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Voor inwoners van Zegveld en de Meije

Rondje Zegveld staat op de kaart

Aan het eind van de loop
werd door verzekeraar
NH1816 een eerste cheque
van € 2.500,- uitgereikt
aan het Activiteitencentrum Zegveld.

Colofon
ADVERTENTIES
EN ADMINISTRATIE
30 maart jl. vond alweer de derde editie van
het Rondje Zegveld plaats. Met een groter
aantal deelnemers dan vorig jaar kunnen
we wel zeggen dat het Rondje
Zegveld inmiddels op de kaart staat.
Het zomerse weer zorgde ervoor dat het
publiek bleef hangen langs de lijn met een
drankje of een ijsje. 85 Zegvelders stonden
dit jaar aan de start. Ook zijn er verschillende oud-Zegvelders gesignaleerd die
speciaal voor het Rondje Zegveld terug naar
hun geboortedorp kwamen.
Als eerste gingen de kids van start met een
route van 1.500 meter. De eerste Zegvelder
was Ayden Wondel, hij kwam na 6 min.
07 sec. over de streep. Bij de meisjes was
het Omara Wondel in 6 min. 48 sec.. Voor

alle deelnemers was er een medaille als
aandenken. Vervolgens was het de beurt aan
de volwassenen voor de 5 en 10 km. Op de 5
km was Otto Immerzeel de beste Zegvelder
bij de mannen met een tijd van 19 min. 56
sec., bij de vrouwen was dat Annemarie
Meijer in 24 min. 27 sec.. Op de 10 km was
Jeffrey Wolswijk de snelste Zegveldse man
in 42 min. 40 sec., bij de vrouwen was Astrid
Uittenbogaard het snelst in 50 min. 38 sec..
Drie van de vier winnaars wisten met hun
snelle tijd het parcoursrecord te verbreken.
Hiermee wonnen ze een minuut gratis
winkelen bij sponsor Coop Bremmer. Bij het
winkelen zullen hun hardloopschoenen ook
goed van pas zijn gekomen.
Aan het eind van de loop werd door

verzekeraar NH1816 een eerste cheque van
€ 2.500,- uitgereikt. De overige opbrengst
wordt binnenkort bekendgemaakt en zal
worden overhandigd aan het Activiteitencentrum Zegveld. Zij zullen dit bedrag
besteden aan de Tovertafel-UP.
Mede dankzij de vrijwilligers, de sponsoren
en de verkeersregelaars was ook deze editie
van Rondje Zegveld weer een groot succes.
Het was de eerste loop van het nieuwe
hardloopcircuit ‘Groene Hardloop Circuit’,
de tweede loop is zaterdag 11 mei. Dan kunnen de deelnemers in Kamerik van start bij
de Weteringloop. De 3e loop is maandag 17
juni in Woerden, beter bekend als de Singelloop. De 4e en de laatste loop is in Harmelen
op zondag 25 augustus. O

CSZ pakt spectaculair uit
met helikoptervlucht
(Een ingekomen bericht)
Zegveld altijd al eens van bovenaf willen zien? Op zaterdag 6
juli a.s. kunt u tijdens Zegveld Zomert een helikoptervlucht maken boven Zegveld. De CSZ start de kaartverkoop op zaterdag
11 mei a.s. van 09.00 tot 12.30 uur met een kraam in het centrum van Zegveld. De rondvlucht duurt 10 minuten en kaarten
zijn te koop voor € 60,00 per stuk. Wees er snel bij want er zijn
maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Tot 11 mei! O

Gerkla Gerritsen
Eikenlaan 19
3474 HB Zegveld
Tel. 0348 - 691675
Reknr. NL71 RABO 0341 9061 23
E-mail:
info@studiogg.nl

REDACTIE
Gert Ton
Tel. 0348 - 691892
gertton@hetnet.nl
Ciska Klooster
Tel. 06-2238 9259
info@ccdesign.nl
Jantina de Bruijn
Tel. 0348 - 745818
jantinabrak@hotmail.com

VORMGEVING
Studio Gerrit Gerritsen

DRUK
Quantes

W. J. VONK

ZEGVELD

• LOONWERK • GRONDWERK • TUINAANLEG • DIVERSEN
Hoofdweg 125 • 3474 JC Zegveld • T 0348-692705 • M 06-25120414
• Beschoeiingen
• Vlonders
• Hekwerken
• Tuinschermen

- geïmpregneerd
- hardhout
- gaaselementen
• Grondwerk
- kraanwerk
- rioleren
• Erfverharding
- grind
- split
- straatwerk
Bel gerust voor een passende
oplossing, informatie of een vrijblij- • Tevens doen wij diamantboren
vende offerte.

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

Het adres voor:



 
!

"  #$%%
 & 
''(
 %)  %)

 
%! * "*+!((,/!(( */!((,'!((
5%*

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

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening






 

MIDDENWEG 37 3474 KC ZEGVELD | TEL 0348 691100

&
7;

Lekkerkerker
Keijzer B.V.

< = < >  ? 7 < A   B < > & 7 7 C  7 ; " < A >




?* D
7*"





)G( GH+HI 
5(GH/ H(+'G/H(+(JK
5#(GH/ H(+LJ(

De Berichtgever
Hieronder worden voor u door Paul Vonk, waarnemend secretaris, de belangrijkste punten die in de
vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van
2 april 2019 op de agenda stonden op een rijtje
gezet. De uitgebreide notulen kunt u ook lezen op
onze website www.dorpsplatform.zegveld.net
Groot nieuws over het woningbouwplan Weidz
(nagekomen bericht)
De Algemene Ledenvergadering van TV Miland
heeft op 4 april jl. voor de verhuizing van het tenniscomplex gestemd. De overgrote meerderheid
van de leden (43 van de 46, 93%) heeft aangegeven
te willen verhuizen. Het bestuur van de tennisvereniging Miland, maar uiteraard ook Bolton en het
Dorpsplatform Zegveld zijn enorm verheugd met
dit besluit van de leden. Naast de mogelijkheid tot de
bouw van 38 woningen, wat uiteraard goed is voor de
leefbaarheid van het dorp, is het besluit positief voor
de toekomst van de tennisvereniging.
De tennisvereniging gaat verhuizen als de nieuwe
tennisbanen klaar zijn en kan dus gewoon blijven
tennissen. Er komen tijdelijke voorzieningen voor
het clubhuis en de parkeergelegenheid zolang deze
nog niet klaar zijn. Er wordt bij de aanleg van de
nieuw banen wel gelijktijdig gestart met de bouw van
het nieuwe clubhuis.
Er wordt nu gewerkt aan de overeenkomst met de
gemeente en Bolton gaat ondertussen verder met het
uitwerken van de plannen. Hopelijk kunnen wij de
volgende keer nog meer concrete informatie over het
bouwplan geven. Uiteraard is de bouw onder voorbehoud of het bestemmingsplan zal worden goedgekeurd en of er voor de start 70% van de woningen
verkocht zal zijn, maar gezien de grote vraag in ons
dorp hebben wij daar uiteraard alle vertrouwen in.
Plan locatie Waldhoorn/Pionier
Vóór de zomer zal het plan in procedure worden
gebracht en als alles dan voorspoedig verloopt, start
de bouw eind van dit jaar. Er is elke drie weken overleg met Zegveld Zorgt, Dorpsplatform, GroenWest
en Bolton en er is een klankbordgroep met zowel
omwonenden als kandidaten over het ontwerp. Als
iemand wil meedenken, dan kan dit worden gemeld
bij Hans van Kesteren, voorzitter van Zegveld Zorgt .
Dorpsvisie/Dorpsplan
De secretaris zal het voortouw nemen om een
opzetje te maken voor een dorpsvisie/dorpsplan. Het
dorpsplan moet vooral toekomstgericht zijn en vooruit kijken tot ongeveer 2030. Waar willen wij heen
met ons dorp, en dan met name op het gebied van
welzijn en zorg, sport, verkeer, woningbouw, ruimtelijke ordening, recreatie, etc. Zijn er dorpelingen die
betrokken zijn bij Zegveld en die willen meedenken,
meld je dan aan bij de secretaris!
Ophogen Slotenbuurt
Omdat het Dorpsplatform Zegveld niet tevreden
was over de communicatie is er een werkgroepje
geformeerd die als gesprekspartner zal optreden met
de gemeente. Men vergadert elke vier weken met de
gemeente. Klachten over de werkzaamheden moeten
uiteraard aan de aannemer worden gestuurd (zegveld@josscholman.nl). Maar de werkgroep wil graag
overzicht hebben van de klachten om deze ook in de
gesprekken met de gemeente mee te kunnen nemen.
Daarom wordt gevraagd klachten ook te mailen aan
een speciaal email adres van de werkgroep: klachtenslotenbuurt@gmail.com. In de vergadering is vooral
aandacht gevraagd voor het feit dat er bij een aantal
woningen vorig jaar mei begonnen is en de tuinen
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Zegveld, het dorp waar
het leven goed is!

Zorg en Welzijn
Op 28 mei a.s. is er een overlegavond over de rol van
dorpshuizen en wijkcentra. De gemeente wil graag
een ‘’huis van Zegveld’’. De rol van de bibliotheek
wordt daarin meegenomen, maar natuurlijk ook die
van de Milandhof als dorpshuis.

