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Adverteerders 
bedankt!!!

U maakte het mogelijk 
dat De Berichtgever ook 
dit jaar negen maal kon 

verschijnen.

Lezers van 
De Berichtgever

Draagt u De Berichtgever 
een warm hart toe?

Denk dan bij uw aankopen 
aan onze adverteerders.

 
Op de foto: Brug voetpad 
achter de Berkenlaan,
(Foto: Gerrit Gerritsen)

De medewerkers van De Berichtgever 
wensen u prettige Kerstdagen en 

een voorspoedig Nieuwjaar
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Kerst- en Oud en Nieuw vieringen
Zegveld
Eerste kerstdag woensdag 25 december   9.30 uur: voorganger ds. H.G. de Graaff, 
  Nieuwerbrug, 
  m.m.v. Zegveldse koperblazers
 18.30 uur:  ds. B.M. van den Bosch, Linschoten 
Tweede kerstdag donderdag 26 december   9.30 uur:  Kerstviering Zondagsschool 
Oudejaarsavond dinsdag 31 december 19.30 uur:  voorganger ds. M. van Dam, Baarn
Nieuwjaarsmorgen woensdag 1 januari   9.30 uur:  voorganger ds. M.P.D. Barth, 
   Barneveld, Na de dienst nieuwjaar wensen 

in De Milandhof

Kerst- en oudejaarsvieringen O.L.V. Geboortekerk Meije-Zegveld
Kerstavond dinsdag 24 december 19.00 uur:  Gezins-Kerstnachtviering m.m.v.
   het Projectkoor ‘Just for fun’
  voorganger pastor Thijs van Zaal
  thema: ‘Een droom komt uit’.
Eerste kerstdag woensdag 25 december   9.30 uur: Viering m.m.v. het Gemengd koor
                                                                                          voorganger pastor Janneke Stam
Tweede kerstdag donderdag 26 december     Geen viering
Oudejaarsavond dinsdag 31 december      19.00 uur: Viering m.m.v. het Gemengd koor  
  voorganger WoCoVi groep
Nieuwjaarsmorgen woensdag1 januari            9.30 uur:  Viering m.m.v. het Gemengd koor
  voorganger pastor Thijs van Zaal
    Na de viering is er koffiedrinken 
Woerden
Kerstnachtdiensten op dinsdag 24 december in Woerden
Maranathakerk:  aanvang 19.00 uur Kinderdienst, voorganger ds. Hans Berkheij 
                                                                         thema: ‘Zoeken en gevonden worden’ m.m.v.
   Evelien de Jongh (zang) & de zandtovenaar 
        
Kruiskerk:                  aanvang 21.30 uur Interactieve jongerendienst, voorganger 
  jongerenwerker Michel Koekkoek 
   thema: ‘De slimste wijze’  

Lutherse Kerk:  aanvang 22.00 uur voorganger ds. Maarten Diepenbroek 
  m.m.v. de Cantorij 

Petruskerk: aanvang 21.30 uur voorganger ds. Joost Schelling 
   thema: ‘Kerst. Kom in beweging!’
   m.m.v. Chr. gemengd koor Oriolus uit Maarn

Bonaventurakerk:  aanvang 16.30 uur Werkgroep - Herdertjeswaken
 aanvang 18.00 uur Gezinsviering m.m.v. kinderkoor Bonakids. 
                                     Voorganger pastor Janneke Stam
 aanvang 20.00 uur Kerstviering m.m.v. JuDeo, jeugdkoor Bsure 
  en 30+viering. Voorganger pastor Janneke Stam
 aanvang 22.00 uur Kerstviering m.m.v. Groot Koor 
  Voorganger pastor Janneke Stam en 
  pastor Thijs van Zaal

