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Voor inwoners van Zegveld en de Meije

Bijzondere wetenschapsprijs voor Marileen
Ingrid van Engelshoven,
Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
reikt de prijs uit aan
Marileen Dogterom

Marileen Dogterom heeft de NWOSpinozapremie mogen ontvangen. Reden genoeg voor De Berichtgever om
een afspraak bij haar thuis in De Meije
te maken. De prijsuitreiking vond 12
september jl. plaats in de Schouwburg
in Den Haag. Ingrid van Engelshoven,
Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap reikte de prijs uit. Het
bedrag wat met deze premie gemoeid
gaat is 2,5 miljoen euro.
Marileen: “Ik ben heel blij met deze
prijs. Ik mag dan degene zijn die de prijs
heeft gewonnen, maar het is natuurlijk
voor mijn hele team. Ook voor hen is
het een enorme stimulans om nieuwe
onderzoeken te doen.”
Marileen geeft leiding op de TU Delft

aan een groep van internationale jonge
wetenschappers. Momenteel 14 mensen
uit verschillende landen; Rusland, India,
Iran, Duitsland, Turkije en natuurlijk
ook Nederland. Ze ziet haar werk als
een soort ontdekkingsreis. Er wordt al
bijna een eeuw onderzoek gedaan naar
de werking van cellen maar nog steeds
valt er heel veel nieuws te ontdekken.
Marileen onderzoekt met haar team de
werking van dierlijke (en dus ook menselijke) cellen. Elke cel heeft net als ons
lichaam ook een skelet. Het bijzondere
aan dierlijke cellen is dat ze van grootte
en vorm kunnen veranderen, het zijn
een soort ‘Barbapapa’s’. Een cel zonder
skelet zou een vormeloze zak zijn. Het
skelet van de cel bepaalt bijvoorbeeld
wat er precies gebeurt als de cel gaat

Ontmoet & Groet
(Een ingekomen bericht)
Zaterdag 3 november aanstaande houden wij in de ochtend van 10.00 tot
12.00 uur een Ontmoet & Groet. Dat
doen wij buiten op Middenweg 1 voor
de Coop Bremmer.
Met een kop koffie of een fris in de hand
kunt u kennis maken. Die ochtend staan
Henk Oskam onze dorpsconsulent
samen met onze Zegveldse wijkagent
Daphne Sturkenboom voor u klaar.
U kunt Daphne ontmoeten en haar
kleine vragen stellen of een afspraak
maken voor een groter onderwerp. In
ieder geval zult u haar gezicht zien en dat

maakt het makkelijker om haar een volgende keer te Ontmoeten of te Groeten!
Dus:
Ontmoet & Groet
Locatie: Voor bij Coop Bremmer
Datum: zaterdagochtend 3 november
2018
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur
Er staat een kop koffie, thee, iets fris en
wat lekkers voor u klaar!
Naast de website is Zegveld Zorgt nu
ook op facebook, leuk om vrienden mee
te worden!

delen. Waarom gaat nu de ene chromosoom ‘links af ’ en de andere ‘rechts af ’?
Als wij de normale werking van celdeling kunnen begrijpen, dan kunnen we
daarna onderzoeken waarom het soms
toch fout gaat met deze celdelingen. Dit
gebeurt bijvoorbeeld bij de ziekte kanker. Momenteel wordt dit bijvoorbeeld
behandeld met chemotherapie. Dit is op
zich een prima methode, maar nog heel
erg grof. Het hele skelet van de cel wordt
platgelegd en behalve de zieke cellen
gaan ook de gezonde cellen hiermee
kapot. In ons onderzoek proberen wij
om heel gedetailleerd te begrijpen wat
er bij ‘foute’ cellen verkeerd gaat zodat
alleen die behandeld kunnen worden.
Dit is een proces van jaren en we weten
al heel veel, maar nog lang niet genoeg.
Met deze mooie prijs kunnen wij dan
ook weer extra onderzoeken doen.
Tenslotte nog wat over de Spinozapremie. Dit is een jaarlijks terugkerende
prijs die wordt uitgekeerd aan mensen
die jarenlang fundamenteel wetenschappelijk onderzoek doen. Het is een
Nederlandse prijs en de prijswinnaars
moeten ook in Nederland werkzaam
zijn. Om voor deze prijs in aanmerking
te komen moet je genomineerd worden.
Rectoren van Universiteiten kunnen je
nomineren. Daarna bepaalt een speciale
commissie wie in de prijzen gaat vallen.
Dit jaar is de keuze op Marileen Dogterom gevallen, samen met nog 3 andere
wetenschappers.
De Berichtgever feliciteert haar van
harte met de prijs en wenst haar succes
met haar verdere onderzoeken.
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De Berichtgever
Hieronder worden voor u de belangrijkste punten die in de vergadering van het Dorpsplatform
Zegveld van 9 oktober 2018 op de agenda stonden
op een rijtje gezet. De uitgebreide notulen kunt u
ook lezen op onze website www.dorpsplatform.
zegveld.net
De opkomst was overweldigend en historisch
groot. Normaal zijn er tussen de 30 en 40 personen
aanwezig, nu waren er maar liefst 52 mensen aanwezig. Voor een deel had dit wellicht te maken met
de woningbouwplannen bij de Pionier en Weidz.

Plan locatie Waldhoorn/Pionier
De voorbereidingen voor deze inbreidingslocatie lopen al ongeveer zes tot zeven jaar. Zo’n week of twee
geleden kwam er dan eindelijk ‘witte rook’ uit de
schoorsteen. Eerst verliepen de plannen voorspoedig, maar toen het project door GroenWest werd
doorgerekend, bleken de bouwprijzen zo hard te zijn
gestegen dat het plan financieel niet meer haalbaar
was. Er is veel overleg geweest tussen de gemeente,
de provincie, Zegveld Zorgt, het Dorpsplatform
Zegveld en GroenWest. Dit heeft ertoe geleid dat de
plannen nu wel bijna rond zijn. De gemeenteraad
moet nog een besluit nemen over een financiële bijdrage en het bestemmingsplan moet nog worden gewijzigd, maar verwacht mag worden dat de plannen,
die erg belangrijk zijn voor het dorp en de ouderen in
ons dorp, doorgang vinden. Op korte termijn zullen
de omwonenden worden geïnformeerd en in 2019
zal het plan worden uitgewerkt en zal de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Hopelijk,
als er niet te veel bezwaren zijn, kan begin 2020 gestart worden met de bouw. De bouwtijd is een jaar
zodat, als alles goed gaat, de woningen in januari
2021 gereed kunnen zijn. De bedoeling was eerst dat
er 14-16 woningen zouden komen, maar dat is vanwege de voorzieningen als een gezamenlijke huiskamer en een lift, financieel niet haalbaar. Nu komen
er ongeveer 20 woningen. Van de 20 zullen er 16
in de sociale huur zijn en 4 in de vrije sectorhuur,
zodat ook mensen in aanmerking komen die boven
de ‘inkomensgrens’ zitten. Zegveld kent een kernenbinding, zodat de sociale huurwoningen aan Zegvelders zullen worden aangeboden. Voor de vrije sector
huurwoningen wordt nog bekeken hoe deze ook aan
Zegvelders kunnen worden aangeboden. Zodat alle
woningen naar ouderen en naar mensen die zorg
nodig hebben gaan én die tevens uit Zegveld komen.
Zegveld Zorgt gaat samen met de bewoners kijken
hoe de sociale cohesie en de zorg en aandacht voor
elkaar kan worden bereikt. Zegveld Zorgt en het
Dorpsplatform Zegveld hebben in de planvorming
samen opgetrokken en zijn heel erg blij dat het nu
toch gaat gebeuren. Er hebben zich al 25 gegadigden
aangemeld en verwacht wordt dat de plannen ook
voor enige doorstroming in het dorp zal zorgen.
Kritiek was er echter ook vanuit de vergadering,
met name over de lange tijd dat het geduurd heeft
voordat de plannen eindelijk gerealiseerd kunnen
worden en waarom het nu weer anderhalf jaar moet
duren voordat met de bouw gestart kan worden.
Verder had de communicatie van de gemeente en
GroenWest over de plannen richting de omwonenden wel beter gekund.

Plan Weidz
De plannen bij Weidz zijn nog niet zover. Hoewel er
intensieve gesprekken worden gevoerd tussen de verschillende partijen schieten de plannen niet op. Het
Dorpsplatform vindt dat het allemaal wel erg lang
duurt, want ook deze plannen zijn al zo’n acht jaar
geleden gestart. Het Dorpsplatform vraagt zich af

3
Zegveld, het dorp waar
het leven goed is!

Nieuws van het
Dorpsplatform
Zegveld
wat nu echt de oorzaak is dat in 8 jaar een plan van 38
woningen niet gerealiseerd kan worden. Door inwoners worden hierover ook brieven aan de gemeente
gestuurd. De gemeente heeft eerder bepaald dat het
aantal inwoners in Zegveld op peil moet blijven en
dat daarvoor een bepaald aantal woningen gebouwd
moet worden. Maar wat doet de gemeente daar nu
concreet aan, zo vraagt het Dorpsplatform zich af.
Overal wordt gebouwd, in Harmelen, Kamerik en
zeker in Woerden en het lijkt wel alsof ons dorp er
maar bijhangt. Het Dorpsplatform vraagt zich af of
de gemeente Woerden in andere delen van Woerden
dezelfde eisen stelt en wat de gemeente nu doet om
het plan door te laten gaan. Zegveld vergrijst, jeugd
trekt weg, de school heeft te maken met een afnemend aantal leerlingen en er blijft bij de verenigingen
geen kader meer over om te kunnen blijven bestaan.
Het Dorpsplatform vraagt zich verder af waarom de
knelpunten niet openbaar gemaakt worden, zodat
helder is wat er aan de hand is. De dorpswethouder
heeft toegezegd in overleg te treden met zijn collegawethouders en hoopt dat hij in de vergadering van
december meer kan mededelen.

