewerkt. Daarna heeft ze via de hervormde kerk drie maanden in Rietveld bij de familie
Van Kooten gewerkt. Dit was in de winter. Als Bep
bij de familie Van Kooten kwam, kreeg ze eerst een
snee brood met appelstroop en een warme kop thee

om bij te komen van de kou. Het waren geen werkdagen van acht uur. Je mocht pas ’s avonds na het
eten als alles aan kant was naar huis.
Het volgende werkhuis was op de boerderij van Jan
van Bemmel aan de Boerendijk in Woerden. Jan van
Bemmel was getrouwd met de Zegveldse Bets Benschop, dochter van bakker Benschop. Hier bleef Bep
een jaar.
Daarna kon Bep weer in Zegveld aan de slag en wel
op de boerderij van Wim de Wit aan de Rondweg,
destijds te bereiken via een laan vanaf het Branderpad. “Daar heb ik in drie dagen tijd leren melken.
Verder hielp ik met kaasmaken. Ook zware klussen
als kleding wassen ging met de hand. Wat hebben
huisvrouwen het dan nu gemakkelijk”. Bep vertelt
de ene anekdote na de andere. Zo ook de volgende.
“Zoon Henk de Wit had een verstandelijke beperking. Henk lustte vreselijk graag pannenkoeken.
Als de moeder van Henk de pannenkoeken bakte
om mee naar school te nemen, liet hij er altijd één
in het trommeltje zitten. Toen Bep een keer zes weken uit de roulatie was vanwege een operatie vroeg
mevrouw De Wit aan Bep: ”Kom je wel voor Henk
pannenkoeken bakken, want hij vindt die van jou
veel lekkerder”. Als Bep ze bakte, at hij ze allemaal
op. Bep diende hier drie jaar, dag en nacht. Wat erg
fijn was dat zij op de boerderij haar eigen slaapkamer
had. Twintig jaar later ging Bep met het gemengd
koor ‘Preludium’ uit Woerden in Bodegraven zingen
en zag daar in het publiek Henk de Wit zitten. Hij
herkende Bep direct en er volgde na afloop een hartelijke ontmoeting.
Haar laatste werkhuis voor haar huwelijk was op de
boerderij van Adriaan Kastelein. Deze boerderij aan
de Milandweg was toen te bereiken via de laan aan de
Broekerweg naar de boerderij van de familie Kruijt
en via hun erf dan naar de boerderij van Kastelein.
Toen Bep daar kwam werken had ze keelontsteking
en kon nauwelijks praten, waarbij boer Kastelein opmerkte: “Is ze altijd zo stil?” “Nou”, had haar moeder
gezegd, “daar kom je vanzelf wel achter”. In die tijd
verhuurde je jezelf van 25 november tot 25 november. Voor boerenknechten was dit zeker gebruikelijk. Dit werd ook wel ‘Sinte Katrijn’ genoemd. Een
inmiddels verdwenen traditie heette ‘Sinte Katrijnmelken’. Als de koeien vroeger in de Alblasserwaard,
maar ook hier op dorp, op 25 november nog in het
weiland liepen, mochten ze ‘s ochtends door iedereen vrij gemolken worden. Een bekend rijmpje in
die tijd was ook “Met Sint Katrijn, moeten de koeien
aan de lijn”. “Ook hier was ik dag en nacht, zeven dagen in de week. Eenmaal in de maand kreeg ik een

19 april is het nationale secretaressedag,
zet uw secretaresse die dag in het zonnetje!
Verras haar met een behandeling of kadobon
van Salon La Sonrisa!
www.salonlasonrisa.nl salonlasonrisa@ziggo.nl
06-28899367

BOUWKOSTEN
ADVIESBUREAU

• MIDDENWEG 2 • TEL. 691971 •

 ?

Molenstraat 1k 3441 BA Woerden
= (OQ<Q;(+++ U# (OQ<Q'QQ'<
Email: tonbouwkosten@hetnet.nl
www.tonbouwkosten.nl
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sloot achter mijn huis geschaatst kon worden heb ik
de kinderen op koek getrakteerd. Heerlijk toch?”