Woerdense Verlaat Gereformeerde kerk 
Kerstavond dinsdag 24 december  21.00 uur:    Kerstnachtdienst. Voorganger proponent
   Eva Bruggeman, Amsterdam, 
   thema ‘Kerst is een wonder’ 
   m.m.v. band Reflection 
    Na afloop is er chocolademelk en 
   wat lekkers.
Eerste kerstdag woensdag 25 december      9.30 uur: voorganger ds. J.W. van Dijk, Zevenhoven
Oudejaarsavond dinsdag 31 december    19.30 uur:  voorganger ds. J.W. van Dijk, Zevenhoven
Nieuwjaarsmorgen woensdag 1 januari       9.30 uur: voorganger dhr. J.P. Karstens, Leiden

(Een ingekomen bericht)

‘Zij waren 
buitengewoon 
vriendelijk voor ons’
oecumenische 

viering
‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor 
ons’. Dit is het thema van een mooie, oecu-
menische (=samenwerking van verschillende 
kerken) viering die in de kerk in de Meije op 
woensdag 22 januari a.s. wordt georganiseerd 
door protestanten én katholieken uit Woer-
den, Zegveld en de Meije. Deze viering wordt 
georganiseerd vanwege de Week van Gebed 
voor de Eenheid.
‘Onbekend maakt onbemind’ is niet voor 
niets een spreekwoord. Dit geldt ook voor de 
verschillende stromingen in de kerk. We zien 
elkaar wel bij o.a. Siveo, Zegveld Zomert, 

TV Miland, 
het Meije 
Tentfeest of 
de Koeie-
mart, maar 
waarom niet 
eens een keer 
in de kerk? 
Velen van 
ons geloven 
allemaal in 
dezelfde God 
en dit willen 
we vieren. En 
deze viering 
gaan we doen 
in de kerk in 
de Meije.
Daar gaan we 
elkaar ont-

moeten in het goede. Hoewel je het niet vaak 
in het nieuws leest, kan het geloof vele mooie 
dingen brengen. En we kunnen allemaal ook 
buitengewoon vriendelijk naar elkaar zijn. 
Dit geldt voor in de kerk maar ook zeker 
daarbuiten.
Deze viering is woensdag 22 januari a.s. om 
19.30 uur in de kerk in de Meije. 
Medewerking wordt verleend door zangver-
eniging ‘De Lofstem’ en het kerkkoor van de 
R.K. kerk in de Meije. De viering wordt ge-
leid door ds. Joost Schelling, pastor Janneke 
Stam en pastoraal werker Rik Gorter.
Wij nodigen iedereen uit. Laten we elkaar 
eens op een andere manier spreken!
Voor een hapje en drankje na afloop wordt 
gezorgd. 

Voor vragen kun je contact opnemen met:
Cees de Vink (0348-691861 of 
devink.zegveld@xs4all.nl) 
Mike Voorend (06-57666416 of 
mikevoorend@hotmail.com)
Dit is een initiatief van de Gereformeerde 
Kerk Woerden – Zegveld, de Rooms-Katho-
lieke parochie Pax Christi en de Hervormde 
Gemeente Woerden.



Wenst u fijne feestdagen en 
een voorspoedig 2020
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BOUWKOSTEN
ADVIESBUREAU
Molenstraat 1k 3441 BA Woerden
Telefoon (0348) 410777 - Fax (0348) 424428
Email: tonbouwkosten@hetnet.nl
www.tonbouwkosten.nl

Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

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

Schildersbedrijf

Beukers

Om het 60-jarig bestaan 
van Coop te vieren, was er 
een geweldige spaaractie 
bedacht. Bij elke € 5,- ont-
ving men een zegel en bij 
50 zegels was de spaarkaart 
vol. Bij inlevering van een 
volle spaarkaart werd er 
een waardebon uitgedeeld 
waarmee men op zaterdag 
9 november jl. een big 
shopper kon ophalen. 
Er was blijkbaar goed 
gespaard door alle klanten, 
want het was 9 november 
een drukte van belang. De 
big shoppers ter waarde 
van € 50,- vlogen de deur 
uit. De kinderen ble-
ven liever buiten staan. 
Daar konden ze namelijk 
genieten van overheerlijke 
poffertjes en springen op 
het springkussen. 
Deze spaaractie viel in 
goede aarde, op naar de 
volgende!