Nieuws van het
Dorpsplatform
Zegveld

Slimme meters Stedin
Er is in Zegveld een brief van Stedin rondgegaan
over het plaatsen van ‘slimme’ meters voor stroom en
gas. Niet iedereen wil een dergelijke meter. Het wordt
door sommige mensen gezien als een onnodige extra
stralingsbron in huis, maar ook mensen met zonnepanelen willen soms een ‘slimme’ meter niet. Dorpsbewoner Anita de Jong heeft over dit onderwerp een
brief geschreven, deze is op de website Zegveld.net
te vinden. Het is namelijk niet verplicht een ‘slimme’
meter te nemen. Er is enige onduidelijkheid in de
Dorpsplatformvergadering of het later omwisselen
van de bestaande meter naar een ‘slimme’ meter – als
deze defect raakt - ook nog gratis is.

en paden nog steeds open liggen. Het Dorpsplatform
vindt dat dit niet kan en er teveel tegelijkertijd wordt
opgepakt.
Werkgroep Verkeer
Het Dorpsplatform Zegveld heeft een werkgroep
verkeer ingesteld die alles op verkeersgebied op
Zegvelds grondgebied bekijkt. Men start met de
drukke route Uitweg-Hoofdweg-Milandweg, waarbij
vooral het te harde rijden, de veiligheid in de oude
dorpskern en de verkeersafwikkeling bij Weidz en de
sportvelden zal worden bekeken. Als er iets concreets
is, dan wordt dit voorgelegd aan het algemeen bestuur van het Dorpsplatform.
Dijkversterking Meije
Het Meijecomité heeft aangegeven dat een aantal
bewoners die wonen tussen de Meije-weg en het
Meije-water, zich zorgen maken over hun percelen.
Met name over de uitvoering van de werkzaamheden: het heien van de damwand aan hun waterkant
en alles wat daarmee samenhangt (beschadigingen,
verzakkingen, grondwaterstand, hoe gaat het met de
woonboten?). Deze bewoners kunnen nu nog niet
reageren omdat nu nog niet bekend is hoe de uitvoering gaat. Het Meijecomité hoopt dat de keukentafelgesprekken te zijner tijd duidelijkheid zullen geven.
Omdat de concrete uitvoeringsplannen nog moeten
komen, vrezen de bewoners dat ze dan misschien te
laat zijn met de inspraak over de exacte uitvoering.
Daarom vraag het Meijecomité de gemeente en het
waterschap nu om hierover goed en vooral op tijd
met de bewoners te communiceren.

AED’s buiten
De EHBO Meije en Zegveld heeft medegedeeld dat,
onder andere door sponsoring van Zegveldse ondernemers en bijdragen van de gemeente, Zegveld Zorgt
en het Dorpsplatform Zegveld, een aantal buiten
AED’s worden geplaatst. Zodra dit is gerealiseerd
zal in de Berichtgever een totale lijst van binnen en
buiten AED’s worden opgenomen.
Afgebroken rioleringen Eikenlaan en omgeving
Over de afgebroken rioleringen is nog geen nieuws.
Hier komt nog wel een rapportage over met een
goede informatie aan de aanwonenden.
Vervanging Brug Molenweg-Julianalaan
Het Dorpsplatform heeft aan de gemeente haar
mening gegeven dat de brug moet worden vervangen
door een verkeersbrug en niet kan worden volstaan
met een fietsbrug. Het Dorpsplatform gaat hierover
verder in overleg met de gemeente.
Onderhoud plantsoenen
Het dorp was tevreden over het maaien van de plantsoenen vorig jaar en is blij van de gemeente te horen
dat dit jaar hetzelfde bedrijf de maaiwerkzaamheden
zal uitvoeren.
Volgende vergadering
De volgende vergadering is op dinsdag 18 juni a.s. O

Update werkzaamheden Slotenbuurt
(Een ingekomen bericht)
Sinds de zomer van 2018 zijn wij, aannemer Jos Scholman, aan het werk in de Slotenbuurt van het dorp. Net
zoals op veel plekken in het dorp, is ook hier de openbare ruimte de afgelopen jaren sterk verzakt. Aan ons
de taak om, naast het vervangen van het riool, de openbare ruimte weer netjes op te hogen en opnieuw in te
richten. Via dit bericht geven wij u een update over ons werk.
Onze werkzaamheden vinden plaats in de Broeksloot en Korensloot. Snel na start van het werk kwamen
we hier al een grote tegenvaller tegen: de puinfundering die onder het straatwerk aanwezig is, was een stuk
dikker dan verwacht en is ook erg hard. Hierdoor kost het weghalen hiervan veel tijd. Mede daardoor zijn de
werkzaamheden vertraagd. We hebben de werkvolgorde en werkwijze gewijzigd, zodat we weer snel kunnen
werken. Hiermee halen we zelfs de eerder opgelopen vertraging in. Voor de zomervakantie verwachten we
dan ook dat in de hele wijk het riool is vervangen. Na de zomervakantie tot januari 2020 zijn we bezig met het
afronden van de werkzaamheden en het opnieuw bestraten van de wijk.
Vindt u het leuk om wekelijks op de hoogte te blijven over het werk? Download dan via de Appstore op uw
smartphone de ‘Jos Scholman App’ of volg het project op Facebook. Iedere week (meestal vrijdag) vindt u hier
een update over de voortgang van het werk.
Heeft u nog andere vragen over het werk? Stuur gerust een mailtje naar zegveld@josscholman.nl of bel met
omgevingsmanager Joleen Schrier via telefoonnummer 06 12 98 93 81. O

Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

Schildersbedrijf

Beukers

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

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

KMN

KOOMAN MECHANISATIE
NOORDEN

          0172 - 407 295
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De dorpsconsulent vertelt
(Een ingekomen bericht)
Inmiddels ben ik namens ZegveldZorgt al drie jaar
als dorpsconsulent werkzaam. De eerste maanden
hebben, naast de vragen die er kwamen, vooral
ook in het teken gestaan van kennis maken met
verschillende personen en organisaties, zoals de
wijkagent, medewerkers van Groen West, WoerdenWijzer voor vragen rondom de WMO, professionele hulporganisaties, vrijwilligersorganisaties,
de scholen in Zegveld en de Meije enz. enz. In de
tijd dat ik nu werk ben ik met vele hulpvragen en
situaties actief geweest. Ik ben benaderd voor heel
diverse zaken.
Sommige vragen zijn eenvoudig te beantwoorden
en andere vragen of situaties zijn zeer complex en
intensief qua begeleiding. Er zijn uiteraard ook vele
vragen waar een luisterend oor al voldoende is.
Vaak kan ik een helpende hand bieden als mensen
het moeilijk vinden om formulieren in te vullen of
niet weten hoe en waar hulp gevonden kan worden.
Maar ook gebeurt het dat mensen zelf niet uit een
bepaalde situatie komen en geen oplossing zien
voor hun problemen. Dan is het fijn deze mensen
als dorpsconsulent te kunnen helpen.
Ik werk nauw samen met Woerden Wijzer, diverse
vrijwilligersorganisaties zoals de Nederlandse Patiënten Vereniging, Present, Ontmoeting en met de
huisarts en andere organisaties. Als het nodig is om
met andere organisaties of de huisarts te overleggen,
vraag ik daarvoor altijd uiteraard eerst toestemming
van de hulpvrager. Belangrijk hierbij is dat ik een
volledige geheimhoudingsplicht heb. Het kan echter
ook zo zijn dat de situatie zo is, dat ik een melding
moet doen bij bijvoorbeeld Veilig Thuis.
Het liefst kom ik bij de mensen thuis, want mensen
zijn dan meer op hun gemak. Als mensen dit willen, kan er ook een gesprek plaats vinden in mijn
spreekkamer die ik mag gebruiken bij onze huisarts.
Verder ben ik betrokken bij alle andere activiteiten

die ZegveldZorgt organiseert
zoals:
- De goed bezochte informatie- en thema-avonden over
onderwerpen zoals dementie
en de WMO. Twee maal
is er een ledenvergadering
geweest, met aansluitend een
thema-avond.
Dinsdag 16 april jl. was er
opnieuw een ledenvergadering met aansluitend een
thema-avond. Thema van
deze avond was: Wonen en
Leefbaarheid in Zegveld.
- De mogelijkheid om op
dinsdagmorgen koffie te
drinken. Een laagdrempelige
manier om bij elkaar te zijn.
Een Wekelijkse ochtend voor
Zegvelders om elkaar te ontmoeten, met name
gericht op dorpsgenoten die om wat voor reden
dan ook niet makkelijk aan groepsactiviteiten
deel kunnen nemen. Volgens de deelnemers is
het altijd heel gezellig om bij elkaar te zijn. Dit is
in de huiskamer bij Atie Vermeij en aanmelden
vooraf is niet nodig.
- Op woensdagmorgen is er Zegveld Beweegt.
Dit gebeurt onder leiding van Marja Meijers.
De deelnemers verzamelen om 10.00 uur in de
Zegge, dan wordt er gewandeld. Eens in de 4 weken is de wandeling naar de fysiotherapiepraktijk
van Verbeek om te bewegen onder begeleiding en
achteraf wordt er genoten van een kopje koffie .
Verder is de groep naar de kaasboerderij van de
Groot gelopen en ook naar bakkerij de Leeuw en
werd daar de koffie gedronken en over het bedrijf
verteld. Deelnemers vinden het een en ander
naar horen zeggen erg leuk.
- De grote inzet van het bestuur van ZegveldZorgt
in samenwerking met het dorpsplatform bij de
ontwikkeling van de nieuw te bouwen levens-

loopbestendige woningen, locatie de Pionier, aan
de Clausstraat. Samen met veel Zegvelders hopen
we dat er spoedig een echt begin gemaakt kan
worden aan de bouw van deze voorziening.
Vrij recent werd mij door iemand van de Gemeente
Woerden gevraagd wat er nu vaak afspeelt in het
mooie Zegveld. Waarop ik heb geantwoord dat ‘eenzaamheid’ een van de onderwerpen is die ik vaak
tegenkom tijdens mijn werkzaamheden. Vandaar
dat ik iedereen oproep om eens langs te gaan bij een
alleenstaande man of vrouw in uw buurt.
Als ik mede naar aanleiding van dit schrijven
iets voor u kan betekenen, dan hoor of lees ik dit
graag. Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en
donderdag. Telefonisch of via WhatsApp kunt u
mij bereiken via 06–14326531 of via mijn mailadres
dorpsconsulent@zegveldzorgt.nl Daarna neem ik
zo spoedig mogelijk contact met u op.
Een hartelijke groet van Henk Oskam. O