vrije zondagmiddag. Ik sliep hier in een bedstee die
eigenlijk te klein was, dus ging ik er schuin in liggen
en dat ging prima”. Bep herinnert zich nog goed dat
hun zoon Arie Kastelein afstudeerde als dominee.
“Ik mocht als genodigde mee naar Utrecht toen hij
afstudeerde”, vertelt Bep vol trots. “Bij de familie Kastelein heb ik naast een mooie ook een emotionele tijd
meegemaakt. Zo diende ik daar toen Adriaan Kastelein ziek werd. Voor zover mogelijk werd ik tot zijn
overlijden in juli 1957 ingeschakeld bij de verzorging
van de heer Kastelein”. Bij zijn vrouw Maria (Marie)
Kastelein kwam dagelijks de wijkverpleegster langs
om de open plekjes op haar hoofd te verzorgen.
De kleine verbanden op de open plekjes moesten
dagelijks worden verschoond. Op een gegeven moment heeft Bep deze verzorging overgenomen van
de wijkverpleegster. “Het is daar een fijne maar ook
een leerzame tijd voor mij geweest”. Het uiteindelijke
dienstverband bedroeg ook hier drie jaar.
Inmiddels had Bep Henk Burggraaf leren kennen.
Ze kende Henk al toen ze acht jaar was. Henk kwam
op zondag uit de kerk bij de ouders van Bep koffie
drinken. Hij woonde alleen in een klein huisje in de
Meije. Vader Muit had wel tegen Henk gezegd: “Je
mag hier ’s zondags koffie komen drinken, maar
dan moet je wel mee naar de mannenvereniging en
naar dammen”. Tijdens deze koffie uurtjes is de liefde
opgebloeid. Henk had altijd over Bep gezegd: “Dit
wordt mijn vrouw”. Henk werkte in de Meije als boerendaggelder bij de familie Van Zoest. In de oorlog
heeft Henk nog het bewuste vliegtuig in de polder
Hogebroek zien neerstorten.

Bep werd inderdaad zijn vrouw, want op 25 september 1958 zijn ze getrouwd. Het was wat het weer
betreft een stormachtige dag. Het huwelijk is kerkelijk ingezegend door ds. Iz. Kok. Bep vertelt: “Op
de trouwdag zijn we op verzoek van Aartje Hoogendoorn bij haar aan het ziekbed geweest. Ze wilde
mij heel graag in mijn trouwjapon zien. Dat was best
wel een emotioneel moment”. Bep en Henk gingen
wonen aan de Molenweg 9. Het witte huisje stond
aan het einde van ‘Volkslust’, ook wel de ‘Bokkewerf ’
genoemd. Thans is dit de Julianalaan.
Negen jaar hebben we aan de Molenweg gewoond en
vervolgens negen jaar in de Dorpsstraat. “Daar heb
ik geen dag naar mijn zin gewoond. Ten eerste omdat het huis zo groot was en ten tweede had je er weinig vrijheid”. Daarna verhuisden Bep en Henk naar
de Nieuwstraat 35, waar Bep nog steeds woont. “Dit
is het huis waar Krijn Burggraaf woonde. Een huis
met een prachtig uitzicht over de polder Zegveld. Ik
ga hier nooit meer weg. Toen er in februari op de

(Een ingekomen bericht)
Op 7 april a.s. is het KNA jaarconcert. We zullen u een gevarieerd programma aanbieden waarin alle onderdelen van onze vereniging aan bod komen; de fanfare, MPC, drumband en de majorettes.
Tevens zullen de talenten van de jeugdslagwerkgroep een stuk uitvoeren waarbij het niet uit maakt of je wel
of geen instrument kunt bespelen. Bent u nieuwsgierig geworden, kom dan naar ons jaarconcert. De avond
begint om 19.30 uur in de sporthal van De Milandhof. Toegang is gratis en er is in de pauze een verloting.
Meer informatie over KNA is te vinden op onze website: kna.zegveld.net
Een muzikale groet van Kunst na Arbeid. O

Grote droge stallings ruimte
Ongeveer 140 vierkante meters
Op de broekerweg 62
info: H. Uittenbogaard, tel nr. 0348-691416
T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening




Vervelen doet Bep zich geen moment. Naast het verjaardagsfonds mag ze graag puzzelen, lezen en heeft
ze heel wat adresje om op bezoek te gaan of ze krijgt
zelf bezoek.
Op de vraag waar Bep dit interview mee zou willen
eindigen zegt ze bewogen: “Dat de Heere mij tot nu
toe gedragen, maar ook verdragen heeft. En dat eenmaal als de tijd er is Hij mijn tranen van mijn ogen
wissen zal. Deze tekst staat in Openbaring 21 vers 4.
In dat vertrouwen reis ik verder”. O