(Een ingekomen bericht)
Donderdagochtend 5 december jl. werd 
de Sint opgewacht door kinderen, ouders, 
leerkrachten, opa’s, oma’s en iedereen die 

Sint op de Milandschool
graag bij het Sinterklaasfeest wilde zijn. Sint 
kwam met één Piet in een paardentrailer. 
Wat bleek?! Het paardje ‘Ozosnel’ was die 
nacht niet teruggekomen en waarschijnlijk 
nog in de stal op school. Er was namelijk al 
meer dan twee weken een onderkomen in de 
school voor ‘Ozosnel.’ En daar had het paard 
al dankbaar gebruik van gemaakt. Het water 
was regelmatig op, er was geknabbeld aan 
de paardenbrokjes, de paardenborstel was 
duidelijk gebruikt en ‘Ozosnel’ had zelfs een 
keer zijn behoefte gedaan in het stro!  

Iedereen ging met de Sint kijken of het paard 
inderdaad binnen was. Nee, er lag wel een 
Piet (die niet zo goed op het paard had gelet) 
te slapen en daar was Sinterklaas uiteraard 
niet zo blij mee. Gelukkig kreeg Sint via 
Skype contact met een manege in Breukelen 

waar ‘Ozosnel’ aan was komen lopen. Hij was 
in goede handen en het feest kon beginnen! 
Dansjes, liedjes, gedichtjes en raps voor Sint 
en zijn Pieten. En als klap op de vuurpijl 
kreeg de school een schaatsbaan voor één 
week op het schoolplein als cadeau! Na het 
gezamenlijke feest gingen alle leerlingen in 
hun eigen lokaal het feest verder vieren. 

De surprises van de leerlingen van groep 6 
tot en met 8, die al de hele week in de gang 
tentoongesteld stonden, konden nu uitgepakt 
worden. Wat hadden de leerlingen weer al-
lemaal hun best gedaan om er iets moois van 
te maken! We raakten niet uitgekeken op al 
die fantasievolle, grappige en originele kunst-
werken. Na deze fijne feestdag ging iedereen 
blij en tevreden naar huis om daar verder 
pakjesavond te vieren.

De pieten waren de Coop niet 
vergeten.  Alle kinderen die daar hun zelf 
gemaakte schoen hadden gezet konden 
hem gevuld ophalen. Ook konden ze op 
dinsdag 3 december samen met de Pieten 
pepernoten bakken, mmm! 

Een tas van de Coöp
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Het zal rond 1965 zijn geweest toen Sin-
terklaas voor het eerst in Zegveld werd 
ontvangen in het vroegere Dorpshuis aan de 
toenmalige Molenweg, thans de Julianalaan. 
Geen jaar heeft de Goedheiligman daarna 
overgeslagen en steeds met ontzettend veel 
enthousiasme doet hij en zijn Pieten ons dorp 
aan. Gelukkig wordt hij hierbij geholpen 
door Speeltuinvereniging ‘De Robbedoes’. 
Op zaterdagmiddag 23 november jl. maakte 
Sinterklaas eerst met zijn Pieten een rond-
rit door ons dorp, onder begeleiding van 
muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’. Evenals 
andere jaren werd ook dit jaar Sint door 
burgemeester Victor Molkenboer ontvangen 
bij de Milandhof. De sporthal zat inmiddels 
vol met kinderen en ouders en bij binnen-
komst van Sinterklaas werd het ‘Sinterklaasje 
kom maar binnen met je knecht’ door alle 
kinderen luid mee gezongen. De Pieten ble-
ven vervolgens de kinderen maar verwennen 
met snoep en allerlei lekkers. De Berichtgever 
vroeg zich inmiddels af: Sint geeft zoveel 
liefde en cadeaus aan al die kinderen, maar 
wat krijgt Sinterklaas zelf als cadeau? Natuur-
lijk heel veel liefde van de kinderen. Toen op 
een gegeven moment een krentenbrood van 
een meter werd binnen  gedragen door enkele 
Pieten, dachten wij: Gelukkig, Sint krijgt 
eindelijk zelf ook wat lekkers. Maar nee hoor, 
het krentenbrood was voor de burgemeester. 
Uiteraard gegund, maar Sint bleef met lege 
handen zitten. Gelukkig had de Berichtgever 