Landelijke Opschoondag ook in
Zegveld een succes
Op zaterdag 23 maart jl., tijdens de Landelijke Opschoondag, organiseerden mensen door het hele land opschoonacties om samen hun buurt of straat schoon te houden. Ook in Zegveld zijn schoonmakers aan de slag
gegaan onder leiding van onze dorpsconsulent Henk Oskam.
Om 9.45 uur verzamelden zo’n 20 Zegvelders bij de Coop voor wat drinken en een stukje taart, die werd
geschonken door de gemeente Woerden.
Dankzij het harde werken van deze deelnemers was Zegveld om 12 uur heel wat zakken afval rijker. Alle
deelnemers bedankt! O

Bierproeverij bij
Coop Bremmer
Op 10 mei a.s. is alweer de derde bierproeverij bij
Coop Bremmer. De proeverij vindt plaats tussen
20.00 en 23.00 uur in de winkel. Joep Nollet heeft
voor deze gelegenheid speciaal een biertje gebrouwen. Dit biertje kunt u natuurlijk ook proeven deze
avond. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa en
kosten € 5,00 per stuk, dat is inclusief 2 consumpties.
Bovendien is er ook een barbecue-proeverij. We zien
u graag op 10 mei a.s.. O

Spinningmarathon op de Familiemarkt
(Een ingekomen bericht)
Op zaterdag 11 mei a.s. vindt de Familiemarkt plaats.
Onderdeel van die markt is een heuse spinningmarathon. Onder professionele (muzikale) begeleiding
kan er van 10.00 tot 14.00 uur worden gefietst. Een
gedeelte van de tijd is uiteraard ook mogelijk. Deelname is € 15,00 per persoon per uur. Het tweede uur
(en/of vierde uur) kost € 10,00 per persoon per uur.
De opbrengst van de Familiemarkt is bestemd voor
de restauratie van de Hervormde kerk in ons dorp.

Je kunt je opgeven bij Corien de Kruijf (06-20262819
en corien_vermeij@hotmail.com).
Op de Familiemarkt zullen er, zoals jullie gewend
zijn, ook kraampjes zijn. In een eerdere editie van de
Berichtgever hebben we een oproep geplaatst voor
het beschikbaar stellen van waardevolle spullen. We
hebben daar veel reacties op gehad, maar houden
ons nog wel aanbevolen voor meer spullen. Heb je
iets dat geschikt is, dan kun je contact opnemen met
Martha Kastelein (06-12559098). O
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De ‘onbekende’ Zegveldse familie is bekend:
Familie Vergeer
Een volle Weidezaal in de Milandhof op 27 maart
jl. gaf aan dat er iets bijzonders te doen was en dat
klopte. Welzijn Zegveld had een bekende familie uit
ons dorp bereid gevonden om de middag te verzorgen van de ‘onbekende’ bekende Zegveldse familie.
En dit keer was het de familie Vergeer uit de Meije.
De nakomelingen van Martinus Johannes Vergeer
en Catharina Johanna Zijerveld van boerderij ‘Kerkegoed’, Meije 167, hadden een prachtige presentatie
voorbereid ondersteund met familiefoto’s, door Jos
Didden op een rijtje gezet.
Het echtpaar Vergeer kreeg 14 kinderen (8 jongens
en 6 meisjes), waarvan er nog 10 in leven zijn. In
het trouwboekje was echter maar plaats voor 12
kinderen, dus werden nummer 13 en 14, Hans en
Bep, er onder geschreven. Deze middag waren 9 van
de 10 kinderen aanwezig, waarbij het merendeel een
gedeelte van de presentatie voor zijn of haar rekening
nam. De presentatie bestond uit 7 onderdelen: 1.
Familie; 2. Pa en moeder samen; 3. De Oorlog; 4. Een
groot gezin; 5. Werken op de boerderij; 6. Moeders
werk en 7. Meije-Zegveld.
Maar voordat met de presentatie begonnen werd,
zongen de 9 kinderen het Meije’s volkslied. Het
Meije’s volkslied wordt net als het Zegvelds volkslied
op de melodie van ‘Waar in ’t bronsgroen Eikenhout’
gezongen. De liederen lijken wel een beetje op elkaar.
We kunnen niet het hele verhaal weergeven, maar
enkele anekdotes willen we u niet onthouden. Vanzelfsprekend werd gestart met de geschiedenis van de
familie. Hierbij ook het verhaal van tante Katrien. Zij
was klein en kwam bij een verjaardag per ongeluk op

een hoge stoel te zitten. Het gevolg was dat ze de hele
avond met haar benen zat te zwabberen, tot grote
hilariteit van de kinderen Vergeer. Uiteraard werd
de jaren daarna geprobeerd om haar op een hoge
stoel te krijgen. Dochter Bep vertelde dat ook zij haar
vader moest helpen. Toen er eens een koe op haar
voet ging staan verblikte of verbloosde haar vader
niet en vroeg alleen: “Hoeveel woog ’tie?”. De familie

Milandschool deed mee aan de
Koningsspelen!
(Een ingekomen bericht)
Vrijdag 12 april jl. was een sportieve ochtend
want we hebben meegedaan aan de Koningsspelen. Dit doen we altijd samen met de
Willibrordschool in Bodegraven.
De dag begon met meer dan 300 dansende
leerlingen op het schoolplein. Daar dansten
we met elkaar ‘de Pasapas.’ Na het dansen
was het tijd om aan te schuiven bij het
‘Koningsontbijt.’ Er lag weer genoeg lekkers
op de tafel om de dag goed te beginnen. En
zo’n ontbijtje met elkaar is natuurlijk ook ontzettend gezellig. Daarna ging iedereen een andere kant op, want
er was voor ieder wat wils.
Voor groep 1 en 2 was er in de sporthal een heel groots klim- en klautercircuit opgezet. Wat een uitdaging!
Er stond zoveel opgesteld, dat je bijna niet wist waar je moest beginnen. De leerlingen hebben zich heel erg
vermaakt.
De leerlingen van groep 3 hebben bij de voetbalvereniging een circuit gedaan. Er zaten hele leuke en afwisselende spelletjes en opdrachten bij. Soms kwam zelfs het zonnetje nog even om de hoek kijken.
De leerlingen van groep 4 en 5 konden kiezen uit een voetbal- of een korfbal clinic.
Ook zij hebben genoten van een leuk aanbod van de activiteiten.
Voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8 was het aanbod: badminton, volleybal, korfbal of voetbal. Bij de volleybal werd er extra aandacht aan de techniek besteed en ook bij de korfbal kwamen er leuke trucjes aan bod. Na
een heleboel oefeningen en opdrachten werd er bij de badminton zelfs een klein toernooi gespeeld.
Aan het einde van de ochtend kwam iedereen weer bij elkaar. We verzamelden aan de voorkant van bejaardenhuis ‘Rijngaarde.’ Een heleboel bewoners kwamen naar buiten, stonden voor het raam of op hun balkon.
Daar hebben we ter afsluiting nog een keer ‘de Pasapas’ voor hen gedanst en toen zaten de Koningsspelen erop.
Op naar Koningsdag! O

Vergeer heeft in de oorlog veel evacuees uit Brabant
in huis gehad. Maar ook Duitsers kwamen over huis.
Emotioneel was het verhaal van een Italiaan die
ondergedoken was geweest bij de familie en later is
opgehangen aan de schoolbrug. Zo ook het verhaal
van Frans de jood die vlak voor het eind van de oorlog aan de Duitsers ontkomen was met behulp van
de buren. Het verhaal over de oorlog werd afgesloten
met het bijzondere verhaal over schipper Freek Griffioen. Hoe hij tweemaal met zijn schip naar Friesland
is gevaren om aardappelen te halen. Hierbij moest de
bevolking voor ƒ 100.000,-- borg staan. Want mocht
hem iets overkomen dan kon zijn familie toch verder
met hun leven.
De kinderen vertelden dat het met een groot gezin leven en overleven was. Jaarlijks werd een koe geslacht.
Daarbij zorgde de groentetuin voor het nodige voedsel op tafel en melk had men van de eigen koeien,
alsook de kippen voor de soep. Iedere zondag at men
kippensoep, pudding en daarna een sinaasappel.
Herman Vergeer vertelde de geschiedenis van de
boerderij en was trots dat nu zijn zoon Maarten met
zijn vrouw Maaike de boerderij voortzetten.
De rol van moeder Vergeer was een apart onderdeel
in de presentatie. Een rol waar de kinderen heel veel
bewondering voor hebben. Naast het grote gezin met
onwijs veel was, maakte zij ook zelf kaas. Gelukkig
hadden ze wel een dienstbode. Moeder Vergeer hielp
regelmatig met melken, maar toen het tiende kind
was geboren niet meer. Dagelijks kwam ze om 5.00
uur op en ook moesten er dagelijks enorme pannen
met eten gekookt worden. Ook de kleding die een
reparatie nodig had, verstelde ze zelf. En op zaterdag
werden alle klompen gewit. Tot slot werd deze
bijzondere moeder als volgt getypeerd: “Een vrolijke
positieve vrouw en we zijn apetrots op haar”.
De relatie Meije-Zegveld was vroeger anders dan nu.
Vroeger was het gezin meer op Bodegraven gericht,
dat was historisch gegroeid. Ook door de kaasmarkt
in Bodegraven. Later na de ruilverkaveling en de
aanleg van de Dwarsweg en Middenweg veranderde
dat en was men meer op Zegveld gericht. Herman
vertelt hoe de Meije actie heeft gevoerd om naast de
Middenweg een fietspad aan te leggen.
De presentatie werd afgesloten door te vertellen dat
het gezin Vergeer goed met elkaar omgaat. “Wij zijn
daar zeer dankbaar voor en blij om in zo’n gezin te
zijn opgevoed. Het was een fijn gezin”. En dit fijne
gezin heeft inmiddels voor 44 kleinkinderen, 95
achterkleinkinderen en 3 achterachterkleinkinderen
gezorgd. Wat een rijkdom. Zingend was de familie
Vergeer begonnen en ook zingend sloot men de
presentatie af met het volgende lied:
Wij zijn een familie
Geboren in De Meije
Al heel lang geleden
Maar nu staan we hier
We woonden met veertien
Acht jongens zes meiden
Wij bedanken Zegveld
En natuurlijk De Meije
Dat wij mochten komen
En doen ons verhaal
En als we een keertje
Hier weer in de buurt zijn
Dan staat huize Kerkegoed
Voor ons steeds centraal O
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Restauratie
hervormde kerk
begonnen