Afgebroken rioleringen Eikenlaan en
omgeving
Er zijn twee rapporten verschenen en inmiddels
worden de rioolputten (die het probleem van de verzakkingen veroorzaken) hersteld. Daarna wordt het
grondwaterpeil weer gemeten en vindt er communicatie met bewoners plaats. Ook richting de huizen
wordt nog gekeken naar het grondwaterpeil en er zal
met de bewoners worden gesproken of er problemen
zijn met de riolering naar de huizen.

Ophogen Slotenbuurt
Aan het begin is het werk met ongeveer 9 weken
vertraagd omdat de netwerkbeheerders te laat begonnen zijn met het verleggen van de kabels. De gemeente heeft helaas niets te zeggen over de netwerkbeheerders en is dus helemaal van hen afhankelijk.
Dat maakt het plannen van het werk ook zo lastig.
Er is een app van de aannemer waarop allerlei informatie staat over de planning van het werk en de
voortgang hiervan. Verder vinden er ‘keukentafelgesprekken’ plaats (tussen aannemer en bewoner). De
omleidingsroute wordt door middel van gele bordjes aangegeven. Dit wordt ook aan de hulpdiensten
doorgegeven. In het weiland zijn extra parkeerplaatsen gemaakt. Verder is er een buurtconciërge voor
kleine dingen als containers, boodschappen e.d.
Vanuit het Dorpsplatform zijn een aantal klachten
aan de gemeente en de aannemer meegegeven, met
name over de communicatie. Zij hebben beloofd dit
op te gaan pakken. Ook is gevraagd om handhaving,

omdat veel auto’s in de Broeksloot verkeerd geparkeerd staan.

Brug Molenweg-Julianalaan
(Julianabrug)
Er zijn tellingen geweest. Over de brug bij het Ooievaarsdorp rijden per dag nog geen 200 auto’s. Toch
is het Dorpsplatform tegenstander van een smalle
brug waar alleen fietsers en voetgangers overheen
kunnen. De brug heeft een belangrijke functie in het
dorp en hoort gewoon bij het dorp.

Melding Openbare Ruimte (MORmeldingen)
Er is door de gemeente een toelichting gegeven op
het systeem. Als je meldingen/klachten hebt over
dingen in de buitenruimte dan kan dit via 140348 of
de website worden gemeld, zodat deze klachten niet
allemaal in de vergadering van het Dorpsplatform
hoeven te worden behandeld. Vanaf medio februari
volgend jaar kan online op een kaart worden gezien
wat gemeld is en hoever het met de melding is.

Gladheidsmeldsysteem
Aan de Hoofdweg komt een signaleringssysteem
in en naast de weg. Deze heeft een signaalfunctie
voor de gladheidsbestrijding in de gehele gemeente
Woerden.

PDM zakken
De PMD zakken worden door sommige inwoners
veel te vroeg opgehangen, soms zelfs al halverwege
de week. Dit hoort natuurlijk niet en het ziet er ook
niet uit. Dit zal aan de Boa’s worden gemeld.

Aanvraag buiten AED Zegveld
Er is een lijst van AED’s in de Meije en Zegveld opgesteld. Voor het centrum van Zegveld doet de EHBO
samen met het Dorpsplatform een aanvraag voor
een buiten-AED.

Vervanging lantaarnpalen langs
Hoofdweg
Over de vervanging van de gebogen lantaarnpalen
langs de Hoofdweg is veel te doen. Als er één omver
wordt gereden, wil de gemeente deze door rechte lantaarnpalen vervangen. Het Dorpsplatform is het hier
natuurlijk niet mee eens. De weg is in 2010 gereconstrueerd en bewust zijn deze gebogen lantaarnpalen
geplaatst. Het is dan raar om deze geleidelijk aan
door rechte lantaarnpalen te vervangen. Dit wordt
een armoedig gezicht, aldus het Dorpsplatform. Bij
de gemeente zal dit besproken worden.

Ophoging Meijedijk
Op 1 november a.s. is er een informatieavond voor
alle Meijenaren. Er liggen twee keuzes voor. Een
damwand of het verhogen van de dijk of een combi
hiervan. Een damwand komt op een hoogte van 43
cm (vast in de zandlaag) en bij een verhoging van
de dijk komt deze op 75 cm (en blijft nazakken). Na
de informatieavond wordt een berekening gemaakt
wat het gaat kosten. Vóór 1 maart a.s. besluiten de
gemeente en het Waterschap over de wijze van uitvoering. Het Buurtcomité Stichtse Meije is tevreden
over de communicatie van de gemeente en het waterschap.

Volgende vergadering
De volgende vergadering vindt plaats op
dinsdag 18 december a.s.
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Lennie Bunnik staat haar mannetje!

In een prachtig gerestaureerde boerderij aan
de Rondweg woont Lennie met haar man
Aad en hun twee kinderen Tara van 10 en Ise
van 8 jaar oud. Het voorste gedeelte van de
boerderij wordt bewoond door haar schoonouders. In 2015 hebben ze alles grondig
verbouwd.
Lennie komt oorspronkelijk uit Ter Aar. Via
de KPJ heeft ze Aad leren kennen en zijn ze in
Zegveld terecht gekomen, eerst in De Meije,
daarna in de Beatrixstraat en nu aan de Rondweg. “Ik vind het hier heerlijk wonen, ik houd
van de ruimte om mij heen, we komen allebei
van een boerderij en vinden het super dat we
hier mogen wonen!”
Lennie zit niet graag stil, ze is actief op school
met allerlei activiteiten, ze organiseert de
Meijerie en is fanatiek voetbalster. Nu al 17
jaar bij Siveo. “Toen het huidige damesteam
werd opgericht ben ik erbij gekomen.” De
voetbalhobby deelt ze met Aad, die ook speelt
bij Siveo.
Negen jaar geleden werd Lennie voor het eerst
benaderd door de brandweer. “Ik vond het wel
heel leuk, maar toen was de tijd er nog niet
rijp voor. Ik was nog bezig met een HBO-opleiding management, economie & recht. Deze
opleiding deed ik naast mijn werk in de kinderopvang. Dat was een hele drukke periode,
28 uur werken, 20 uur studiebelasting. Tara
was toen nog klein en ik was toen zwanger van
Ise. Dus een taak bij de brandweer zag ik toen
niet zitten.”

E LW I
Electra

“Tweeënhalf jaar geleden werd ik weer
benaderd door de brandweer en toen dacht
ik: Waarom niet?! De kinderen zijn intussen ouder geworden. Ik ben minder gaan
werken en niet meer in de kinderopvang, maar
op kantoor in het familiebedrijf De Groot
Metaalbewerking. Mijn ouders zijn niet meer
werkzaam in de zaak. Mijn twee broers hebben dat overgenomen en ik ben werkzaam als
office manager.
Toch heb ik er wel heel goed over nagedacht,
want als je bij de brandweer gaat, doe je dit
niet alleen. Je gezin moet er wel volledig achter
staan. Gelukkig doen ze dat ook en daarbij
komt het uitstekend uit dat wij zo dicht bij
mijn schoonouders wonen. Mijn schoonmoeder heeft in het begin zelfs een reservepieper
bij zich gehad, zodat zij wist als ik werd opgepiept. Zij ging dan direct naar de kinderen en
zorgde ervoor dat alles thuis op rolletjes bleef
lopen. Dat is voor mij een heel fijn gevoel, dat
je daar geen zorgen over hoeft te hebben.”
Voor de collega brandweermannen was het
ook wel even wennen dat er een vrouw in
hun midden was gekomen. Ze kwamen dan
binnen en zeiden: “goedenavond heren en
Lennie” of “goedenavond heren en dame”. Dat
was ik snel zat en heb toen gezegd: “Als jullie
willen dat ik volledig in het team pas, moeten
jullie daarmee ophouden. Ik wil niet dat ik
de uitzondering ben, ik wil gewoon deel uit
maken van het team”. Dat pikten ze allemaal
goed op en ik ben snel geaccepteerd en voel
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mij echt een brandweerman! Ja, brandweerman, ik vind brandweervrouw zo raar klinken.
Onlangs heb ik mijn tweejarige opleiding
afgerond en ben nu gediplomeerd brandweerman.” Tijdens je opleiding doe je wel gewoon
mee met alle oefeningen en bij een brand ga
je mee als aspirant brandweerman. De grote
brand aan de Hoofdweg in Zegveld was een
week voor haar examen. “Dat was de eerste
echt grote brand die ik meemaakte en ik zat
ook bij het eerste team in de wagen. Om 11.30
uur ging mijn pieper af en in nog geen twee
minuten was ik op de kazerne. De melding
was aanvankelijk een voertuigbrand, maar
daar aangekomen bleek de stal ook in brand
te staan. We kregen assistentie van meerdere
teams uit de regio. We hebben helaas de stal
niet kunnen redden, maar gelukkig was er
geen sprake van persoonlijk letsel en bleef het
bij materiële schade. Na een aantal uren ging
ik weer op huis aan. De kinderen waren in de
tussentijd goed opgevangen. Zij vinden het
overigens wel heel spannend en stoer dat ik bij
de brandweer ben.”
Het zou leuk zijn als er meer vrouwen voor de
brandweer zouden kiezen. Het is goed voor
het evenwicht in de groep dat er ook vrouwen
tussen zitten. “Maar…. je moet wel je mannetje kunnen staan!” Onlangs zijn er weer twee
nieuwe jonge mannen bij het korps gekomen,
dat nu bestaat uit 18 mensen. Die heb je ook
wel nodig, want niet iedereen is altijd in de
buurt. Als er een oproep komt moet er altijd
minimaal 1 bevelvoerder zijn, 1 chauffeur en
4 manschappen. Onlangs is het korps opgeleid
tot ‘TS4’, hierdoor mogen ze nu ook met 4 personen uitrukken. Dat is een goede ontwikkeling,
zo kun je operationeel blijven als vrijwillig
korps. Zijn er onverhoopt toch te weinig
mensen dan moet je het korps ‘buiten dienst’
melden en dat wil je zoveel mogelijk voorkomen. Zeker nu de brandweer tegenwoordig
ook voor reanimaties wordt ingezet. Dan telt
vooral de snelheid. Een mooi voorbeeld hiervan is een oproep die we laatst kregen voor
reanimatie in Zegveld. De brandweer was snel
en als eerste ter plekke. “Wij zijn gestart met
reanimatie totdat de ambulance arriveerde en
het overnam. De 72-jarige Zegvelder heeft dit
overleefd, mede dankzij het snelle handelen
van de brandweer. “Dat zijn natuurlijk de
mooie kanten van het vak, daar doe je het voor
en daarom ben ik brandweerman!”
Heb je nog ambities voor de toekomst?
“Voorlopig vind ik het heel leuk om deel uit te
maken van de brandweer. Nou, misschien nog
een vrouwelijke collega erbij of doorgroeien
naar de functie van bevelvoerder… de tijd zal
het leren.” We wensen Lennie veel succes bij de
brandweer.