KNA: muziek kun je overal maken

Te Huur



Het was begin februari voor haar huwelijk dat Bep
gevraagd werd om te gaan lopen voor het verjaardagsfonds van de hervormde kerk. Een rekensom
leert ons dat Bep dit jaar haar 60 jarig jubileum viert.
In het begin waren het nog maar zeven mensen om
te bezoeken. Dit is uitgegroeid tot in de 400. Het is
haar levenswerk geworden. Thans krijgt Bep hulp
van Ria Vermeij, want ’s avonds in het donker gaat
Bep er niet meer op uit. “Zelf bezoek ik nu nog zo’n
300 mensen”. En daarin is ze heel trouw. Bep heeft
alle onderscheidingen van de Vereniging van Kerkvoogdijen al ontvangen en zelfs de gemeentelijke
onderscheiding heeft zij bij haar 50 jarig jubileum
gekregen. “Ik wacht rustig af wat ze nu voor mij in
petto hebben”. De opbrengst van het fonds is bestemd voor de aankleding van het interieur van de
kerk. Je kunt haast wel zeggen dat het halve interieur
van de kerk door Bep bijeen gelopen is.
Bep vertelt: “Henk en ik hebben een heel gelukkig
huwelijk gehad. We hebben veel gelukkige tijden
meegemaakt, maar ook veel verdriet om het feit dat
wij geen kinderen hebben gekregen. Henk en ik gingen vaak op vakantie en hebben veel gefietst”. In haar
huwelijk heeft Bep nog wel enkele huishoudelijke
baantjes gehad. Zo heeft ze ruim 25 jaar bij de familie
Blonk in Woerden gewerkt.
De laatste tien jaar van Henk zijn leven was Bep een
soort mantelzorger voor hem. Henk is op de eerste
dag van het nieuwe millennium overleden, 1 januari
2000.
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• 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.

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

Voor:
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Hoofdweg 144 - 3474 JK Zegveld
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Voor je het weet begint
het nieuwe
maaiseizoen weer!
Vergeet de
onderhoudsbeurt van
uw grasmaaier niet!

KMN

KOOMAN MECHANISATIE
NOORDEN

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

De Berichtgever
Burgerlijke stand
Geboren
7 februari 2018
Niek Antonius (Niek), zoon van
Theo van Kippersluis & Madelon Wolmerstett
Hoofdweg 187, 3474 JD Zegveld
9 februari 2018
Roos, dochter van
Pascal & Doreen Distel-Derks
Hoofdweg 37, 3474 JA Zegveld
28 februari 2018
Stef, zoon van
Martijn Brands & Maaike Burggraaf
Oeverzwaluw 37, 5221 GM ‘s Hertogenbosch
1 maart 2018
Dannii Elisabeth (Dannii), dochter van
Michel Bunnik & Emily van de Lagemaat
Het Erf 5, 3474 NA Zegveld

Huwelijk:
26 april 2018
Bas van Ingen & Thirza Olieman
Prinses Margrietstraat 6, 3466 LL Waarder

40 jaar getrouwd:
27 april 2018
Nico & Bets Heikamp-Beukers
3474 JK Hoofdweg 138

55 jaar getrouwd:
18 april 2018
Rinus & Wil Hoogerbrugge-Loenen
3474 JP Dorpsstraat 9

Overleden:
16 februari 2018
Theoda Christiane (Oda) de Kanter-van Boetzelaer
op de leeftijd van 80 jaar
Broekerweg 19, 3474 KK Zegveld
Correspondentieadres: Familie De Kanter, Broekerweg 19, 3474 KK Zegveld
17 februari 2018
Suzanne Zwarts
op de leeftijd van 31 jaar
Correspondentieadres:
Familie Zwarts,
Rondweg 58, 3474 KG Zegveld
3 maart 2018
Gijsbert (Bert) van der Schee
op de leeftijd van 61 jaar
laatst gewoond hebbende Korensloot 8
Correspondentieadres:
Carla van de Geer,
Korensloot 8, 3474 HL Zegveld
9 maart 2018
Abraham Hubert Philippus (Huibert) de Kanter
op de leeftijd van 84 jaar
Broekerweg 19, 3474 KK Zegveld
Correspondentieadres:
Familie De Kanter,
Broekerweg 19, 3474 KK Zegveld
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Welzijn Zegveld
De onbekende bekende familie
Op woensdag 4 april a.s. komt de onbekende bekende
Zegveldse familie naar de Milandhof met verhalen en
foto’s van henzelf, hun familie en de omgeving waar zij
hun jeugd door hebben gebracht.
De middag begint om 14.00 uur. Jos Didden zorgt er
voor dat de foto’s perfect geprojecteerd worden. Kom
gezellig en neem familie en of vrienden mee. U ziet
iets van Zegveld en misschien ook van uzelf of uw
familie.