Kerktoren weer compleet
(Een ingekomen bericht)
Sinds februari prijken op de toren van de kerk
Onze Lieve Vrouw Geboorte in de Meije weer
het kruis en de haan. Op advies van Monumentenzorg werd de haan gerestaureerd en het
kruis zelfs geheel vernieuwd. Om dit mogelijk
te maken moesten de beide onderdelen van de
toren gehaald worden. Dit gebeurde op de jaarlijkse vrijwilligersdag van 2018. Vervolgens werd
het kruis vernieuwd door vrijwilliger, ZZP’er en
Meijenaar Brian Streng.
De haan, die al vanaf 1873 op de toren staat,
moest gerestaureerd worden. Dit was 35 jaar
geleden ook al gedeeltelijk gebeurd, toen hij
met goudverf werd beschilderd. Die verf was er
inmiddels afgesleten. Bovendien zaten er deuken
in de haan, veroorzaakt door baldadige jeugd die
hem als schietschijf gebruikten. In een smederij
in Hekendorp werd de haan ‘uitgedeukt’, geëgaliseerd en met bladgoud bekleed.
De kerktoren is nu weer compleet, mede dankzij
de inzet van de vrijwilligers die hieraan meewerkten. O

Op tweede paasdag jl. is voorlopig de laatste
kerkdienst gehouden in de kerk van de hervormde
gemeente aan de Hoofdweg 72. Indrukwekkend was
hoe na de zegen de doopschaal, avondmaalstel en de
kansel-Bijbel naar buiten werden gedragen. Nadat
de gemeente de kerk had verlaten werd de kerkdeur door de voorzitter van de kerkenraad op slot
gedraaid en de sleutel overhandigd aan de voorzitter
van het College van Kerkrentmeesters. Daarmee
werd het kerkgebouw officieel buitengebruik gesteld.
Omdat de omgevingsvergunning inmiddels was
afgegeven kon direct de dag erna op dinsdag 23 april
worden gestart met de restauratiewerkzaamheden.
Vele vrijwilligers hebben zich aangemeld en voor de
eerste twee weken hebben zij instructies ontvangen
voor het ontruimen van het kerkgebouw. Gestart
is met het demonteren van het orgel, dit omdat het
orgel het liefst stofvrij verwijderd moest worden.
Daarna is begonnen met het verwijderen van de banken, de kroonluchters, de preekstoel, de psalmborden
en de wandborden met daarop De Tien Geboden en
De Apostolische Geloofsbelijdenis. De tweede week
zullen enkele muren worden gesloopt en de vloer
verwijderd worden. Daarna zal er een archeologisch
onderzoek plaatsvinden, waarbij het College van
Kerkrentmeesters hoopt dat dit niet teveel vertraging
zal opleveren.
Tijdens de restauratie zullen de wekelijkse erediensten worden gehouden in Gasterij De Milandhof,
waarbij de sporthal zal worden omgebouwd tot
kerkzaal. De eerste eredienst zal op 28 april a.s.
plaatsvinden. De planning is om aan het eind van dit
jaar de kerk weer in gebruik te kunnen nemen.
Tijdens de restauratie dient voor een huwelijk of
begrafenis een andere locatie te worden gezocht.
Uiteraard vragen de kerkrentmeesters begrip voor
deze situatie. De begraafplaats blijft voor bezoekers
en begrafenissen bereikbaar. O

Eerste Uitvaartmarkt in Woerden, ‘inspiratie bij afscheid’
(Een ingekomen bericht)
‘Durf je te laten inspireren op wat allemaal mogelijk
is als het gaat om het maken van een mooie laatste
herinnering’ zo vertellen initiatiefneemsters Nicole
Fazzi-Burgers en Karin Horsting. Zij organiseren op
zaterdagmiddag 18 mei van 13.00 tot 17.00 uur de
eerste Uitvaartmarkt in Woerden. In overleg met de
gemeente hebben zij voor de prachtige begraafplaats
Meeuwenlaan aan de Meeuwenlaan in Woerden
gekozen. De gemeente doet ook mee, want zij toont
de gerenoveerde opbaarkamer op de Meeuwenlaan.
‘De dood blijft een lastig onderwerp. Wij maken het

ELWI
Electra

ook niet minder verdrietig, maar wij willen graag
laten zien hoeveel bijzonders er mogelijk is om een
uitvaart echt bij iemand te laten passen’. Nicole en
Karin zijn allebei zelfstandig uitvaartondernemer
in Woerden. Beiden willen graag aan Woerden en
omgeving laten zien wat er zoal mogelijk is.
Wat valt er dan zoal te bekijken of te beluisteren? Op
het plein staan dertig kraampjes en in de kapel worden diverse lezingen gehouden. Bijzonder is de lezing
door tv-presentator Kefah Allush om 14.15 uur. Hij
presenteert het programma waarbij hij in een geel
Fiatje 500 het land doorkruist en BN-ers spreekt over
de dood. Verder is de zelfgemaakte en beschilderde
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kist van Henk Schiffmacher te bewonderen, maar
ook de uitvaart VW-bus, de uitvaartfiets, de mooiste
urnen en gedenkstenen, prachtige rouwbloemstukken et cetera.
Om 14.00 en om 16.00 uur vertrekt de uitvaartbus
langs verrassende uitvaartlocaties in Woerden.
Bezoekers kunnen dan zowel de uitvaartbus als
de locaties zelf ervaren. En aan de kinderen is ook
gedacht, zij kunnen onder begeleiding knutselen op
de markt. De entree voor deze markt is gratis, en
bezoekers krijgen ook een kopje koffie of thee.
Voor het hele programma en een overzicht van alle
exposanten, zie www.uitvaartmarktwoerden.nl. 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
marceldonselaar@ziggo.nl
Nijverheidsbuurt 5 • 3474 LA Zegveld
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• Motoren
• Onderdelen
• Hydr. slangen service
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Eetcafé Moos
geopend
Chris en Monique van Moorselaar hebben de Hoofdweg verruild voor de Middenweg. Ze hebben bijna
12 jaar Cafetaria Hoko aan de Hoofdweg met veel
plezier gerund. Afgelopen najaar kregen zij de mogelijkheid om ‘het pand van de Griek’ te gaan huren.
Daar hoefden ze beiden niet lang over na te denken.
In januari zijn ze met een fikse verbouwing begonnen en op 12 maart jl. is Eetcafé Moos geopend.
Waarom de naam Eetcafé Moos? “Ten eerste omdat
wij het leuk vonden om nu echt iets van ons zelf met
onze eigen naam te creëren. En de naam Moos is in
de familie van Chris al generaties lang de ‘bijnaam’
voor de mannen. Er wordt altijd gezegd: “Kom laten
we even naar Moos gaan. De naam van Moorselaar
is veel te lang en daarom is Moos ontstaan.” Een
officiële opening is er niet geweest, misschien dat
dat nog komt. Chris: “We wilden gewoon zo snel
mogelijk open. We vinden het leuk om nu meer
in het centrum van Zegveld te zitten. Je bent dan
(nog) meer betrokken bij de dorpse activiteiten!” De
gezelligheid en kwaliteit blijft natuurlijk als vanouds,
daar verandert niets aan! De openingstijden zijn
momenteel nog hetzelfde als bij De Griek, maar daar
komt mogelijk verandering in. “We zouden het prettig vinden als mensen hier op hun gemak een hapje
kunnen eten en wat kunnen drinken. En dat wij niet
direct na het eten tegen de gasten moeten zeggen dat
we gaan sluiten. We zijn hierover nog in gesprek met
de Gemeente Woerden. Vooralsnog zijn we met veel
plezier gestart op onze nieuwe locatie.”
De Berichtgever wenst Chris en Monique veel succes
toe in hun nieuwe zaak. O

1 juni is Open Erf bij
het Thomashuis
(Een ingekomen bericht)
In de vorige Berichtgever stond de datum van de
Open Erf dag bij het Thomashuis op 11 mei, dit is
echter veranderd in 1 juni a.s.. Als u de activiteiten
nog een keer wil nalezen, raadpleeg dan onze website www.activiteitencentrumzegveld.nl. Tot ziens
op 1 juni! O