De Berichtgever zegt het met bloemen

wel een cadeautje voor Sinterklaas, namelijk 
het bloemetje van de maand. Namens de 
hele bevolking van Zegveld voor zoveel jaren 
goed doen voor de kinderen in Zegveld. Wij 

wensen deze kindervriend samen met zijn 
Pieten nog heel veel goede en gezonde jaren 
en hopen dat hij volgend jaar ons mooie dorp 
weer verrast met zijn komst.

Kerststol muffins
• Bakrecept
• 20 minuten + 25 minuten oventijd
• 12 stuks

Eens iets anders dan een kerststol bij het 
kerstontbijt? Maak dan deze muffins met 
rozijnen en spijs.

Ingrediënten
• 250 gr. zelfrijzend bakmeel
• ½ theelepel bakpoeder
• 50 gr. suiker
• snufje zout
• 120 gr. koude boter
• 120 gr. kwark

• 2 eieren
• snufje kaneel
• schil van een halve sinaasappel
• 100 gr. rozijnen
• 75 gr. amandelspijs
• poedersuiker

Materialen
Muffinbakvorm met papiertjes.

Bereiding
Verwarm de oven op 175 graden. Laat de 
rozijnen een aantal minuten weken in lauw 
water. Doe het bakmeel, bakpoeder, suiker, 
zout en kaneel in een kom en meng door 
elkaar. Voeg de boter in stukjes toe en snijd er 
met 2 messen doorheen tot er een kruimelig 

geheel is ontstaan. Meng de kwark met de 
eieren en sinaasappelrasp.
Voeg dit natte mengsel toe aan de kom met 
het kruimelig meel. Voeg vervolgens ook de 
uitgelekte rozijnen toe en schep er doorheen. 
Vul de muffinvormpjes voor de helft met het 
beslag. Leg dan een klein stukje amandelspijs 
in het midden en dek af met een beetje be-
slag. Bak de kerststol muffins in 25 minuten 
gaar. Laat ze iets afkoelen en bestrooi ze met 
poedersuiker.

Kerst
recept



Eerste kerstdag gesloten
Tweede kerstdag 

geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur 
Naast onze lunchkaart hebben wij ook een 
speciale kerstlunch plank voor € 19,50

Vooraf: Ossenstaart soep & 
een pasteitje met wilde paddenstoelenragout 

Hoofdgerecht: Keuze uit:
Een Italiaanse bol met zalm / Een Italiaanse bol met carpaccio

Dessert: Warme apfelstrudel met boeren vanille ijs
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Zondag 29 december 
live muziek m.m.v. MidWest vanaf 15.30 uur

Oudejaarsdag en nieuwjaarsdag gesloten
Hazekade 20 - 

Telefoon: 06 14445511Hoofdweg 144 - 3474 JK Zegveld
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De werkgroep B17 crew memorial is volop 
bezig met de voorbereidingen voor het 
evenement dat op 20 en 21 februari a.s. wordt 
gehouden in de Polderzaal van de Milandhof. 
In de Berichtgever van oktober 2019 heeft u 

In de week van 11 november jl. is gestart met 
de werkzaamheden voor de aanleg van een 
nieuw tenniscomplex langs de Milandweg in 
Zegveld. TV Miland krijgt hier drie nieuwe 
banen met een fraai clubhuis. Zowel qua ge-
bruik als op het gebied van energiezuinigheid 

Aanleg nieuw tenniscomplex TV Miland van start
en duurzaamheid voldoet dit complex aan 
de eisen van deze tijd. De werkzaamheden 
beginnen met een nieuwe ontsluiting op de 
Milandweg. De oplevering van het tennis-
complex is te verwachten medio 2020.
Voorzitter Wim Smeijers (TV Miland) is 

verheugd dat de realisatie aanstaande is: “We 
hebben met z’n allen de afgelopen 10 jaar 
soms minder en soms heel hard gewerkt aan 
de totstandkoming van het nieuwe tennis-
park. Dit is heel goed nieuws, zeker op de 
dag dat TVM 40 jaar bestaat! Een prachtig 
cadeau.” Op 29 november jl. was het zover 
dat de eerste paal (eigenlijk was het de laatste 
paal) geslagen kon worden voor het clubhuis. 
Aan Wim Smeijers als voorzitter de eer om 
deze handeling te verrichten.