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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De Berichtgever
Buurtbus bestaat 30 jaar
Op 22 september jl. bestond de buurtbus
alweer 30 jaar. Reden voor een feestje en een
hernieuwde kennismaking in de Berichtgever.
Daarvoor reed de Berichtgever een rondje
mee met chauffeur Huib de Bruijn.
De buurtbus rijdt per dag vijf ritten. Iedere rit
bestaat uit 2 rondjes, alleen de eerste rit ‘s morgens vroeg bestaat uit één rondje. Uw verslaggever stapte op bij Stoof Tweewielers. Vervolgens
ging de bus naar Woerden - Nieuwerbrug Waarder - Driebruggen - via het Laageind naar
het station in Bodegraven en via de Meije weer
terug naar Zegveld. De ritten worden ook wel
eens andersom gereden. Dit heeft te maken met
het aanbod van passagiers, zo heeft de praktijk
geleerd. Een mooie toeristische route die slechts
€ 1,10 kost, ongeacht de lengte van de rit. Het
gebeurt dan ook regelmatig dat iemand meerijdt
vanwege de mooie route en de gezelligheid. De
meeste passagiers kopen een kaartje omdat dat
vaak goedkoper is dan het gebruik van de OV
chipkaart.
Iedereen die een rijbewijs heeft, kan chauffeur worden bij de buurtbus. In de buurtbus
mogen maximaal acht personen mee en die zijn
verplicht om de veiligheidsgordel om te doen.
Bij bijvoorbeeld een stadsbus gelden heel andere
regels en is ook een speciaal rijbewijs nodig om
een bus te mogen rijden. Om met de buurtbus
op vrijdagmiddag door Woerden te rijden is een
crime, zeker bij het station en de Joz. Israëlslaan.
Door Nieuwerbrug ging het deze middag vlot,
maar o wee als de A12 vast staat, dan gaan
automobilisten een alternatieve route zoeken
en zit Nieuwerbrug ‘op slot’. En als er een file is,
zo zegt chauffeur Huib: “Dan moet je je rustig
houden, opwinden heeft geen enkele zin”.
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Deze week staat de teller van het aantal passagiers aan het eind van vrijdagmiddag (er moet
nog één rondje worden gereden) op 225. Goed
is om te weten dat de buurtbus door Arriva is
geleverd en ook de onkosten aan de bus en de
benzine voor rekening van Arriva zijn. De Provincie geeft ook een subsidie voor de Buurtbus,
maar deze is bestemd om iets te doen voor de
vrijwilligers. Zo gaan ze één keer per jaar met de
vrijwilligers uit eten en krijgen ze een kerstpak-

Slang gesignaleerd
17 september jl. was het een drukte van belang op
de Middenweg ter hoogte van de Korensloot. Auto’s
stopten midden op de weg en kinderen joelden naar
hun klasgenootjes dat ze moesten komen kijken.
Wat was er aan de hand? Er lag een slang midden
op de weg.
Het dier was zich van geen kwaad bewust en zocht
zijn weg over de straat. Hij had de pech dat de Middenweg een druk bereden route is. Zo werd hij al
snel het slachtoffer van een verkeersongeluk.
Inmiddels kwamen er ook wat buurtbewoners
aangelopen die het dier aan de kant legden. Zij
bekeken het dier eens goed en dachten dat het wel
een ringslang zou moeten zijn. Vervolgens werd de
dierenambulance gebeld, zodat het dier meegenomen kon worden.
Wat een spektakel op een doordeweekse dag in ons
doorgaans rustige dorpje!

ket. Daarnaast worden ook de kosten voor de
administratie hiervan betaald.
De buurtbus heeft een heel aantal trouwe klanten. Veelal klanten uit een omgeving waar een
(stads)bus niet komt. Dat is ook de reden dat de
buurtbus is opgericht. Zij zijn zeer tevreden over
de buurtbus en de chauffeurs. Een passagier
reageert als volgt: “Ik gebruik vaak de buurtbus,
ik kan niet zonder”. Je merkt ook dat de vaste
passagiers een band met de chauffeur hebben, ze
groeten hem of haar hartelijk. De buurtbus vervoert regelmatig studenten vanaf het station in
Woerden of Bodegraven die een weekend naar
de Hollandse Boerderij in de Meije gaan.
De buurtbus wordt door vrijwilligers gereden.
Hun aantal bedraagt zo’n 45 chauffeurs, waarvan
drie vrouwen. Eén van die vrouwen is Anneke
Graman uit ons dorp. Zij is ook voorzitter van
het bestuur van de Stichting Buurtbus De Meije.
Tot en met je vijfenzeventigste jaar mag je de
buurtbus rijden. Het aantal vrijwilligers bestaat
voor 90% uit mensen die niet meer werken.
De buurtbus rijdt alleen op werkdagen, niet
in het weekend en ook niet op feestdagen. Het
jubileum is met alle vrijwilligers gevierd onder
het genot van een gezellig etentje.
De verslaggever van de Berichtgever die deze
middag voor het eerst (als zwartrijder) met de
buurtbus meereed, heeft toch een heel andere
kijk op deze vorm van reizen gekregen. Het is
goedkoop, gezellig en je komt uitgerust aan op
de plek waar je zijn moet. Ons advies: gewoon
een keer uitproberen. Doen!

Voorbereid de winter in?
Een cacaopakking! Versterkt immuunsysteem en
verhoogt de weerstand. Bij deze lichaamspakking wordt
gebruik gemaakt van een warmtedeken.
Lekker als het buiten koud is.

www.salonlasonrisa.nl 06-28899367
3

Hoofdweg 27 - 3474 JA Zegveld
Tel.nr. 0348-691233 Autobedrijf
Tel.nr. 0348-690304 Autoschadebedrijf
www.autobedrijf-andeweg.nl

De Berichtgever
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Een zonnige ‘Zegveld smaakt naar meer’
Op 6 oktober jl. was alweer de zevende editie
van Zegveld Smaakt naar meer. Dit keer was
het prachtig weer. Vanaf 16.00 uur waren de
eerste bezoekers er al en genoten in een heerlijk najaarszonnetje van allerlei gerechten.
De kinderen leefden zich uit op de springkussens en Speeltuinvereniging De Robbedoes
had weer een leuke workshop bedacht; “Pimp

Kleintje K.N.A.
(Een ingekomen bericht)
Het najaarsconcert van 2018 zal dit jaar op een
verrassende manier worden ingevuld.
Deze avond zal geheel verzorgd worden door
alle jeugdleden van KNA.
Het concert vindt plaats op 3 november a.s. van
19.00 tot 20.00 uur in de Milandhof.
U zult verrast worden wat onze jeugd afdelingen
allemaal aan u kunnen laten horen en zien.
De majorettes, de jeugdslagwerkgroep, het
jeugdorkest en de blokfluitgroep zien uit naar
uw komst! Tot 3 november!

je eigen petje”. Veel kinderen liepen dus ook
met prachtig versierde petjes rond. Nieuw
dit jaar onder de deelnemers was Italiaans
restaurant Viviamo uit Woerden. Zij presenteerde onder andere een heerlijke truffelrisotto.
Traditiegetrouw verkocht Pim de Kooter weer
overheerlijke broodjes beenham, Fruityline

lekkere fruitdrankjes en IJsboerderij Vernooij
natuurlijk boeren schepijs. Spies & Spijs, Grand
Cafe Plein 7 en Eetcafé De Halve Maan behoren
tot de vaste deelnemers en verrassen altijd met
wisselde gerechten. Dit jaar verzorgde WP de
koffie en thee. DJ’s Johan en Bas zorgden voor
de muzikale invulling van de avond.
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Verenigingenspel wordt vervolgd
“In maart van dit jaar plaatste ik een oproep
in De Berichtgever voor opvolging van het
verenigingenspel. In die tussentijd is er veel
gebeurd. Gelukkig zijn er een drietal enthousiastelingen gekomen die het verenigingenspel gaan voortzetten. Daar ben ik natuurlijk
heel blij mee, want het zou ontzettend jammer zijn als het spel verdwijnt”, aldus Ciska.
Het nieuwe team stelt zich aan u voor! Gijs van
Brenk, Jaap Burggraaf en Daniëlle van Elk-van

Brenk. Ze kennen het verenigingenspel allemaal
erg goed, zowel Jaap als Daniëlle doen al vanaf
hun zestiende jaar mee. “Dan kom je bij Jeugdvereniging De Rank en dan ga je bijna automatisch
meedoen.” Daniëlle heeft zelfs ook een keer de
mooie poedelprijs, de rode lantaarn, in ontvangst
mogen nemen. Gijs speelt ook al jaren mee, met
de brandweer of met de Oranjevereniging. “Het is
net waar er nog een plekje over is.”
Alle drie vinden ze het ontzettend jammer dat
ze niet meer mee kunnen doen, maar dat heeft

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 21-03-1892 in het Rotterdamsch nieuwsblad. Je zou dit bericht nu eerder verwachten over een grote stad als Amsterdam of
Utrecht. Blijkbaar was het in de 19e eeuw zelfs in een klein dorpje als Zegveld een probleem.