9
Toneelavond weer een groot succes
(Een ingekomen
bericht)
Op 13 april jl. was de jaarlijkse toneelavond van de
Oranjevereniging. Dit jaar
werd het stuk ‘Onrust in
het rusthuis’ opgevoerd. Het
was weer een groot succes
met ongeveer 350 bezoekers.
Mevrouw Muis won de fiets
van Stoof en Sabina van der
Arend won 1 minuut gratis
winkelen gesponsord door
Coop Bremmer.
De foto is gemaakt door Erik
Schalkwijk. O

AED’s 24/7 beschikbaar
(Een ingekomen bericht)
De EHBO Vereniging De Meije – Zegveld heeft
met veel inspanningen van het bestuur, met name
door Thijs Angenent, voor elkaar gekregen dat
het dorp Zegveld beschikt over 4 AED’s die 24/7
beschikbaar zijn. Het bestuur was vanaf de zomer
in contact met de Gemeente Woerden over één
of meerdere AED’s die 24/7 beschikbaar zouden
komen in Zegveld. Met behulp van het dorpsplatform hebben we begin januari 2019 een éénmalige subsidie gekregen van de Gemeente Woerden
uit het Inwoner Initiatieven Budget voor het
plaatsen van één AED met buitenkast.
Ondertussen was bestuurslid Thijs Angenent
druk bezig met het werven van gelden voor
AED’s en buitenkasten. Niet zonder resultaat. De
EHBO vereniging heeft hierdoor de middelen bijeen gekregen zodat er op de Rondweg en in de W.
Alexanderstraat een AED met buitenkast komt.
Naast het werven van gelden heeft Thijs ook bedrijven die al een AED hadden benaderd met de
vraag of deze naar buiten konden. Dit resulteerde
in 2 AED’s die naar buiten gaan. Zegveld Zorgt
neemt de kosten voor de buitenkast van de AED

Kunst bij de ooievaars
(Een
ingekomen
bericht)
Het is weer gezellig
druk in ons Ooievaarsbuitenstation. De
eieren zijn gelegd en op
de meeste nesten wordt
fanatiek gebroed.
Begin april, op een
mooie zonnige avond,
werd dit sierlijke
spandoek opgehangen
op één van de muren van het station. Het is een spandoek met een door Nienke Gorter (voormalig stadsdichter)
geschreven gedicht over de ooievaars in Zegveld, geflaneerd door een ooievaars-mozaïek, door Rens Houtman
gemaakt. Zo hebben de ooievaars tijdens het broeden èn hun bezoekers wat moois om naar te kijken. Cultuur op
de muur, Zegvelds’ natuur. O

bij COOP Bremmer voor haar rekening. Dankzij
sponsoring kan de AED bij Fysiotherapeut Verbeek ook naar buiten.
Met deze 4 AED’s die 24/7 beschikbaar zijn mogen we als dorp trots zijn. Het bestuur bedankt
daarom Thijs Angenent voor zijn actieve bijdrage.
Zonder zijn inzet was dit op dit moment nog niet
mogelijk geweest. Niet alleen Thijs maar ook alle
inwoners en ondernemers uit Zegveld willen wij
bedanken voor hun bijdrage in dit project.
De EHBO vereniging wil u wijzen op de flyer die
bij deze berichtgever is meegestuurd. Dit betreft
enerzijds een overzicht van de op dit moment
aanwezige AED’s in Zegveld en De Meije en
anderzijds uitleg over de werking van de burgerhulpverlening. Het is handig om deze flyer te
bewaren. O

Kledingbeurs bij
Van Ingen
De jaarlijkse kledingbeurs bij de Familie Van Ingen
aan de Molenweg 39 heeft weer een prachtig bedrag
van ruim € 800,00 opgeleverd. “Bijna elke bezoeker heeft wat gekocht, dat is best bijzonder,” aldus
Yvonne. Van de zomer gaat de familie Van Ingen
naar Roemenië toe om daar weer een handje te
helpen. Dit keer is het project waarvoor de opbrengst
bestemd is een gezinsvervangend tehuis voor
gehandicapten. Dit is zwaar verouderd en is hard
aan een renovatie toe. De familie Van Ingen zal daar
een nieuwe keuken gaan plaatsen, die zij meenemen
vanuit Nederland en ook de eetzaal zal flink gemoderniseerd worden.

Pannenkoeken eten
Op 18 mei a.s. kunt u pannenkoeken gaan eten
bij de Familie Van Ingen aan de Molenweg 39. De
opbrengst voor deze actie gaat eveneens naar het
bovengenoemde project in Roemenië. Voor een
vast bedrag kunt u onbeperkt pannenkoeken eten.
Volwassen betalen € 5,00, kinderen tot 12 jaar € 3,00
en er is een gezinsprijs van € 20,00. Zo kunnen grote
gezinnen ook profiteren van deze actie. Wilt u wel
vóór 6 mei a.s. aanmelden? Bel dan naar telefoonnummer 0348-691818. O

Een dag uit met Welzijn Zegveld!!!
Op de dag van het Zegvelds Diner gaan we eerst met de bus op stap.

Woensdag 5 juni 2019
We gaan naar Barneveld, naar ????

Ontvangst om 9.15 uur met koffie en gebak in de Milandhof.
We vertrekken uiterlijk om 10.00 uur. Deze dag is inclusief een lekkere gezamenlijke lunch.
We zijn om ± 17.00 uur weer terug in Zegveld om eventueel aan te sluiten bij het Zegvelds Diner.
De kosten voor deze dag zijn € 35,00
(bij voldoende deelname).

Wees er als de kippen bij …
vol = vol
Het diner is hier niet bij inbegrepen.
U kunt zelf een keuze maken waar u aan deelneemt..
Alleen met de bus, alleen het diner, of beiden.
U kunt zich voor de bus uitsluitend en alleen bij Riet Verheul opgeven,
Rondweg 40, tel: 691045.
Opgave en gepast betalen uiterlijk 19 mei.

Uitnodiging voor het Zegvelds Diner
Aan ALLE inwoners en oud inwoners van 55PLUS in Zegveld
‘WELZIJN Zegveld’ nodigt u allen uit voor een gezellig
diner op

woensdag 5 juni 2019 in de Milandhof.
Dit diner wordt mede mogelijk gemaakt door
GASTERIJ DE MILANDHOF

U wordt om ± 17.00 uur verwacht. We beginnen met een
welkomstdrankje. Dan krijgt u een uitgebreid diner buffet
en tijdens de verschillende gangen muzikaal entertainment.
De eigen bijdrage is € 20,-- pp (alles inbegrepen)
Opgave en gepast betalen voor 19 mei bij:
Hanneke Kastelein
Adrie de Jong
Ada Beiboer

Tel: 691891
Tel: 691416
Tel: 691894

Middenweg 57
Milandweg 62
W.A. straat 19

Als u een dieet gebruikt, wilt u dat dan melden bij opgave.

Graag zien we elkaar op woensdag 5 juni

De Berichtgever
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Activiteiten op de Jorai-school
(Een ingekomen bericht)
Sporten voor de koning
Op vrijdag 12 april jl. was het zover. De kinderen van
basisschool Jorai deden weer mee met het sportieve
Oranjefeest voor basisschoolleerlingen in Nederland.
Na een frisse start van de dag, de Koningsspelen werden dit jaar eerder gehouden vanwege de meivakantie, maakten de kinderen zich op voor een gezellige
dag op de sportvelden van Siveo.
De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 vermaakten
zich met allerlei spelletjes, terwijl de groepen 4, 5 en
6 fanatiek aan de slag gingen met hun spellencircuit
en de slagbal competitie. Ook de cliënten van het
activiteitencentrum lieten zich van hun sportieve
kant zien!
De oudste twee groepen van de school speelden
een voetbal-, slagbal- en korfbalcompetitie. Er werd
enthousiast en sportief gespeeld! We kijken terug op
mooie dag!

Door de mensen op de werkvloer bezig te zien, het
houden van verschillende interviews met vakmensen
en zelf aan de slag te gaan om informatie te zoeken,
kregen de kinderen een mooi beeld van een bepaald
beroep.
Op woensdagavond 10 april jl. werd het project
afgesloten. Heel veel mensen zijn op school geweest
om te zien, te horen en te ervaren hoe het is om
fietsenmaker te zijn en te werken met kleding. Wat
het inhoudt om te werken in de primaire, secondaire
en tertiaire sector.
Ook zagen mensen wat het betekent om te werken
bij de hulpdiensten en hoe beroepen in het verleden
werden uitgevoerd. In het pizza restaurant konden de
bezoekers rondkijken en uitrusten (onder het genot
van een lekkere pizza).
We kijken terug op een geslaagd project!

Lentefeest
Donderdag 21 maart jl. zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 van de Jorai Zegveld in gegaan.
Zij hebben de 70 jarigen en ouder een lentegroet
gebracht. Zodra de deur open ging, zongen de
kinderen bijvoorbeeld “Weet je dat de lente komt”

en werden er bloembolletjes in een potje gegeven
met een zelfgemaakt etiket. Dit werd gewaardeerd!
Namens alle kinderen van de Jorai, bedankt voor het
vele lekkers dat wij hebben ontvangen. O

Welzijn Zegveld
Statiegeldactie
Project beroepen
In de afgelopen weken werkte men op school met de
Bijbel ‘Jorai’ aan het jaarlijkse project. Dit jaar was als
thema gekozen: ‘beroepen!’ In de groepen werd dit
thema vanuit verschillende invalshoeken belicht. Er
werd gewerkt met onderzoeksvragen vanuit onderzoekend en thematisch leren.
Veel groepen maakten een excursie naar een plaatselijke ondernemer en verschillende deskundigen
kwamen een gastles geven op school.