Ruimte voor woningbouw
Wethouder Tymon de Weger (ruimtelijke 
ontwikkeling/wonen): “Dit is voor heel Zeg-
veld goed nieuws. Want als straks TV Miland 
verhuist naar het nieuwe tenniscomplex, 
ontstaat er op de oude locatie ruimte voor het 
nieuwbouwplan WeidZ. Dan krijgt Zegveld 
er 38 woningen bij. Ook komt er dan een 
prachtig wandelpad door de polder, tussen de 
nieuwe tennislocatie en de nieuwbouw. Een 
goede ontwikkeling!”

Aanvullend nieuws over de B17 herinnerings dagen
 Jeroen van der Kamp. Het bevat o.a.
    getuigenverklaringen en ontroerende verha-

len van familie en nabestaanden van de  
10-koppige bemanning.

•  Verder zal de onthulling plaatsvinden van 
een bijzonder schilderij dat in opdracht van 
Bert Donselaar door de Rietveldse kunst-
schilder Jillis Achterberg is gemaakt. Het 
schilderij is eigenlijk een impressie van de 
tragedie net voor de crash met kenmerken 
van het dorp Zegveld, zoals de hervormde 
kerk en de vroegere pastorie. Wout Verweij, 
één van de organisatoren, zegt: “Dit moet 
gezien worden”. 

•  In een overzichtelijke tentoonstelling zijn 
heel veel restanten van het vliegtuig te zien. 

    Zowel de Jorai als de Milandschool wordt 
betrokken bij de tentoonstelling.

•  Jeroen van der Kamp zal op de avond van 
20 en 21 februari a.s. een lezing houden.

•  Op de avond van 21 februari zullen er ook 
liederen worden gezongen van o.a. Vera 
Lynn door Francis van Tricht begeleid door 
Daniël Burgers. Verder wordt medewerking 
verleend door muziekvereniging ‘Kunst na 
Arbeid’.

•  Tevens is er een doorlopende PowerPoint 
presentatie.

De toegang voor dit evenement is gratis. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Wout 
Verweij, Broekerweg 56. 

al het e.e.a. kunnen lezen over een boekpre-
sentatie en tentoonstelling. 
•  Het boek dat de tragedie van de in 1944 

neergeschoten B17 bommenwerper in al z’n 
 facetten belicht, wordt geschreven door  

Mini 
kerstboompizza’s
• Hoofdgerecht
• 25 minuten + 15 minuten oventijd
• 8 stuks

Voor zowel kinderen als volwassenen zijn 
deze mini pizza’s in de vorm van een kerst-
boom een hapje om vrolijk van te worden.

Ingrediënten:
•  8 plakjes hartige taartdeeg (of basisrecept 

voor pizzadeeg)
• 75 gr. pesto
• 70 gr. geitenkaas
• 100 gr. cherrytomaatjes
• 1 groene paprika
• handje geraspte kaas
• peterselie

Materialen
Bakpapier

Bereiding
Verwarm de oven op 210 graden. Snijd 
de groene paprika in repen en de tomaat 
in kleine stukjes. Neem een plakje hartig 
taartdeeg en snijd in dit plakje de vorm van 

een kerstboom. Gebruik een stuk bakpapier 
om vervolgens een mal te maken aan de hand 
van de eerste kerstboom. Beleg de kerstboom 
met een beetje pesto en geraspte kaas. Leg 
hierop een beetje groene paprika in de vorm 
van slingers, tomaatjes en verdeel een beetje 
geitenkaas er over. Herhaal met alle plakjes 
en leg de pizza’s op een bakpapier en bak af in 
ongeveer 13-15 minuten.
Tip: van het weggesneden hartig taartdeeg 
kun je 2 mini pizza’s vormen. Gebruik hier-
voor de overige ingrediënten.