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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hen niet weerhouden om voor de organisatie te
kiezen!
Het verenigingenspel gaat met deze verandering
ook over van de Culturele Stichting Zegveld naar
de Christelijke Oranjevereniging Zegveld. Binnen
de Oranjevereniging staan ze allemaal achter dit
besluit. Zij waren toe aan vernieuwing en dit past
goed bij de andere activiteiten die we natuurlijk
allemaal kennen; de lampionnenoptocht eind
januari/begin februari, dan de Koningsdag, 4 en 5
mei viering en tot slot de toneelavond. Het verenigingenspel vinden zij een prachtige aanvulling.
Voor de deelnemers zal er het komende jaar niets
veranderen. “Het format staat en daar willen we
niets aan veranderen. We bruisen wel van de
nieuwe ideeën, dus willen we in de toekomst wellicht nieuwe dingen toevoegen. Maar wat bovenal
overeind blijft is de basis van het spel, dat is prima
en verandert zeker niet!”
“Vaste deelnemers krijgen begin december weer
zoals gebruikelijk een uitnodiging per e-mail. We
hopen op een goede opkomst. We gaan ervanuit
dat dit gaat lukken, want de eerste belangstellenden hebben zich al gemeld.”
De negenendertigste editie van het verenigingenspel wordt op 26 januari 2019 gehouden. Heeft
u vragen, dan kunt u die kenbaar maken via de
e-mail op verenigingenspelzegveld@gmail.com.

Uitnodiging KERST!
(Een ingekomen bericht)
Vier(t) u/je ook het Kerstfeest mee op D.V. 2e
Kerstdag, 26 december, 9.30 uur in de Hervormde Kerk van Zegveld? Alle kinderen van
groep 1 t/m 8 van de basisschool zijn van harte
welkom om mee te doen. Hiervoor gaan we
met elkaar oefenen. We oefenen op de volgende
zondagen van 14.00 – 15.00 uur:
• Zondag 2 en 9 december in de Voorhof
• Zondag 16 en 23 december in de kerk.
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!
Opgeven kan tot en met 12 november via:
zondagsschoolzegveld@gmail.com
Heb je vragen of wil je meedoen, maar kun je
niet elke keer oefenen? Neem ook dan even
contact op via ons mailadres!
Jannie van Amerongen, Emmy van Ingen,
Rosemarijn van Meijeren, Karin Kastelein,
Marjan Kastelein, Rianne Kastelein, Elsina van
der Knaap en Bea Pak.

De Berichtgever
Record opbrengst
kinderkledingbeurs
De kinderkledingbeurs die gehouden werd op
29 september jl. heeft het mooie bedrag van
€ 2.700,- opgeleverd. Dit is het hoogste bedrag ooit
sinds de kledingbeurs in 2005 is gestart.
De bezoekers stonden al voor 9 uur op het Voorhofplein om als eerste binnen te zijn. Door het
mooie weer was het goed toeven buiten en wachtte
iedereen geduldig tot de deuren open gingen.
263 klanten hebben deze dag iets kunnen vinden
tussen de rijen kinderkleding en de grote variatie
aan speelgoed die uitgestald lag op de tafels. De
spullen waren van tevoren ingedeeld in babyspullen, jongenskleding en meisjeskleding op maat
en soort kledingstuk. Zo’n 35 vrijwilligers hebben
hier de dagen ervoor aan meegeholpen. Ook na de
kleidingbeurs mochten de vrijwilligers weer aan
de slag. De opbrengst werd geteld, de kledingstukken werden opgehaald en de zalen werden in oude
staat teruggebracht.
De organisatie is blij dat er zoveel kleding en
speelgoed hergebruikt kan worden. Bovendien
zijn ze heel tevreden met de mooie opbrengst, die
bestemd is voor het kerkelijk centrum De Voorhof.
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Nieuws van de Milandschool
(Een ingekomen bericht)

Afgelopen maand hebben alle leerlingen
weer ontzettend hun best gedaan tijdens de
sponsorloop voor ‘Stichting Hartekind’ en de
AED voor op school. Het heerlijke nazomer
weer werkte ook goed mee en onder luid applaus van alle supporters zijn er weer heel wat
rondjes gelopen en is er veel geld ingezameld
voor de goede doelen.
Voor groep 7 en groep 8 stonden er nog eens
twee extra activiteiten op het programma. Zij
hebben heel enthousiast Kinderpostzegels verkocht en zij hebben meegedaan aan de Nationale Voorleeswedstrijd. Deze voorleeswedstrijd
werd gehouden tijdens de Kinderboekenweek
met het thema ‘Kom erbij.’ Na de voorronde
in de klas volgde een schoolfinale en gaat onze

‘voorleeskampioen’ de school
vertegenwoordigen bij de regionale ronde.
Op Nationale Ouderendag hebben we ‘ouderen’ uitgenodigd
om erbij te komen! Er was een
hele leuke activiteit bedacht:
‘Jongeren portretteren ouderen.’
Een mooi moment om op een
vrolijke, luchtige en creatieve
manier in contact te komen
met een andere leeftijdsgroep!
De contacten leverden naast
prachtige tekeningen, veelal
leuke en verrassende gesprekken op. Tot grote verbazing van
de kleuters bleek dat er ook een opa was ‘die
zijn tanden eruit kon doen.’ Toen de leerlingen
klaar waren
met hun
portret was er
nog tijd voor
koffie, thee,
limonade en
een gezelschapsspelletje. Het was
een leuke
middag en
we bedanken
iedereen die is
geweest.

Lichtjesavond 15 november 2018
(Een ingekomen bericht)
Op 15 november 2018 is de Herdenkingsavond ‘Lichtjes in het Donker’ op
de algemene begraafplaats aan de Meeuwenlaan in Woerden. De begraafplaats is ‘s avonds prachtig verlicht en er heerst een intieme, ingetogen sfeer.
Juist in de donkere dagen van november is het fijn om elkaar wat licht en
warmte te brengen. Daarom komen we op deze avond samen.
Deze lichtjesavond is bedoeld voor iedereen die een dierbare heeft verloren
en wil gedenken, ongeacht waar deze is begraven of gecremeerd.
Familieleden en vrienden, jong en oud uit Woerden en omgeving, dus ook
Zegveld, zijn welkom om een bezoek te brengen aan één of meerdere graven of even stil te staan bij het algemene gedenkteken. Zij geven woorden
aan het gemis, laten hun gedachten in stilte varen, luisteren naar muziek

Kent u de compact accu machines van Stihl?
Handig voor alle werkzaamheden in uw tuin.

KMN

KOOMAN MECHANISATIE
NOORDEN

          0172 - 407 295

of maken een mooi
herinneringsgebaar.
De avond zal worden
geopend door Joost
Schelling en na de opening is iedereen vrij om de begraafplaats op te gaan.
De rest van de avond zijn er doorlopende activiteiten, ook voor kinderen.
Vrijwilligers zijn aanwezig om u de weg te wijzen, een kopje koffie of chocolademelk in te schenken of om u op een andere manier van dienst te zijn.
Dat maakt ‘Lichtjes in het Donker’ tot een onvergetelijke avond, waarbij we
zeker ook het leven vieren met elkaar.
Tijd: 15 november 2018, van 19.00-21.00 uur, Locatie: Algemene Begraafplaats Meeuwenlaan, Meeuwenlaan 36, Woerden. Voor vragen of meer
informatie kunt u bellen met Marcel Dekker: tel. 06-21474575.
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De Voet, beeld van de maand oktober 2018
(Een ingekomen bericht)
Het beeld De Voet naast Coop Bremmer van
kunstenaar Boldizsár Szmrecsányi, ‘Boldi’
(Budapest 1970) is beeld van de maand oktober
2018.
De Voet is een van de kunstwerken dat op
het symposium ‘Sitting Art’ in 2007 tot stand
kwam. Dat symposium was georganiseerd door
de Rotary Woerden. Kunstenaars uit Europese landen die onlangs toegetreden waren
tot Europa namen hieraan deel en maakten
kunstwerken waarop gezeten kon worden.
Eerder hebben wij al De Engel, het Oor en het
Sprookjesbed besproken. Ook op de Voet zou je
moeten kunnen zitten.
Het is gemaakt door de Hongaarse kunstenaar
Boldi. Hij maakt vrij grote kunstwerken in steen
en brons, meestal abstract en zeer expressionistisch weergegeven in de vorm van mensfiguren of vogels. Zijn inspiratie haalt hij uit de
harmonie van het alledaagse leven. Boldi heeft
veel internationale bekendheid en zijn werk is
overal in de wereld te vinden. In Nederland is
hij minder bekend.
Door de geschiedenis heen is de voet in de
beeldhouwkunst altijd een belangrijk onderdeel
geweest. De stereotypische beelden van mannen uit de archaïsche periode staan met de ene
voet voor de andere. Het linkerbeen staat dan
een beetje naar voren. Bij de Grieken en later
de Romeinen stonden de beelden overwegend
in contrapost. De rug is licht gekromd, het lichaam krijgt een soort S-vorm en een been, het
standbeen, staat met de voet op de grond, het
andere been, het speelbeen is licht naar buiten
gedraaid zodat ook een deel van de voetzool
te zien is. Naast het esthetische hebben voeten
vooral praktische betekenis in de beeldhouwkunst: het draagt de gehele massa die daarboven
zit. Voor voldoende stabiliteit hebben klassieke

beelden aan de achterkant vaak een extra steun,
meestal in de vorm van een boomstronk. Dat
zie je bijvoorbeeld bij de David van Michelangelo uit 1503.
Een voet moet ook in verhouding staan tot de
rest van het lichaam. Dat is mooi te zien bij
de fragmenten van het reuzengrote beeld van
Constantijn de Grote, Romeins keizer van 308
tot 337 AD. Zijn standbeeld ‘Colossus’ was 12
meter hoog, zijn hoofd 2,5 meter en zijn voeten
ruim 2 meter. De fragmenten zijn te zijn in
Palazzo dei Conservator in Rome.
De Voet van Boldi heeft een afmeting van 1.90
meter lang, 90 cm hoog en 1 meter breed. Het
kunstwerk is gemaakt van witachtig Dolomiet,
een fijnkorrelige kalksteen dat veelal voor-