Bart en Piet Bremmer hebben de cheque van de
statiegeldactie, ter waarde van € 493,10, overhandigd
tijdens de computerles in de Zegge, waarvoor het
geld ook bestemd was. De commissie van Welzijn en
de cursisten bedanken de Coop, alsmede de klanten
die het statiegeld gedoneerd hebben heel hartelijk.

Expositie
In de Zegge en in de Meije zaal van de Milandhof
hangen weer nieuwe schilderijen, gemaakt door de
teken- en schilderclub van Welzijn. De kunstwer-

ken zijn op doek en papier geschilderd of getekend
met diverse materialen. U kunt de werken komen
bekijken tijdens de openingstijden van de Zegge en
de Milandhof. Gewoon doen, het is zeker de moeite
waad. O

Jubileumdag jeugdvereniging ‘De Rank’
(Een ingekomen bericht)
Op 6 april jl. was het dan zover, de jubileumdag van
jeugdvereniging ‘De Rank’. In september 2018 was
het namelijk 50 jaar geleden dat de jeugdvereniging
ontstond uit het samengaan van de meisjes- en
jongelingsvereniging. Dit heugelijke feit wilde de vereniging niet onopgemerkt aan zich voorbij laten gaan.
Er werd ’s morgens door de huidige jeugd van de
vereniging gestart met een fanatiek spel in het dorp.
Een variant op de welbekende escaperoom waarbij
het de bedoeling was om een berucht persoon uit
zijn benarde positie te bevrijden. Nadat het gelukt
was om het slachtoffer net binnen de 60 minuten
van zijn laatste boeien te ontdoen, kon er van een
welverdiende lunch genoten worden.
’s Middags werd er in de kerk een dankdienst
gehouden, waarin door ds. Overeem een meditatie
gehouden werd over Johannes 15 ‘de Wijnstok en
de ranken’ en er werden enkele mooie liederen
gezongen. Aansluitend was er een reünie in de
Voorhof, waar een hoop oud JV-leden en andere
belangstellenden op af kwamen. Er werd divers filmen fotomateriaal gepresenteerd over de afgelopen
50 jaar en druk bijgepraat onder het genot van een

hapje en een drankje. Het was een mooi samenzijn
van oude bekenden die vroeger vele jaren met elkaar
hebben doorgebracht op de vereniging en vele goede
herinneringen hebben overgehouden aan hun tijd op
de JV. De huidige JV’ers werden meegenomen in de
mooie verhalen van oud-leden en mochten getuigen
zijn van de rijke historie die de vereniging kent. Alle
bezoekers kregen aan het slot van de reünie een ‘Jubileum Courank’ mee naar huis, waarin verscheidene

interviews, foto’s en wetenswaardigheden over de
vereniging zijn opgenomen. Onder het genot van de
heerlijke gerechten van ‘Spies en Spijs’ en een drankje
werd de jubileumdag door de huidige leden van de
JV feestelijk afgesloten. Er kon met elkaar dankbaar
teruggekeken worden op een heerlijke dag. Mocht u
graag nog een uitgave van de Jubileum Courank willen hebben, dan kunt u dit aangeven via jubileum@
courank.nl. O

Ontbijtactie 11 mei

bolletje kaas, een croissantje, fruit, een eitje en een
flesje jus d’orange.
In een kinderontbijt zit: Een bolletje hagelslag, een
croissantje, fristi, jam en een verrassing.
Wilt u ook zo’n lekker ontbijtje aan de deur? Of wilt
u een ontbijtje aan iemand cadeau doen? U kunt gemakkelijk bestellen via www.familiemarktzegveld.nl
onder het kopje ‘ontbijtactie’. Een volwassen ontbijt
kost € 5,- en een kinderontbijt maar
€ 3,50. Natuurlijk kunt u ook een leuke persoonlijke
boodschap toevoegen als u een ontbijtje aan iemand
cadeau doet.
Bestellen kan tot uiterlijk 3 mei a.s..
We zien uw bestelling graag tegemoet! O

(Een ingekomen bericht)
Ook dit jaar wordt er weer een ontbijtactie georganiseerd door Jeugdvereniging de Rank. Op 11 mei a.s.
zullen wij om 5 uur in de ochtend de ontbijtjes klaarmaken om ze daarna bij u thuis voor 8 uur te gaan
bezorgen. De gehele opbrengst zal naar de restauratie
van de Hervormde Kerk Zegveld gaan. We hebben
een speciaal ontbijtje voor zowel volwassenen als
kinderen samengesteld.
In een volwassen ontbijt zit: Een bolletje ham, een
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In gesprek met … Mees Weststrate
Soms denk je dat je iemand een beetje kent, maar
na een ‘In gesprek met …’ voor deze rubriek moet je
soms concluderen dat je eigenlijk iemand helemaal
niet kent, althans wat zijn of haar doen en laten
betreft. Zo’n iemand is Mees Weststrate uit de
Dorpsstraat 7. We lopen zijn leven door aan de hand
van een gehouden gesprek en zijn CV oftewel zijn
Curriculum Vitae.
Melis Jan (Mees) Weststrate werd op 17 december
1950 geboren in Dubbeldam, thans een wijk binnen
de gemeente Dordrecht. Mees heeft één zus die vier
jaar jonger is.
Mees volgde de lagere school in Dordrecht en vervolgens de middelbare school, ook in Dordrecht. Dit
was de MULO. Toen al zat het leidinggeven in zijn
bloed, want hij werd gekozen tot klassenoudste. Hierbij behartigde hij de agenda van de klas en was het
aanspreekpunt voor de leerlingen. ”Maar ik was meer
met mijn hobby’s bezig, zoals muziek en toen ook al
het weer (maar hierover later meer) dan met het eigen maken van de leerstof. Dat kwam niet ten goede
van mijn cijfers”. Toch behaalde Mees zijn Mulo
diploma en ging in Rotterdam een 4-jarige opleiding
volgen bij het VBOB, de Vereniging tot Bevordering
van Opleiding in het Banketbakkersbedrijf. Aan het
eind van deze opleiding had hij zijn koks- en banketbakkersdiploma. “Ik werkte tijdens deze opleiding,
maar ook daarna, bij diverse hotels en bakkerijen in
de omgeving Drechtsteden. Van 1966 tot 1976 heb
ik dat vak uitgeoefend”. In dit verband vertelt zijn
vrouw Arien een leuke anekdote. Omdat Arien weg
moest zou Mees op een keer de gehaktballen maken.
Alle ingrediënten waren hiervoor klaargezet. De
gehaktballen waren prachtig gelukt, maar wel enorm
groot. Toen Arien vroeg wat hij er allemaal door had
gedaan kwam de aap uit de mouw. Mees had het hele
pak beschuit door het gehakt gedaan.
“Inmiddels was ik eind jaren zestig actief geworden
bij het NVV Jongerencontact in de regio Zuid-Holland Zuid”. NVV staat voor Nederlands Verbond van
Vakverenigingen.
“In september 1971 moest ik in militaire dienst. Na
vier maanden kaderopleiding kwam ik in het bestuur
van de VVDM, de Vereniging van Dienstplichtige
Militairen. Dit was een heftige tijd. Je behartigde de
belangen van de militairen. Dat betekende dat je nog
wel eens schopte tegen militaire zaken. In deze tijd
werd bereikt dat militairen ook lang haar mochten hebben. Bijna alle militairen waren lid van de
VVDM. Met heel veel plezier heb ik deze bestuursfunctie binnen mijn dienstplicht gedaan”.
Na zijn diensttijd ging Mees weer aan de slag binnen
de consumptieve techniek, oftewel hij ging weer
werken binnen de horeca en bakkerij sector.
Op 20 september 1974 trouwde hij met zijn grote
liefde, Arina (Arien) van Andel, geboren op 9 december 1951 te Sliedrecht. Zij gingen in Sliedrecht
wonen in een woonark van het bedrijf van de vader
van Arien. Daar werd ook hun eerste dochter

Marouscha (Roemeens voor
Maria) geboren. Hun tweede
dochter Melanie is in Woerden geboren.
“In 1976 kreeg ik een aanbieding om (een betaalde) stage
te lopen bij de Voedingsbond
van de NVV, thans de FNV.
Twee jaar later, in 1978, werd
ik bestuurder bij de Industriebond, een poot van de FNV.
Voor deze functie moest ik
verder gaan studeren. Eerst
heb ik daarvoor een MBO
opleiding gevolgd. Vervolgens
een HBO en post-HBO opleiding, waarvoor ik in 1982 bij
de Hogeschool te Rotterdam
afstudeerde op de onderdelen
arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en bedrijfssociologie. Binnen de organisatie
was ik verantwoordelijk voor
onderwijs- en arbeidsmarktbeleid. Daarnaast was ik
verantwoordelijk voor de
representatie van de FNV
in diverse landelijke Kenniscentra en Opleidings- en
Ontwikkelingsfondsen. Als
voorzitter (of als secretaris)
van de Raad van Commissarissen was ik verantwoordelijk voor het beleid. Vanuit
al deze functies waren er veel
contacten en overleg met de betrokken ministeries.
Tot 1998 heb ik op het landelijk kantoor van de FNV
in Amsterdam gewerkt”.
Het reizen vanuit Sliedrecht naar Amsterdam was
een crime. Vandaar dat gezocht werd naar een
woning waarbij de reistijd aanzienlijk zou worden ingekort. Deze woning werd in januari 1980 gevonden
in ons dorp aan de Dorpsstraat 7. Inmiddels wonen
zij daar al weer bijna 40 jaar met heel veel plezier en
met fijne buren.
Eenmaal in Zegveld ging hij zijn eigen groente
verbouwen op de volkstuin aan de Molenweg. Zijn
enthousiasme voor de volkstuinvereniging resulteerde in een voorzitterschap dat van 1984 tot 2010
duurde. De geteelde groente werd vaak met de buren
gedeeld. Dochter Melanie, nog een kleuter, zou op
een keer een rode kool bij de buren brengen, maar
bleef wel erg lang weg. Toen Arien vroeg waar ze zo
lang gebleven was antwoordde zij: “De buurvrouw
was niet thuis, dus ik heb de rode kool maar blaadje
voor blaadje door de brievenbus gedaan”.
Van 1998 tot 2010 was Mees werkzaam als directeur
van de Stichting SVS, het landelijke Kenniscentrum
voor de Facilitaire dienstverlening. “Vanuit deze