Kerst
recept
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Tel. 0615080215
Lisette_pauw@hotmail.com

Lisette Pauw
Prinses Beatrixstraat 12

3474 JW   Zegveld

Dit jaar zijn we langs gegaan bij het Thomas-
huis om te horen hoe de bewoners de kerst-
dagen doorbrengen. Omdat dit gesprek eind 
november plaats vond, zijn de bewoners nog 
volop met Sinterklaas bezig. Rick Voorend 
die samen met zijn partner Joanna Dussel het 
Thomashuis runt, vertelt dat zij in blokken 
werken en dat na Sinterklaas de Kerst aan de 
orde komt. 
We gaan in gesprek met drie bewoners. Dit 
zijn Wendy, Janneke en Denise. Rick is ook 
bij dit gesprek aangeschoven.
 
Wendy werkt als kunstenaar in Atelier De 
Schuur te Zegveld, een kunstatelier voor kun-
stenaars met een verstandelijke beperking. 
Zij maakt o.a. hele mooie schilderijen. Als we 
een foto van haar maken, gaat ze natuurlijk 
bij een van haar schilderijen staan. Ze geniet 
van het interview. Wendy gaat de kerstdagen 
naar haar ouders in Dreumel. “Ook mijn 
broer en twee nichtjes komen daar heen. We 
gaan gezellig praten met elkaar, want ik hou 

niet van spelletjes doen”. Rick vertelt 
dat er vanuit de dagbesteding ook 
een soort kerstborrel wordt gehou-
den met een hapje en een drankje er 
bij. Dit jaar is dat op 12 december. 

De ‘kerstborrel’ is voor de mensen van 
het Activiteitencentrum en Atelier 

De Schuur. Maar ook de ouders, 
verzorgers, partners, vrijwilligers en 
andere betrokkenen zijn welkom. 
Het team zet zich er voor in om er 
wederom een gezellige kerstbor-
rel van te maken. Ook krijgen alle 
kunstenaars en deelnemers dan 
hun kerstgeschenk. 
 
Janneke werkt in Woerden bij Ferm 
Werk. Zij werkt daar vier dagen 

in de week van 8.00 tot 16.30 uur. 
“Ik word om 7.30 uur opgehaald met 

een busje van het werk. Mijn werk-
zaamheden zijn steeds verschillend. Nu 

vul ik een kruidenzakje met een boekje, 
amandelschaafsel en een thermometer voor 
vlees en dan plak ik het zakje dicht. Met de 
kerstdagen ga ik naar mijn ouders en broer in 
Lopikerkapel. 
We gaan lekker eten en 
doen spelletjes. Ook 
gaan we kerstfilms kij-
ken, zoals ‘All You Need 
is Love’. Er staat ook een 
kerstboom in de kamer bij 
mijn ouders”. Janneke vertelt 
dat haar vader jager is. “Hij 
jaagt op eenden, fazanten en 
duif. Maar ik eet echt geen eend 
die mijn vader heeft geschoten. Ik 
krijg wat anders. Op mijn werk 
vieren we ook kerst. Dan gaan we 
karaoke doen. Vorig jaar kregen 
we een cadeaubon, waarmee we via 
internet iets konden bestellen”. De 
kerstvieringen houden voor Janneke 
maar niet op, want ze viert ook nog 
kerst op Soos ‘De Cirkel’ in Mijdrecht. 
Daar gaat ze iedere dinsdagavond met 
een taxi naar toe. “We doen daar spelletjes 
en in de zomer wel eens een playback show. 
De kerstviering is dit jaar in De Strooppot in 

De Hoef en we gaan daar pannenkoeken 
eten”.  
Denise werkt één dag in Atelier De Schuur 
en 3 dagen in het Activiteitencentrum 