Nieuwe openingstijden Bibliotheek
(Een ingekomen bericht)
De openingstijden van Bibliotheek Zegveld worden aangepast.
epast.
Nieuwe openingstijden zijn:
Dinsdag: 14.00 - 17.00 – service-uren
Dinsdag: 18.30 - 20.30 – zelfservice
Woensdag: 14.00 - 17.00 – zelfservice
Donderdag: 14.00 - 17.00 – zelfservice
Met vragen over de Bibliotheek of uw lidmaatschap,
kunt u ook bellen met de klantenservice van Bibliotheek
Het Groene Hart op 0348-418354. En u bent uiteraard welelkom bij de balie in Bibliotheek Woerden tijdens de openingsuren
ngsuren
van deze vestiging. De afgelopen periode waren er veel problemen
met de zelfservice-apparatuur in Zegveld. Goed nieuws: binnenkort wordt deze vervangen.
Kijk voor actuele openingstijden en meer informatie over Bibliotheek Zegveld op
www.regiobibliotheekhetgroenehart.nl

komt in Tirol. In de natuur komen de kleuren
grauwwit, rood en groen voor. Dolomiet is een
middelharde steen met een hardheid van 4.5-5.
Daarmee is het een goed te bewerken steensoort.
Boldi heeft De Voet op een zeer eenvoudige
manier weergegeven, als een gesloten blok.
Slechts aan de tenen is te zien dat het een voet
is: er is geen enkel of hak, wel een lichte vorm
dat de voetzool voorstelt en de verhoging die de
wreef suggereert. Alleen de tenen en de nagels
zijn uitgewerkt. Boldi lijkt daarmee te verwijzen naar oude Egyptische beelden, ook daar
zijn de tenen door inkepingen aangegeven. In
tegenstelling tot de eerder genoemde beelden
van Sitting Art is De Voet geen echt zitbeeld
geworden omdat het te laag en te klein is. Op de
rechterzijkant zit een plaatje met de tekst: ‘Voet’.
Boldi Hongarije, de naam van de sponsor de
firma Heijwaal en een verwijzing naar eerdergenoemd symposium van 2007.
Het beeld heeft in Zegveld een prima plek
gekregen. Men kan er om heen lopen om het
van alle kanten te bekijken. Ook harmonieert
het mooi met de omgeving. Daarom is het toch
wel jammer dat de kunstenaar het beeld zo
weinig fantasievol heeft weergegeven. Dat hij
een geweldige beeldhouwer is, behoeft verder
geen betoog als wij kijken naar het prachtige
beeld ‘Europa’ dat in 2011 geëxposeerd werd op
het Lange Voorhout in Den Haag. Het beeld in
Zegveld heeft om met enkele passende spreekwoorden te eindigen weinig voeten in de aarde
en Boldi heeft zich met dit kunstwerk toch wel
enigszins snel uit de voeten gemaakt.

De Berichtgever
(Een ingekomen bericht)

Zegveldse
Rommelmarkt wordt
Familiemarkt!
Anders dan u van ons gewend bent krijgt u nu
al bericht over de Rommelmarkt die jaarlijks
plaatsvindt rond april/mei. Dat komt omdat
we achter de schermen druk aan het nadenken
zijn over een vernieuwend en verbeterd concept
voor een Rommelmarkt 2.0. We willen de Rommelmarkt namelijk gaan voorzien van minder
rommel, betere spullen en meer aandacht voor
amusement voor jong en oud. Om alvast aan
het idee te kunnen wennen hebben wij ervoor
gekozen om voortaan verder te acteren onder
de naam ‘Familiemarkt’: Mooie spullen, plek
voor gezelligheid en ontmoeting voor iedereen.
Zaterdag 11 mei 2019 wordt de eerste ‘Familiemarkt’ gehouden.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda?
Meer details over de invulling van de Familiemarkt volgen op een later moment.
Wat voor nu handig is om te weten, is dat
we het inzamelen van ‘rommel’ anders gaan
invullen. Uiteraard zullen de kraampjes, waar
gebruikte artikelen voor mooie prijsjes worden
aangeboden, er weer zijn. Echter willen wij er
iets aan doen om de kwaliteit van de spullen
omhoog te krijgen.
De prangende vraag is: Hoe gaan we dat doen?
Onze nieuwe werkwijze is als volgt. Wij zullen
aankomend voorjaar niet bij u thuis langskomen om spullen op te halen. Heeft u spullen
voor de Familiemarkt, dan kunt u deze vanaf
nu, op afspraak, afgeven bij de familie Ben
Kastelein in de Meije 130.
Voor het maken van een afspraak of voor
vragen kunt u contact opnemen met Martha
Kastelein via het telefoonnummer 06-12559098.
De opbrengst van de Familiemarkt voor
komend seizoen is al bekend! Deze is bestemd
voor de restauratie van de Hervormde Kerk in
Zegveld.
We hopen mede dankzij uw bijdrage en deelname weer een gezellige markt met een mooie
opbrengst te realiseren!
Namens de Familiemarkt Commissie
Arie van der Knaap, Benno van Dam, Bram
de Groot, Desie den Braber, Esther van Brenk,
Martha Kastelein, Robbert Beukers.

De openingstijden zijn:

X

11
Bakker Jan leert ze bruin bakken
Groep 5 van de ‘Jorai’ had wel een heel bijzondere biologieles. Zij gingen op bezoek bij de bakker
om te kijken hoe het brood gemaakt wordt. Bakker Jan liet zien hoe hij ’s nachts het deeg kneedt,
dit in de blikken doet en vervolgens in de hete oven ‘schiet’. De kinderen mochten tijdens de lunch
natuurlijk ook de heerlijke baksels van de bakker proeven.

Speculaasverkoop ‘De Lofstem’
tem’
(Een ingekomen bericht)
Zangkoor ‘De Lofstem’ komt in de week van 29 oktober - 3 november a.s.
.s. bij
u langs. Dan gaat de jaarlijkse speculaasverkoop weer van start. De prijss is
en
onveranderd, 1 pop voor € 2,00 en 3 poppen voor € 5,00. U kunt ook een
bestelling plaatsen, de poppen worden dan bij u thuisbezorgd.
Belt u daarvoor naar de voorzitter mevr. A. Uittenbogaard-Kastelein, tel.l.
691808 of 06-30070212.
Als u ons heeft gemist kunt u ook bellen naar genoemd nummer. Wij hopen
open
op uw steun voor het koor. Alvast onze hartelijke dank.

Vrouwen koffie-ochtend
Op woensdag 21 november wordt er
weer een vrouwen koffie-ochtend georganiseerd. Rondom een kopje koffie kunt u
luisteren naar mevr. drs. Alie Hoek-van
Kooten uit Veenendaal, arts en schrijfster. Zij zal spreken over het thema
‘Medische verrassingen in de Bijbel’. 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 boekenen sieradentafel. U wordt van harte
uitgenodigd deze ochtend bij te wonen.
Neem gerust uw (schoon)moeder, zus,
vriendin en/of buurvrouw mee.

BOUWKOSTEN
ADVIESBUREAU

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

 7

,;<<,=>
5 (;</<,(+++ ?# (;</<'<<'/
A!$BC*
BBB*$B*

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

W. J. VONK

ZEGVELD

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

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

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

Bedrijfsvestiging:

Tel:

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

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

Lekkerkerker
Keijzer B.V.
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Kinderboekenweek op de Joraischool
(Een ingekomen bericht)
Op woensdag 3 oktober 2018 was de opening
van de christelijke kinderboekenweek op
de school met de Bijbel Jorai met het thema
‘Door dik en dun’. Een best spannend moment,
want de kinderen hadden de dagen er voor in
de avonturen van Jippie Sproet, El Manos,
Renzo Spring en opa Boog kunnen zien dat het
spandoek was weggegooid. En zonder spandoek
geen kinderboekenweek. Gelukkig lieten juf
Elna en meester Rens zien dat vriendschap door
dik en dun de moeite waard is!!
Zo ging de kinderboekenweek toch door en
werd er voorgelezen door de leerkrachten én
door de kinderen zelf!! De kinderen uit groep
7 en 8 gingen op bezoek bij Peuterpret en de
groepen 1 en 2 om voor te lezen. In groep 7 en
8 werden ook voorleeswedstrijden gehouden,
waarbij de twee beste voorlezers uit de groep

De vier kinderen op de foto zijn van links naar rechts: Luna Uittenbogaard, Julia Liesker,
winnaar Dave van der Born en Menno Vergeer.
naar de finale wedstrijd op 12 oktober 2018 van
de school gingen.
Daar moesten ze voor een groot publiek en een
deskundige jury bestaande uit (oud) meester
Nico Eikelenboom, de bekende Zegvelder Gert
Ton en medewerker bibliotheek ‘Groene Hart’

Lidi Beukers hun voorleesboek presenteren en
er uit voorlezen.
De winnaar van deze finale was Dave van der
Born en hij mag de school gaan vertegenwoordigen bij de Regionale voorleeswedstrijd van
Het Groene Hart.