functie leerde ik veel ministeries kennen. Daarbij
stond mijn deur altijd open en was iedereen welkom.
Daardoor had ik zeker een vertrouwensfunctie”. Binnen dit bedrijf heeft hij zelfs het diploma glazenwasser behaald. Of hij dit diploma nog steeds eer aan
doet, is niet duidelijk geworden.
Van 2010 tot 2013 was Mees kwartiermaker voor
Servicepunten Techniek. De taak van kwartiermaker
is partijen als werkgevers (organisaties), bonden,
opleidingsfondsen, kenniscentra, UWV, gemeenten, provincie en ROC in een regionaal verband en
bestuur bijeen te brengen. Doel hierbij is o.a. om
werklozen weer zo snel mogelijk aan een baan te
helpen. “Op 15 locaties zijn Servicepunten van de
grond gekomen”.
“In 2010 ben ik een adviesbureau begonnen op het
gebied van arbeidsmarktbeleid en op het terrein van
HRM beleid (Human Resources Management). Een
belangrijk traject in de opdrachtverlening was het
kwartiermakerschap voor de diverse marktpartijen.
De FNV was een grote klant van mij”.
Zonder er verder uitgebreid op in te gaan had Mees
nog de volgende functies:

Mededeling:
Per 1 mei gelden aangepaste tarieven van behandelingen en
producten. En er is een nieuwe massage; De Bamboe Massage!
        
    :  !   : ;



     

 &%0 %&9$1& 34 &%0 %&9#1&
www.disseldorpinstallaties.nl

Salon La Sonrisa

www.salonlasonrisa.nl 06-28899367
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• vanaf 2009 penningmeester van de Stichting
MBO-FD, de Stichting Middelbaar Beroeps
Onderwijs Financiële Dienstverlening
• van 2010 tot 2016 lid van de Raad van Commissarissen van de Stichting Opleidingen Facilitaire
Dienstverlening;
• van 2009 tot 2015 bestuurslid van Skill Friends.
Vanuit het bedrijfsleven betrokken bij de
nationale en internationale beroepenwedstrijden;
• van 2008 tot 2016 betrokken als project manager
bij de RAI bij de internationale vakbeurs ISSAInterclean;
• vanaf 2017 lid van de landelijke sectorraad senioren van de FNV. Begrijpelijk wordt hier gesproken
over pensioenen, AOW, zorg en betaalbaarheid
van woningen, dus het welzijn gebeuren voor
ouderen;
• vanaf 2014 bestuurslid bij de OVM Zegveld en
na de fusie in 2017 lid van de Raad van Commissarissen van Onderling Verzekerd voor Vleuten en
Zegveld.
• vanaf 2019 lid van de Bondsraad van de Consumentenbond. Deze raad denkt mee over
consumentenbelangen zoals duurzaamheid, veilig
voedsel en energiebeheer;
In de loop van 2012 is Mees met vervroegd pensioen
gegaan. “Ik kreeg toen meer tijd voor mijn bestuursfuncties en ook kans om wat in de gemeente te gaan
doen, want binnen Zegveld was ik niet zo bekend.
Als voorschot daarop ben ik in 2010 begonnen met
het oprichten van de Vrienden van Woerden. Als
voorzitter van deze onafhankelijke stichting werkte
ik nauw samen met de gemeente Woerden en diverse
verenigingen en bedrijven die de gemeente Woerden
een warm hart toedragen. Doel was om in gezamenlijkheid Woerden als hoofdstad van het Groene
Hart op de kaart gezet. Woerden is nu professioneel
neergezet. Een logisch gevolg was het voorzitterschap in 2012 van de Raad van Advies voor Woerden
Marketing en in 2013 voorzitter van de Raad van
Toezicht van Groene Hart Marketing. Dit alles met
het doel om Woerden te promoten en potentiële
bezoekers te bereiken. In 2018 nam Mees afscheid
van beide raden. “Ik ben nu alleen nog bestuurslid
van de Koersgroep in Woerden. Deze groep verstrekt
in overleg met de gemeente Woerden subsidie voor
innovatieve projecten op het gebied van recreatie
en toerisme. Zo heeft men voor de realisatie van
het mozaïkbankje dat voor de Milandhof staat een
bijdrage uit deze groep gekregen.
Vanaf 2014 is Mees voorzitter van het bestuur van
Gasterij De Milandhof. Zo is Mees namens het
bestuur onderhandelaar met o.a. de gemeente Woerden. “Als Milandhof zijn we heel maatschappelijk
bezig en doen veel voor de gemeenschap. We zijn
niet voor niets winnaar van de OKW Ondernemersprijs 2018 geworden. Thans ben ik druk bezig met
het meedenken hoe het Welzijnswerk in een ander
kader kan worden geplaatst, maar wel zo dat het past
bij ons dorp. Ik vind het belangrijk dat Zegveld een
levendig dorp blijft, daarom heb ik in 2014 ook zitting genomen in het bestuur van het Dorpsplatform.
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Het Dorpsplatform kan als een soort deelraad van de
gemeente Woerden worden gezien.
“Sinds 2016 zit ik in het bestuur van RPL Woerden.
RPL heeft als doelstelling “Het ontwikkelen en beheren van een eigentijdse lokale nieuwszender in beeld
en geluid voor de brede bevolking van de gemeente
Woerden”. Ik ben de PR-man, verzorg de Public
Relations. Alles bij elkaar een behoorlijke klus. Het
is ook het managen van een vereniging met zo’n 80
vrijwilligers. Het is een hele uitdaging om grote activiteiten uit te zenden, zoals de Woerdense Vakantie
Week, de Havendagen, de 24 uur van Woerden (een
wandelevenement), enz. Thans speelt dat het aantal
lokale omroepen meer moeten gaan samenwerken
en in de toekomst eventueel samengaan. Je kunt dan
meer professionele uitzendingen maken. In de regio
zijn er initiatieven om te gaan samen werken, zoals
met Bodegraven, Oudewater en Gouda.
Zoals reeds in het begin van dit ‘In gesprek met…’
gemeld, was Mees al op jonge leeftijd bezig met
het weer. Zelf zegt hij: “Het weer is echt een uit de
hand gelopen hobby”. Op 8-jarige leeftijd hield hij al
in een schriftje bij wat de minimum en maximum
temperaturen dagelijks waren. Daarbij werd ook de
regenmeter en de hygrometer (een instrument om
de vochtigheid van de lucht te meten) niet vergeten.
“Ik maakte maand- en jaaroverzichten en luisterde
altijd naar de mededelingen voor land- en tuinbouw”.
De omvangrijke boekenserie ‘Duizend jaar wind en
water in de Lage landen’, die uiteindelijk acht delen
moet gaan beslaan en waarvan inmiddels zes delen
zijn verschenen, worden door Mees verslonden.
Alle boeken van zo’n 800 pagina’s, geschreven door
de inmiddels 94-jarige Jan Buisman, worden door
hem van A tot Z gespeld. In deze boeken worden de
weersomstandigheden vanaf 763 van jaar tot jaar in
Nederland en België en verre omstreken behandeld. In 1976 werd Mees lid van de Vereniging voor
Weerkunde en Klimatologie. Het kon niet uitblijven,
maar in 2008 werd hij voorzitter van deze club.
“Als voorzitter had ik veel contact met het KNMI,
MeteoGroup en Weeronline. Maar ook met collega’s
in België en Duitsland. Tot 2017 heb ik deze functie
vervuld. Ik moet toegeven, weermannen zijn soms

wat bijzondere mensen, van het soort geitenharen
wollen sokken types. Bij mijn afscheid als voorzitter
vroeg mijn vrouw Arien: “In wat voor soort kabouter
Plopland ben ik nu beland?”. Sinds tien jaar ben ik de
weerman voor het Groene Hart en in het bijzonder
voor Woerden”. Op de website van RPL Woerden
wordt dagelijks het weer bijgehouden. En vanuit huis
verzorgt hij de weersuitzendingen via de radio en de
kabelkrant. “Sinds drie jaar verzorg ik ook een weerpraatje voor de TV van RPL Woerden. We gaan dan
naar een leuke locatie en in één minuut vertel ik het
weer voor het komende weekend. Op RPL Woerden
wordt dit praatje steeds herhaald en ook goed bekeken”. Dochter Melanie kreeg toen ze nog klein was
tijdens een telefoongesprek eens de vraag: “Hoe komt
je vader toch aan die wijsheid?”, waarop Melanie
antwoordde: “O, van teletekst”. Kon men vroeger het
weer slechts twee dagen vooruit voorspellen, nu kan
men het weer twee weken redelijk vooruit voorspellen, waarbij de score voor de juistheid op 70% ligt.
“Ik haal mijn gegeven bij het KNMI, MeteoGroup,
Weerplaza en Weeronline vandaan. Dat zijn de weermodellen. Maar ik kijk ook naar het Engelse model
Reading en het Duitse model Offenbach. Het weer
is een geweldig mechanisme, maar hoe knap we ook
zijn, het weer volgt zijn eigen weg. We kunnen van
alles doen maar zijn ondanks alle kennis niet in staat
om rampen te voorkomen. Daarbij is het hele leven
op aarde afhankelijk van het weer”. Op de vraag of er
nog een Elfstedentocht komt, antwoordt Mees: “Zeg
nooit nooit, ondanks de warmere winters en zomers
kan het nog steeds”.
Om zijn conditie op peil te houden gaat Mees driemaal per week in Woerden fitnessen bij Body Style.
“Of ik ga fietsen, dan kan ik gelijk foto’s maken in
relatie met het weer. En natuurlijk probeer ik tijd vrij
te maken voor mijn drie kleinkinderen, want dat is
als opa uiteraard genieten”.
Mees Weststrate, van bestuurder tot weerman. Als
bestuurder kan hij zijn kennis aanwenden voor
beslissingen in een bepaalde richting. Maar het weer
laat zich niet besturen. Misschien maar goed ook
dat we niet op alles in het leven invloed hebben. Zou
dat misschien de reden zijn dat het weer het meest
besproken onderwerp in onze gesprekken is? O