Jann
Wer

in de
“Ik wo

een bus
zaamhed

vul ik een k
amandelschaa
vlees en dan p
kerstdagen ga
Lopikerkapel.
We gaan lekkDi j zijn we langs gegaan bij het Thom

oren hoe de bewoners de k
en. Omdat dit gespr

d, zijn de bew
g. Rick 

van spell
vanuit de dag
ort kerstborrel wo

met een hapje en een d
t jaar is dat op 12 d
tborrel’ is voor d
tiviteitencentrum
chuur. Maar oo
orgers, partn

dere betrok
et team z
ederom
l van 

unst
un

ij l bij h Th

niet v
dat er 
een so
den m
bij. Dit

De ‘kers
het Act

De Sc
verzo
and
He
we
rel
ku
hu

Ja

Zo vieren de bewoners van 

oor
rt ook n
in Mijdrecht
agavond met 
en daar spelletjes

een playback show. 
r in De Strooppot in 

eed 
k een 

kamer bi
anneke ver

r jager is. “H
nden, fazanten

r ik eet echt geen
n vader heeft gesch

wat anders. Op mijn
we ook kerst. Dan 

oen. Vorig jaar k
bon, waarm

n beste

met 
rk-

nd. Nu 
boekje, 

meter voor 
cht. Met de 

ders en broer in 

De Hoef en we gaan da
eten”.  
Denise werkt één dag in Atelier
en 3 dagen in het Activiteitencentru

ij 
rtelt 
Hij 
n en 
n eend 
hoten. Ik 
n werk 

gaan we 
kregen 

mee we via 
ellen”. De 
oor Janneke 

ok nog 
recht. 

g

W
en

dyy

Den
ise

Op de foto v.l.n.r.: Ric



9De Berichtgever

Nijverheidsbuurt 5 • 3474 LA Zegveld

Machinehandel, Verhuur en Reparaties

G. Donselaar & Zn.
Heftrucks  •

Hydr. kranen  •
Sloopsorteergrijpers  •

•  Motoren
•  Onderdelen
•  Hydr. slangen service

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

Zegveld. “Ik ga 
de kerstdagen 
naar mijn ouders 
in Woerden. We 
hebben thuis een 
konijn en het 
grapje gaat ieder 
jaar dat het konijn 
met de kerst wordt 
opgegeten. Denise 
vindt dit wel een 
leuk grapje, zolang 
het maar niet echt 
gebeurt”. Denise 
is de oudste thuis 
en heeft nog een 
broer en zus. “Met 
de kerst gaan we bij 
Spies en Spijs eten”, 
althans dat hoopt 
ze. 
 

Maar dan komt de hamvraag aan de bewo-
ners: Wat vieren we met Kerst? Als eerste 
antwoord komt: ‘Jezus aan het kruis’. Maar 
even later komen we er met elkaar toch uit, 
met Kerst is de Here Jezus geboren.
Wendy vertelt dat ze vroeger met haar 
moeder kerstliedjes in bad zong. “Met mijn 
moeder ga ik naar de kerstmis. Soms wel, 
soms niet. Na de kerstmis gaan we thuis 
kerststol eten en thee drinken”. 
 
Bewoner Bart komt ook even aan tafel 
zitten. Hij vertelt dat hij naar zijn moe-
der in Woerden gaat en dat hij een zus en 
een broer heeft. “Mijn moeder heeft een 
kanariepietje die kerstmuziek fluit. Hij heet 
Tweetie. Als ik thuis kom, gaat hij op m’n 
vinger zitten”. Bart is een echte dierenlief-
hebber. 
 
Rick vertelt dat december een maand vol 
reuring is. “Eerst Sinterklaas, daarna Kerst 
en Oud- en Nieuw. Daarbij is Joanna ook 
in december jarig. Verder is op 14 en 21 de-
cember het Activiteitencentrum geopend, 
waarbij zelfgemaakte (kerst)spulletjes 
worden verkocht. Alles bij elkaar betekent 
dat veel gezelligheid, maar ook veel prikkels 