9 en 10 november: Dorcas Voedselactie bij COOP Bremmer
(Een ingekomen bericht)
Begin november a.s. wordt (voor de 23e
keer) weer de landelijke Dorcas Voedselactie
gehouden. Voor deze inmiddels ‘beroemde’
landelijke actie zetten zich veel vrijwilligers in.
Met de Dorcas Voedselactie 2018 worden bij
supermarkten, kerken en scholen producten ingezameld voor de allerarmsten in Oost-Europa.
Voor mensen die door bijv. armoede, leeftijd,
ziekte of een beperking niet in staat zijn om dit

zelf te kopen. Het helpt hen om de gure wintermaanden door te komen. Wij hopen weer van
harte op ook úw medewerking!
In Zegveld zal op vrijdag 9 en zaterdag 10
november de voedselactie worden gehouden bij
COOP Bremmer. Het organiserend comité kan
deze dagen uw hulp goed gebruiken. Doe een
paar boodschappen extra en geef deze af aan de
aanwezige vrijwilligers.
U kunt ook helpen door 1, 2 of 3 uurtjes bij de
kraam in de winkel te assisteren. Houd deze

data dus in de gaten en bel even met één van
onderstaande telefoonnummers wanneer u als
vrijwilliger wilt helpen. Een mailtje naar mjc.
schouten@hotmail.com kan natuurlijk ook!
Doet u ook een paar uurtjes mee? Ja toch? We
zien uit naar uw telefoontjes / mailtjes! Alvast
hartelijk dank!
Voor meer informatie kunt u terecht bij
Lanneke Oudshoorn, Meije 199 (06-28618741)
of bij Maurits Schouten, Broeksloot 67
(06-21124689).
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Bolton Groep liep Dam tot Damloop
(Een ingekomen bericht)
Op 23 september jl. hebben 13 collega’s van de
Bolton Groep de Dam tot Damloop gelopen.
Deze loop is 10 miles (16,1 km) en start in
Amsterdam en finisht in Zaandam.
Voorafgaand aan deze loop hebben de collega’s
meerdere trainingssessies volbracht onder begeleiding van twee personal trainers om fit aan de
start te kunnen staan.
Een bus met fans volgde de groep naar Amsterdam en stonden onderweg met een spandoek
klaar om de lopers een hart onder de riem te
steken.
Alle 13 lopers zijn gefinisht en hebben er een
fantastische ervaring bij. De sfeer onderweg
was geweldig, ondanks de stromende regen was
er veel support en muziek langs de kant van
het parcours wat het voor de lopers nog leuker
maakte.
Al met al een mooi avontuur en dit gezamenlijke doel heeft zeker bijgedragen aan een mooi
teamgevoel bij de Bolton Groep.

Overeenstemming over nieuwbouw De Pionier
(Een ingekomen bericht)
Woningcorporatie GroenWest, Zegveld Zorgt
en de gemeente Woerden zijn het eens geworden over de nieuwbouwplannen voor locatie
De Pionier aan de Clausstraat in Zegveld. Waar
voorheen de basisschool stond, wordt nu een
nieuw appartementencomplex ontwikkeld met
19 woningen en een gemeenschapsruimte. Voor
het overgrote deel gaat het om sociale huurwoningen, vooral bedoeld voor bewoners die hulp
nodig hebben. Er komt dan ook een grote lift

‘Mooie ontwikkeling voor
Zegveld, vooral voor
bewoners die hulp nodig
hebben’
en de galerijen zijn breed. De gemeenteraad van
Woerden en GroenWest moeten nog wel met
de financiële voorstellen instemmen. Omwonenden en overige inwoners van Zegveld kunnen dit najaar meer informatie tegemoet zien.
Nieuwbouw biedt mogelijkheid voor zorg aan
huis.
In Zegveld zijn er te weinig goedkope, gelijkvloerse woningen, zo blijkt onder andere uit
de Woonvisie. Karin Verdooren, directeurbestuurder van GroenWest, is blij met deze

Clausstraat 18
3474 JZ Zegveld
Mob. 06-10 84 13 66
Tel.: 0348-692433
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ontwikkeling: “Ons nieuwbouwplan voor de
locatie De Pionier kan dit tekort aanvullen,
waarbij zorg aan huis mogelijk is. Het is een
mooie ontwikkeling voor Zegveld”. Ook Tymon
de Weger, wethouder bouwen en wonen, is
positief: “Zegveld wacht al lang op de komst
van dit soort woningen, de behoefte is groot.
Erg fijn dus dat er nu overeenstemming is tussen alle betrokkenen. Hopelijk kunnen we snel
volgende stappen gaan zetten om de plannen te
realiseren”.
Het college stelt aan de raad voor om
€ 150.000,00 beschikbaar te stellen om het plan
haalbaar te maken. Dat draagt bij aan de doelstellingen uit het coalitieakkoord. Daarin staat
dat er jaarlijks in de gemeente Woerden 200 tot
300 woningen zullen worden opgeleverd, waarvan 40 tot 60 sociale huurwoningen. Zonder
financiële impuls komt woningbouw in deze
prijsklasse vaak maar moeizaam van de grond.
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Jonge ouders meer kans op woningbrand
Brandweer gaat landelijk op kraambezoek
(Een ingekomen bericht)
Beverwijk, 26 september 2018 - Uit brandrisicoprofielen blijkt dat jonge ouders een grotere
kans op een woningbrand hebben dan gemiddeld. Tegelijkertijd lijkt deze groep zich minder
bewust van dit risico. ‘’De reden van dit verhoogde risico kunnen we verklaren’’, zegt René
Hagen - voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken en lector brandpreventie aan de
Brandweeracademie. ‘’Jonge ouders gebruiken
bijvoorbeeld vaker elektrische apparaten met
een hoog brandrisico, zoals een wasdroger.
Daarnaast is er in een druk gezin vaak minder
tijd om na te denken over de risico´s op brand.’’
Vanaf 1 oktober staan de landelijke Brandpreventieweken dan ook in het teken van de
oproep ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’.
René Hagen: ‘’Met die boodschap gaat de
Brandweer door het hele land daadwerkelijk op
kraambezoek om met ouders samen te werken
aan de veiligheid van hun gezin.’’
Dat jonge ouders minder bewust zijn van hun
verhoogd risico op het meemaken van een
woningbrand wordt bevestigd door de jaarlijkse
steekproef van de Nationale Brandpreventieweken. René Hagen: “40% van de jonge ouders
maakt bijvoorbeeld het filter van de wasdroger
niet na iedere droogbeurt schoon. Dit terwijl dit
een – simpel te voorkomen - top 3 veroorzaker
is van woningbrand. Daarnaast is het verontrustend dat 50% van de jonge ouders vooraf
niet bespreekt wie bij brand welke kinderen in
veiligheid brengt. Je durft er écht niet over na
te denken wat er zal gebeuren als je tijdens een
brand samen buiten staat en je kind blijkt nog
binnen te zijn. Hier gaan we met alle partners
van de Nationale Brandpreventieweken duidelijk en nuttig advies over geven.”
Brandweer landelijk op kraambezoek
Met felicitaties en makkelijk toepasbare tips
voor een brandveilige start voor jonge ouders,
stapt de brandweer vanaf 1 oktober met haar
samenwerkingspartners door het hele land af
op jonge ouders. Met de boodschap ‘Maak van
je roze wolk geen rookwolk’ helpen zij jonge
ouders op weg. Want ouders kunnen zelf veel

doen om hun gezin tegen de risico’s van een
woningbrand te beschermen. René Hagen: ‘’Bijvoorbeeld de slaapkamerdeuren sluiten als je
gaat slapen en testen of je de rookmelders ook
nog kunt horen met de deuren dicht.’’
Samengevat richt de campagne zich op vier
onderdelen:
• Voorkom brand. Maak apparatuur stofvrij.
• Zorg dat je snel weet dat er brand is. Plaats
(gekoppelde) rookmelders die je óók bij
gesloten deuren kunt horen.
• Weet hoe je een brand blust. En weet wanneer
je brand niet moet blussen, maar je direct
moet vluchten.
• Bespreek wat je doet als er brand uitbreekt.
Spreek af hoe je kunt vluchten en wie welk
kind in veiligheid brengt.
De campagne wordt ondersteund door voorlichtingsmateriaal en een campagne op social

media, waarbij jonge ouders onder andere
middels het maken van een online interactieve
test een levensechte brand kunnen ervaren en
aan de hand van de gemaakte keuzes in de test
kennis opdoen over brandveiligheid: www.
brandwondenstichting.nl/brandtest
Woensdag 26 september –
Start Nationale Brandpreventieweken
De Nationale Brandpreventieweken vinden
jaarlijks plaats gedurende de maand oktober. De
25 brandweer veiligheidsregio’s, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting werken met allerhande partners samen om
het aantal slachtoffers van woningbranden in
Nederland tot een minimum te beperken.
De Nationale Brandpreventieweken is een
initiatief van de Nederlandse Brandwonden
Stichting en Brandweer Nederland, het IFV
(Instituut Fysieke Veiligheid) en het Verbond
van Verzekeraars.

Actie Coop samen met Welzijn Zegveld
(Een ingekomen bericht)
We zijn door een strenge selectie heen gekomen om mee te mogen doen. We zijn uitgekozen voor de
‘Coop Lokale Statiegeldactie’. Dit houdt in dat de statiegeld bonnen in de box op de ‘lege flesseninvoer’ bij Bremmer
bestemd zijn voor
Welzijn Zegveld.
Het totale bedrag van
de bonnetjes wordt
opgeteld en verdubbeld door de Coop
organisatie. Het is al
ingegaan en duurt tot
en met november.
Dit is een hele mooie
bijdrage voor Welzijn
Zegveld. Bestemd om
voor onze doelgroep
in Zegveld een cursus ‘Omgaan met de
computer’ te kunnen
organiseren.
Van harte bij u aanbevolen!