Zegvelds uitje en diner
Op woensdag 6 juni a.s. heeft de commissie van Welzijn Zegveld weer een leuk uitje voor u in petto. De
bus brengt u naar een paar mooie plekjes die zeker de
moeite waard zijn om deze zien en te beleven. Aansluitend wordt er in de Milandhof heerlijk voor u gekookt voor het inmiddels befaamde ‘Zegvelds Diner’.
In de volgende Berichtgever leest u meer over deze
dag, maar noteert u de datum vast in uw agenda.

Creatieve middag
Op de 2e en 4e woensdagmiddag van de maand is er
na de Open Tafel een creatieve activiteit in de ‘Zegge’.
Gezellig knutselen en een babbeltje bij een kopje koffie of thee. Kom eens kijken of het u leuk vindt.

Wereld dansen
Iedere donderdagmorgen is er in de grote zaal van de
Milandhof ‘Wereld dansen’. Vanaf 9.30 tot 11.30 uur
bij lekkere muziek de voeten van de vloer, goed voor
lijf en leden.

Fietsen
Vanaf april gaat Herman Lekkerkerker weer fietsen.
Iedere 2e en 4e donderdag van de maand om 13.00
uur verzamelen voor de Milandhof voor een ontspannen tocht door de prachtige omgeving van Zegveld. O

Vrouwen koffie-ochtend
Op woensdag 25 april a.s. wordt er weer een vrouwen
koffie-ochtend georganiseerd. Rondom een kopje koffie kunt u luisteren naar Mira de Boer uit Almere. Zij
zal spreken over het thema ‘Uit je comfortzone’. De
koffie-ochtend wordt gehouden in Gasterij ‘De Milandhof ’ en begint om 9.30 uur. De organisatie is in
handen van de Evangelisatiecommissie Zegveld. Kinderoppas is aanwezig, evenals een boeken- en sieradentafel. U wordt van harte uitgenodigd deze ochtend
bij te wonen. Neem gerust uw (schoon)moeder, zus,
vriendin en/of buurvrouw mee. O

Dankbetuiging
Uw blijk van medeleven, de vele hartelijke reacties
en kaarten, ontvangen na het overlijden en bij de
begrafenis van onze lieve man, vader en opa

Arie van Leeuwen
waren overweldigend. Wegens de enorme belangstelling bij de rouwdienst en begrafenis is het ons
niet mogelijk u allen persoonlijk te bedanken.
Het is ons opnieuw duidelijk geworden dat Arie
niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel
heeft betekend.
Rina van Leeuwen,
kinderen en kleinkinderen

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.
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.: Voorjaarsconcert KNA 19.30 uur in de
Milandhof, inclusief verloting.
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,
aanvang 19.30 uur en Gezondheidsmarkt,
aanvang 20.15 uur in de Milandhof
10 apr.: ‘Passage’: De ‘Broedergemeente’ te Zeist, ook
wel Hernhutters genoemd, bestaat al
270 jaar. Zij komen vertellen over hun
zendingswerk in o.a. Suriname. Aanvang
19.45 uur in de Milandhof.
11 en 12 april
Toiletpapier-actie World Servants
14 apr.: Ophalen ‘rommel’ t.b.v. Rommelmarkt
17 en 18 april
Kledingbeurs bij fam. Van Ingen
21 apr.: Rommelmarkt
21 apr.: Toneelavond Oranjevereniging
25 apr.: Vrouwen koffie-ochtend
27 apr.: Koningsdag
6 juni: Welzijn Zegveld: Zegvelds Uitje
6 juni: Welzijn Zegveld: Zegvelds Diner
9 juni: Rabo sponsor fietstocht
15 juni: TV Miland - familie/vriendentoernooi
16 t/m 24 juni:
TV Miland - open toernooi 17+ en 35+
18 t/m 22 juni:
TV Miland - open toernooi 50+
23 juni: Stratenvoetbaltoernooi
5 juli: Zomerconcert KNA bij de ingang van de
Meijezaal van de Milandhof
7 juli: Zegveld Zomert
7 juli: Meije Buurtfeest
Sept.: KNA Start Grote Club Actie
22 okt.: Verkoop oliebollen door KNA huis aan huis
23 okt.: Verkoop oliebollen door KNA in de kraam
aan de Middenweg
3 nov.: Najaarsconcert KNA 19.30 uur in de
Milandhof. O

De Berichtgever in 2018
De Berichtgever hoopt in 2018 te verschijnen op:
27 april, 25 mei, 29 juni, 21 september, 26 oktober,
23 november, 21 december.
Kopij voor het
volgende nummer
dient uiterlijk
woensdag
11 april 2018
binnen te zijn.
Advertenties
uiterlijk vrijdag
13 april 2018. O
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