Voor u gelezen: ‘Badkuip voorkomt wateroverlast’
AD 16 maart en 26 maart 2019
Aannemer van Oostrum heeft veel werk verricht langs de Grecht in ons dorp. In opdracht van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft hij de kades versterkt, natuurvriendelijke oevers aangelegd, een
waterberging gemaakt voor 100.000 kuub en een dijk aangelegd.
Bij overtollige neerslag wordt er water op de Grecht geloosd. Het poldergemaal bemaalt de polders. Als het
gemaal de grote hoeveelheden neerslag niet meer aan kan, blijft het water op het land staan. Zo’n berging is
dus geen overbodige luxe.
De grond die overbleef bij het afgraven van de berging is gebruikt om de nieuwe dijk om de berging aan te
leggen. In de nieuwe dijken zijn zestien ‘nepduikers’ aangebracht om overlast van muskusratten tegen te gaan.
Nepduikers zijn afgesloten pijpen in de dijk. De rat ziet deze duiker als een ingang in de dijk. De muskusrattenbestrijding kan het dier daarna gemakkelijk pakken.
Een leuk detail is dat bij het uitgraven van de natuurlijke oevers op 5 plekken bijzondere archeologische fragmenten zijn gevonden, nl. stukken bewerkt hout en aardewerkscherven uit de late middeleeuwen. O

Bedankt lieve mensen voor alle kaarten, bloemen en attenties
die ik heb gekregen na de diagnose, operatie en hersteltijd.
Ik werd er heel blij van en hielp absoluut om (snel) te herstellen!
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Een heerlijke
eclair gevuld met
gele room

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

Henk Oskam Werkdagen:
Wer
Dorpsconsulent ZegveldZorgt Dinsdag, woensdag en donderdag
Mobiel: 06-14326531
E-mail: dorpsconsulent@zegveldzorgt.nl Inloopspreekuur:
Dinsdag van 9.30 tot 10.00 uur
Bezoek en post adres:
Woensdag van 15.30 tot 16.00 uur
Hoofdweg 70, 3474JG Zegveld
www.zegveldzorgt.nl
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Burgerlijke stand

Uitslag Provinciale Statenverkiezingen Zegveld/Woerden

Geboren:
4 februari 2019
Johanna Nel (Sophie), dochter van
Algon & Suzanne Kastelein-Hogenboom
Berghoeve 3, 3466 NT Waarder
5 maart 2019
Luuk Karel (Luuk), zoon van
Martin & Evelien Hoogerbrugge-Dolman
Geraniumstraat 17, 3442 XG Woerden
23 maart 2019
Daley, zoon van
Maurice & Linda Hilgeman-Beukers
Beukenlaan 27, 3471 CX Kamerik

50 jaar getrouwd:
9 mei 2019
Jan & Martha de Gier-van der Kooij
Clausstraat 32, 3474 JZ Zegveld

60 jaar getrouwd:
22 april 2019
Rob & Letty van der Hoeven-Drioel
Boschsloot 18, 3474 HK Zegveld

Overleden:
10 april 2019
Jakoba Maria (Coby) van den Haak-van Leeuwen
in de leeftijd van 77 jaar
Dorpsstraat 17, 3474 JP Zegveld O

Bij de Provinciale Statenverkiezingen is het CDA in Zegveld de grootste partij gebleven, gevolgd door nieuwkomer Forum voor Democratie. De ChristenUnie werd derde in ons dorp. In de gehele gemeente Woerden bleef
het CDA de grootste partij gevolgd door de VVD. Forum voor Democratie veroverde de derde plek.
Het opkomstpercentage voor geheel Woerden was 62,83% en ligt daarmee boven het landelijk gemiddelde van
52% en boven de opkomst van de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 (47,76%). Bij de zetelverdeling voor
de Provinciale Staten van Utrecht kregen GroenLinks en de VVD ieder acht zetels en nieuwkomer Forum voor
Democratie zes zetels.
In onderstaande tabel de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen 2019 in Zegveld en de uitslag van geheel
Woerden in 2019 in aantallen en procenten. O
Partij
CDA
PvdA
SP
VVD
PVV
GroenLinks
ChristenUnie
SGP
Forum v Dem
D66
PvdD
50plus
Denk
U26 Gemeenten
Blanco/ongeldig

Zegveld
% uitslag 19
31,4%
2,5%
1,6%
9,8%
5,1%
3,3%
12,9%
11,0%
13,3%
3,3%
2,2%
2,2%
0,2%
0,6%
0,6%

Zegveld
stemmen 19
364
29
19
114
59
38
149
127
154
39
25
25
2
7
7

Woerden
% uitslag 19
16,6%
7,1%
3,5%
15,7%
4,4%
10,9%
8,1%
4,0%
12,3%
7,2%
3,8%
2,6%
1,1%
2,2%
0,5%

Woerden
stemmen 19
4111
1754
865
3897
1087
2692
2014
994
3048
1789
936
643
277
557
115

100,0%

1158

100,0%

24779

Bibliotheek Zegveld:

nieuwe coördinator
Sjannie Smits
(Een ingekomen bericht)

ZOA-collecte 2019
Vrijwilligers hebben in week 13 - 25 maart t/m 30
maart jl. - in Zegveld en de Meije gecollecteerd voor
ZOA.
De opbrengst van € 1.222,89 wordt gebruikt om
slachtoffers van natuurrampen en oorlogsgeweld
te ondersteunen. Denk hierbij aan voedsel, schoon
drinkwater en (tijdelijk) onderdak. ZOA verleent
noodhulp op plekken waar de nood het hoogst is en
werkt ook na een ramp aan wederopbouw in Afrika,
Azië en Midden-Oosten.
Voor meer informatie: zie website www.zoa.nl.
Collectanten en iedereen die heeft gegeven hartelijk
dank! Kontaktpersonen zijn: Sonja Verboom en
Marijke Verboom. O

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 kunt u het beste sturen naar:

Gert Ton, Broeksloot 43, 3474 HS Zegveld

Sinds april heeft
Bibliotheek Zegveld een nieuwe
coördinator.
Sjannie Smits:
“Het leuke aan
werken in Bibliotheek Zegveld is
het knusse persoonlijke contact
en het karakter
van het dorp.”
“Ik en ook
Bibliotheek Het
Groene Hart,
zouden graag
meer willen betekenen voor de inwoners van Zegveld.
Door van de Bibliotheek een ontmoetingsplek te
maken waar iedereen binnen mag komen voor een
kop koffie of thee en voor een praatje. Daarnaast zou
het leuk zijn om kennis en informatie te delen met
elkaar. Zo zouden we bijvoorbeeld Zegvelders die dit
willen, kunnen leren om veilig te zoeken en vinden
op internet en leren e-mailen. Ook wie geen lid is van
de Bibliotheek, is van harte welkom. Loop gerust eens
binnen, wij staan voor u klaar,” aldus Sjannie.
Bibliotheek Zegveld is open op dinsdagmiddag,
woensdagmiddag, donderdagmiddag en dinsdagavond. En vanaf mei zijn er ook service-uren op
woensdagmiddag.
Kijk voor de actuele openingstijden op www.regiobibliotheekhetgroenehart.nl O

De agenda:
ZegveldZorgt: Iedere dinsdagmorgen van 10.00
- 12.00 uur koffieochtend op Korensloot 15.
Indien er vervoer nodig is dan graag tevoren
aanmelden bij Atie Vermeij, telefoon 691658.
Zegveld Beweegt: Iedere woensdagmorgen om
10.00 uur wandelen, verzamelen in de Zegge. Er
lopen vrijwilligers mee. Voor informatie kunt u
Marja Meijers bellen, telefoon 691470.
27 apr.: Koningsdag, na de aubade is Gasterij De
Milandhof geopend
11 mei: Familiemarkt
14 mei: Passage. Deze avond wordt ‘100 jaar N.C.V.B.
- Passage’ gevierd. Aanvang 19.45 uur in de
Milandhof.
23 mei Verkiezingen voor euro parlement
1 juni Open Erf Thomashuis
5 juni: Welzijn Zegveld: Zegvelds Uitje
5 juni: Welzijn Zegveld: Zegvelds Diner
18 juni: Vergadering Dorpsplatform
22 juni: Stratenvoetbaltoernooi
6 juli: Zegveld Zomert
28 sep: Najaar/winter Kinderkledingbeurs O

De Berichtgever in 2019
De Berichtgever hoopt in 2019 te verschijnen op:
31 mei, 28 juni, 20 september,
25 oktober, 22 november, 20 december.
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk
woensdag 15 mei 2019 bij ons
binnen te zijn.
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