SPECULAASHART
Hartstikke lekker, om weg te geven

2 voor € 2,50
Bedrijf:

Privé:
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In gesprek met … Jacques Tournant
Velen van u zullen hem (nog) niet kennen,
maar sinds 2010 woont deze van oorsprong
Fransman met zijn vrouw Yvonne in ons dorp
aan de Broeksloot 17. Goed om kennis te
maken met deze Zegveldse Fransman, want
hij houdt van de Zegvelders.
Jacques Léon Maurice Tournant, roepnaam
Jacques, werd op 23 februari 1948 geboren in
Parijs, vlakbij de basiliek Sacré Coeur. Naast
vader en moeder had hij nog twee oudere
zussen. Jacques vertelt een grappige anekdote over zijn zus, namelijk dat zij haar dode
kanariepiet aan de voet van de Sacré Coeur
heeft begraven.
Jacques heeft geen gemakkelijke jeugd gehad.
De lagere school is hij begonnen in Parijs, maar
toen hij 6½ jaar oud was, overleed zijn moeder
op 39 jarige leeftijd. Zijn vader kon hem niet
die zorg geven die hij als kind nodig had en dus
ging hij naar zijn oma die de opvoeding verder
overnam. Zijn oma woonde op het platteland
buiten Parijs. Zijn twee zussen bleven wel bij
hun vader wonen. Tot zijn veertiende jaar heeft
Jacques op de lagere school gezeten. Geld om
verder te studeren was er niet. Hij ging terug
naar Parijs en als leerling kok/banketbakker in
Parijs werken. Hiervoor ging hij een contract
aan voor drie jaar. Het was zes dagen in de week
werken waarvan één middag in de week naar
school. Ook zijn vader was bakker. Hij werkte
in de beroemde straat Rue Lepic, vlakbij de
nachtclub Moulin Rouge. Het noodlot sloeg
voor Jacques opnieuw toe, toen zijn vader ziek
werd. Gedurende enkele jaren van zijn ziekzijn
verbleef zijn vader vaak bij oma als hij door de
ziekte niet voor zichzelf kon zorgen en toen
Jacques in Parijs ging werken, ging hij weer bij
zijn vader wonen en heeft hij hem waar nodig
verzorgd. Hij was een grote steun voor hem.
Helaas heeft dit maar enkele jaren mogen duren. Jacques was bijna zeventien jaar toen zijn
vader stierf op 51 jarige leeftijd.
Jacques ging inwonen bij zijn jongste zus. Drie
weken heeft hij het daar volgehouden, maar het
ging niet. Zij was te dominant. Hij ging terug
naar het appartement waar hij met zijn vader
had gewoond en hij was geboren. Jacques heeft
zijn contract afgemaakt, maar zijn diploma
niet gehaald. “Ik ben een man van de praktijk,

geen studiebol”. Vervolgens heeft hij bij enkele
banketbakkers in Parijs gewerkt.
“Ik was zeventien jaar toen ik met een vriend
naar Mallorca ging, een eiland in de Middellandse Zee. Deze vriend had daar familie
wonen. Ik had geen idee wat ik daar zou gaan
doen. Uiteindelijk werd ik duiker bij het bedrijf
ETS, Estudio Trabajo Submarino. Dit bedrijf
legde onder water leidingen aan om de riolering
verder de zee in te brengen voor de hotels.
Op die manier bleven de stranden schoon en
werden ze niet vervuild met van alles wat door
een riool gaat. Na een half jaar moest ik terug
naar Frankrijk om te gaan dienen in militaire
dienst. Zestien maanden, op de dag af 487
dagen, duurde mijn diensttijd. De eerste acht
maanden was een leuke periode, de opleiding
die ik kreeg was aan mij wel besteed. De laatste
acht maanden doe je helemaal niks. Nee hoor,
dat vond ik maar niks”.
Na zijn militaire diensttijd ging hij bij zijn
oudste zus in Namen (België) wonen. “Ik heb
daar gewerkt in een bakkerij en vervolgens
in de keuken van een restaurant in Brussel”.
Het eiland Mallorca bleef echter trekken en
Jacques ging voor de tweede keer terug. En
weer werd hij duiker bij het bedrijf ETS. Dat
hij weer terug gegaan is, daar heeft hij nooit
spijt van gehad. Want zo vertelt Jacques met
een grote glimlach op zijn gezicht: “Daar vond

ik de bloem van mijn leven”. Deze bloem dat is
zijn huidige vrouw Yvonne Schuengel, geboren
op 8 maart 1950 te Rotterdam. Yvonne was
daar drie weken op vakantie met een vriendin. Yvonne vertelt: “De eerste week van mijn
vakantie hebben we elkaar ontmoet. De tweede
week zei hij dat hij naar Nederland op vakantie
zou komen en de derde week zei hij dat hij
naar Nederland kwam”. Anderhalve week na
de vakantie van Yvonne kwam hij echt naar
Nederland en is nooit meer weggegaan. Dat
was op 13 september 1970. Bij aankomst in
Nederland wist hij de moeder van Yvonne snel
voor zich te winnen. Hij had haar bij aankomst
een rode roos gegeven en was zeer hoffelijk
tegen haar. Door zijn charme viel zij als een
blok voor hem. Voor Jacques ging het daarna
allemaal heel snel. Binnen twee dagen was er
een werk- en verblijfsvergunning geregeld, had
hij een kamer en een baan als banketbakker
bij bakkerij Van der Sterre in Rotterdam. Het
grootste probleem verwoordt Jacques als volgt:
“Toen zat ik in Nederland, maar die taal ..”. Om
de taal zo snel mogelijk machtig te zijn ging hij
een cursus Nederlands volgen bij het Talenpracticum. Inmiddels spreekt hij de Nederlandse
taal uitstekend, maar verloochent zijn afkomst
niet, want regelmatig zit in zijn spreken een
verdwaald Frans woord.
Het was duidelijk, Jacques en Yvonne waren
elkaars liefde voor hun leven. Drie maanden na
zijn komst in Nederland verloofden zij zich op
13 december 1970. Ook een huwelijk zou niet
lang op zich laten wachten en 12 mei 1971 zijn
ze getrouwd.
Jacques was er niet de persoon naar om lang bij
een bedrijf of firma te werken. Na bakkerij Van
der Sterre heeft hij bij nog enkele banketbakkers
gewerkt om uiteindelijk weer terug te keren in
de keuken van een restaurant in Rotterdam.
Daar werkte hij o.a. bij restaurant ’t Schubbejak
en restaurant Cordon Bleu.
In 1976 werd er naar Gouda verhuisd met hun
inmiddels geboren twee dochters Yolande en
Daphne. Jacques ging als chef-kok werken in
restaurant Het Oude Koetshuis in Gouda en
daarna bij restaurant Seelt in Oudewater. We
kunnen niet alle restaurants opsommen waar
Jacques heeft gewerkt, maar wel de moeite
waard is het benoemen van zijn baan als kok
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van de directie van de Rabobank in Utrecht,
waar hij via een uitzendbureau terecht kwam.
“Op een keer moest ik voor de directie en het
bezoek dat zij zouden ontvangen een luxe gerecht klaarmaken met kaviaar. De hele morgen
had ik mijn best gedaan om het gerecht zo
mooi mogelijk te kunnen presenteren toen het
hoofd van de keuken kwam en zei: “Nu ga je
een gehaktbal met andijvie maken, want … het
bezoek komt niet. Jij mag de kaviaar”. Je begrijpt
dat weinig mensen van de keuken zin hadden in een zoute hap”. Inmiddels was het gezin
Tournant in 1982 naar Oudewater verhuisd.
Je wilt het geloven of niet, maar er kwam rust
in het werkzame leven van Jacques. Hij bleef
zomaar vijftien jaar bij één baas werken. In dit
geval was dat bij Het Oude Tolhuys, één van de
grotere restaurants in Utrecht. “Voor mijn doen
best wel lang, maar de wilde haren waren er
een beetje af ”. De laatste tien jaar heeft Jacques
met veel plezier gewerkt bij Hotel Mitland.
Eén van de mooist gelegen hotels aan de rand
van de stad Utrecht. Dit hotel werd meerdere

keren bezocht door een oliesjeik uit Bahrein.
“Ik had geweldige contacten met de oliesjeik.
Zij kwamen naar Nederland met hun paarden
om hier paard te rijden. Als ik de sjeik in het
hotel tegenkwam was het Salaam Aleikum,
hetgeen betekent: Vrede zij met u. Hoe gaat het
monsieur Jacques? En iedere morgen zei mijn
baas dan, Jacques daar komt je vriend. Vereist
was wel dat er eerste klas voedsel moest worden
gepresenteerd en geserveerd”.
In 2010 werd naar hun huidige woning aan de
Broeksloot verhuisd. Op 26 december 2011
was zijn laatste werkdag en ging Jacques op 64
jarige leeftijd met vervroegd pensioen. Jacques
en Yvonne hadden veel plannen gemaakt om
te gaan doen, maar velen vielen helaas in het
water. Als snel bleek dat Jacques kanker had.
Een uitgezaaide melanoom vanaf zijn hiel,
zelfs met uitzaaiingen naar zijn longen. “Ik heb
allerlei behandelingen en kuren ondergaan en
doorstaan, maar niets hielp. De laatste en enige
mogelijkheid was nog het meedoen aan een
onderzoekstraject van behandeling met immunotherapie.
Immunotherapie is een behandeling die een afweerreactie
tegen kankercellen stimuleert.
Deze behandeling versterkt of
verandert je eigen afweersysteem, zodat het de kankercellen beter kan doden. Twee
jaar heb ik meegedaan met
deze trial, waarbij ik iedere
drie weken aan het infuus lag.
De behandeling sloeg zo goed
aan dat ik na twee jaar schoon
werd verklaard”. Helaas, na
2½ jaar, bleek afgelopen zomer
dat de kanker weer terug is en
waren er veel zorgen om zijn
been. Opnieuw volgt Jacques
weer dezelfde immunotherapie. Toch blijft Jacques positief.
Tussen de therapieën door
plannen hij en Yvonne leuke
dingen. Zo zijn ze naar Israël
en Portugal geweest en genieten nog meer van hun twee
dochters, de schoonzoons en
de drie kleinkinderen. “We koken en eten lekker en maken
van iedere dag een feestje”. In
de zomer gaan ze graag, vaak
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met hun vrienden, 5 of 6 weken naar hun caravan in de Ardèche in Zuid-Frankrijk. Ze staan
dan aan de rivier Chassezac, een zijrivier van de
rivier Ardèche en genieten daar van de Franse
keuken in restaurants of door hem zelf bereid
met alle heerlijke producten daar.
Koken blijft Jacques zijn grootste hobby. Een
hobby die hij heeft proberen over te brengen
aan een tiental mannen tijdens de cursus ‘Mannen met pannen’ van Welzijn Zegveld. “De
cursus heeft zijn vruchten afgeworpen”, vertelt
Jacques, “want na de cursus kreeg hij van een
cursist een mailtje waarin stond: “Beste Jacques,
we zijn nu al vijftig jaar getrouwd en het was de
afgelopen kerst de eerste keer dat ik mijn vrouw
geholpen heb bij het bereiden van de kerstmaaltijd”. Dat vond ik toch wel erg leuk”.
Jacques mag graag bij Coop Bremmer in de
winkel een demonstratie geven van het bereiden van gerechten, zoals asperges, hamburgers
en hoe je met een rollade een heerlijk gerecht
voor de kerst kan maken.
Een grote hobby van Jacques is het spelen
van het Franse spel met metalen ballen: Jeu
de Boules. Hij speelt dit in Bodegraven en op
vrijdagmiddag in Zegveld bij het monument.
Daarnaast mag hij graag tekenen en schilderen
bij Welzijn Zegveld en dit doet hij zeker niet
onverdienstelijk.
Jacques en Yvonne hebben het erg naar hun zin
in ons dorp. Iedereen is vriendelijk en gemoedelijk. “Wij vinden dat geweldig. En als kok ben
ik erg blij met Spies & Spijs. Wij hebben daar
inmiddels al meerdere keren heerlijk gegeten”.
Tot slot vertelt Jacques nog hoe hun hond aan
de naam Koko komt. “Toen ik naar school ging
werd ik afgeroepen als Jacques Tournant, maar
ik reageerde niet. Ik wist niet beter dan dat ik
Coco heette. Zo werd ik vroeger genoemd.
Coco is eigenlijk een verkleinwoord voor
Jacques (Jaco, werd Coco). Voor straf moest ik
voor mijn gevoel wel honderd keer mijn naam
Jacques schrijven, zodat ik in het vervolg wist
hoe ik heette. Als een soort eerbetoon aan mijn
vroegere naam Coco hebben wij onze hond
Koko genoemd. Maar dan wel gespeld met 2 k’s”.
Graag wil ik dit verhaal afsluiten met Jacques
zijn levensmotto: ‘Iedere dag is een cadeautje’,
maar dan in het Frans: ‘Chaque jour c’est un
cadeau’.

Agenda 2018:
* Zaterdag 17 nov - Onbeperkt schnitzel eten 17,50 pp *
Aanvang 19.30 uur

Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

Schildersbedrijf

Zondag 25 nov - Live muziek m.m.v. Mid-West
Aanvang 16.00 tot 19.00 uur
* Maandag 10 dec - Kerstworkshop 22,50 pp *
 
     
(zaak open vanaf 19.00 uur) Aanvang 19.45 uur.
* Vrijdag 14 dec - Lady’s Kerst Bingo 15,- pp *
Gezellig bingo spelen voor mooie prijzen. Aanvang 20.00 uur

Beukers

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

* vooraf reserveren of een kaart kopen *

Hazekade 20 - Telefoon: 06 14445511
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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

L5B,<< ;<+<Q 
*(;</ <,<;/;*(M ,P'+MM,+

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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ERKENDE
VERHUIZERS

SPANJEWEG 12
2411 PX BODEGRAVEN
TEL.0172-613635
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Burgerlijke stand
Geboren:
27 augustus 2018
Fae, dochter van
Rutger & Jackey Groenendijk-de Leeuw
Adriaan Duyckpad 49, 3445 VS Woerden
18 september 2018
Jinthe Sefanja (Jinthe), dochter van
Kristian & Lianne Spaanderman-van Elk
Elzenlaan 19, 3474 KN Zegveld

50 jaar getrouwd:
21 november 2018
Wout & Marianne Verweij-Epping
Broekerweg 56, 3474 KH Zegveld
22 november 2018
Cees & Dit Timmerman-Hoogendoorn
W. Alexanderstraat 36, 3474 JT Zegveld

Overleden:
27 september 2018
Gerrit (Gert) de Jong
op de leeftijd van 83 jaar
Dorpsstraat 27, 3474 JP Zegveld
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Goede Doelen Dag
(Een ingekomen bericht)
Op D.V. zaterdag 17 november zal de jaarlijkse Goede Doelen Dag gehouden worden.
Een gezellige herfstfair, waarvan de opbrengst
bestemd is voor diverse goede doelen.
“De Voorhof ” staat dan vol met kramen waar
diverse standhouders leuke en unieke cadeau- en
gebruiksartikelen aanbieden. Maar er zijn ook
allerlei lekkere artikelen, zoals oliebollen, stroopwafels, fruit, vruchtensappen, salades, noten,
eigengemaakte yoghurt en smoort, stoofpeertjes
en zoete appeltjes, advocaat, snoep en niet te
vergeten eigengebakken cakes en taarten.
We maken er dit jaar weer een wedstrijd van
en zijn benieuwd welke Zegvelder de lekkerste
taart kan bakken. Een deskundige jury zal de
ingeleverde taarten keuren.
Bij de opening van de dag zal de winnaar bekend
gemaakt worden en van alle ingeleverde taarten
zullen punten gesneden worden en bij de koffie
verkocht worden t.b.v. het goede doel. Wilt u

meedoen? U kunt u aanmelden bij één van de
commissieleden.
Tijdens de Goede Doelen Dag kunt u meedoen
aan korte workshops handlettering, een mooie
kans om dit te leren onder enthousiaste leiding
van Kristie Rijneveld van Show His Word.
Daarnaast zijn er voor jong en oud diverse spelletjes, waarbij leuke prijzen te winnen zijn.
Kortom, voor elke wat wils. Reserveer in ieder
geval de datum in uw agenda en kom gezellig bij
ons ‘winkelen’ of koffie drinken met wat lekkers
erbij. Tussen de middag staan er diverse soorten
soep, broodjes en pannenkoeken voor u klaar.
Tijdens het winkelen ontfermen onze autowassers zich over uw auto.
U bent van harte welkom tussen 9.30 en 14.00
uur in ‘De Voorhof ’ aan de Hoofdweg 48 in
Zegveld.
Heeft u nog vragen, u kunt ze stellen aan één van
de commissie-leden: Janneke Blonk, tel. 691100,
Marleen de Groot, tel. 691431, Emmy van Ingen,
tel. 691932 of Jan Pak, tel. 691697.

KerstKinderKoor
(Een ingekomen bericht)

28 september 2018
Peter Ebbelink
op de leeftijd van 58 jaar
Korensloot 64, 3474 HM Zegveld
13 oktober 2018
Ruth Machiel (Ruth) Loenen
op de leeftijd van 85 jaar
Hoofdweg 128, 3474 JJ Zegveld O

Op 15 oktober jl. is Pia Schütz
gestart met het KerstKinderKoor. Als je tussen de 6-13 jaar
oud bent en je wilt ook mee
doen, kom dan elke maandagavond naar de Milandhof om te
oefenen. Het begint om 18.30
uur en duurt tot 19.15 uur. De
kerstavond is op 17 december
aanstaande. Hou je van zingen
en gezelligheid, doe dan mee!
Kerst zonder kinderkoor is
ondenkbaar! Kom ook en neem
je vriend/vriendin mee!

Bedankt
Bij deze wil ik iedereen, kinderen, familie
en clubvrienden hartelijk bedanken voor
alle felicitaties voor mijn 90e verjaardag.
Jullie hebben mij hierdoor een onvergetelijke
verjaardag bezorgd!
Truus Verhage-Hellingerwerf

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 agenda:
ZegveldZorgt: Iedere dinsdagmorgen van 10.00
- 12.00 uur koffieochtend op Korensloot 15.
Indien er vervoer nodig is dan graag tevoren
aanmelden bij Atie Vermeij, telefoon 691658.
Zegveld Beweegt: Iedere woensdagmorgen om
10.00 uur wandelen, verzamelen in de Zegge. Er
lopen vrijwilligers mee. Voor informatie kunt u
Marja Meijers bellen, telefoon 691470.
26 en 28 okt.: Vakantie Bijbel Week
29 okt-3 nov.: Speculaasverkoop ‘De Lofstem’
3 nov.: Jeugdnajaarsconcert KNA.
Aanvang 19.30 uur in de Milandhof
10 nov.: Walking Dinner Hervormde Gemeente
Zegveld
10 nov.: Walking Dinner Gereformeerde kerk
Woerden en Zegveld en Hervormde
Gemeente wijk Noord en West
10 nov.: Pluimvee tentoonstelling in de
Milandhof
13 nov.: Passage. Jannie de Bruijn komt vertellen
over ‘Stichting Tsjernobyl kinderen’.
Aanvang 19.45 uur in de Milandhof.
15 nov.: Herdenkingsavond ‘Lichtjes in het Donker’ aan de Meeuwenlaan, Woerden

17 nov.:
21 nov.:
24 nov.:
17 dec.:
17 dec.:
18 dec.:

Goede Doelen Dag
Vrouwen koffie-ochtend
Intocht Sinterklaas
Kerstbroodmaaltijd Welzijn Zegveld
Kerstzangavond
Vergadering van het Dorpsplatform in
de Milandhof. Aanvang 20.00 uur
28 dec.: Spelletjesmiddag met verrassing bij
Welzijn Zegveld
11 mei: Familiemarkt O

De Berichtgever in 2018
De Berichtgever hoopt in 2018 te verschijnen op:
23 november, 21 december.
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk
woensdag 7 november 2018 binnen te zijn.
Advertenties uiterlijk vrijdag 9 november 2018. O

e Zegveldse
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