voor de bewoners. Daarom werken we duide-
lijk in blokken en hangt er een aftelkalender 
op de koelkast zodat het duidelijk is hoeveel 
dagen het nog duurt voordat de feestdagen 
er zijn. De dag na Sinterklaas gaan we het 
gezellig maken in huis voor de kerst met een 
kerstboom en versiering. En buiten worden 
slingers met verlichting in de bomen opge-
hangen. We doen dat met elkaar. Alhoewel de 
bewoners met de kerstdagen weg zijn, hebben 
we op een ander moment ook een kerstdiner 
in het Thomashuis. Voor dit jaar is het geen 
kerstdiner, maar gaan wij als kerstuitstapje 
met alle bewoners naar de Disney on Ice 
show in de Jaarbeurs in Utrecht. Dit is voor 
nu nog een verrassing voor de bewoners. Wij 
draaien dit Thomashuis natuurlijk niet alleen, 
wij hebben een toegewijd en fijn team aan 
medewerkers die ons hierbij ondersteunen en 
uiteraard gaan zij ook gezellig mee met het 
kerstuitstapje. Vorig jaar hadden we met el-
kaar een winterbarbecue”.  De kerstmuziek 
die in deze periode gedraaid wordt bestaat 
o.a. uit een CD van de Toppers, klassieke 
kerstmuziek en knuffelrock. En wat Bart 
betreft wordt de CD gedraaid met 
kerstmuziek van een draaiorgel. 
 
Rick vertelt dat het Thomas-
huis zelden leeg is, maar 
met de kerst is het huis 
leeg. “Dan gaan wij en 
ook de begeleiders fijn 
kerst vieren bij familie. 
En met januari vangt het 
‘gewone’ leven weer aan, 
zowel voor de bewoners 
als voor de begeleiders. 
Rust, maar ook nagenie-
ten met elkaar. Napret 
leeft altijd heel erg in het 
Thomashuis. We kunnen 
met elkaar dan nog hard 
lachen en nakletsen over alle 
dingen die we beleefd hebben 
met elkaar”! 
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• MIDDENWEG 2 • TEL. 691971 •

De kapsalon is gesloten
van 30 december t/m

9 januari.

Fijne feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar.

  HORIZONTAAL
  2. Wat was er op 8 maart 2019 bij Coop Bremmer te doen?
  5.  Welke partij heeft de meeste stemmen gekregen met de Provinci-

ale Staten verkiezing?
  7. Wat werd er op 30 november georganiseerd?
  9.  Hoe heet het project waar kinderen hun talenten kunnen  

ontdekken?
11. Werkwoord
12.  Hoe heet het ijzervlechtbedrijf  wat in Woerdense Verlaat  

gevestigd is?
14. Wat kun je bij Nadia laten doen?
16. Wat is het beroep van Petra Hamoen?
17. Van welke organisatie ontving de Milandhof een prijs?
18.  Wat is de voornaam van degene die de grondlegger is geweest 

voor wat nu Coop Bremmer is geworden? 
20. Waar is Marit Ebbelink geweest?
22. Lengtemaat
23. Waarvan nam Truus Spruijt afscheid in 2019?
25. Wie verkoopt er stroopwafels huis-aan-huis?
27. Persoonlijk voornaamwoord
29. Wat is de voornaam van de bakker in Zegveld?
30. Alleen
31. Huisdier
32. Welke vogels zijn er gespot bij het Thomashuis?
34. Wier
36. Vleesspies of pen
37.  Welk Nederlands Kampioenschap werd er in augustus in Zegveld 

gehouden?
41. De hoeveelste editie van Rondje Zegveld werd in 2019 gehouden?
43. De tegenstelling van begin
44. Vrouwelijk dier
45. Wie werd voorleeskampioen op de Jorai?
46. Hemellichaam
48. Wie organiseerde de helikoptervlucht boven Zegveld?
49. Hoe heet de juf die zomer 2019 afscheid nam van de Jorai school?
50. Vul aan: Bloemetje van de ……
51. Wat was er op 1 juni jl. in het Thomashuis te doen?
53. Wat kreeg de Milandschool cadeau met kerst in 2018?
56. Wat is de naam van de Jeugdvereniging in Zegveld?
58. Wat vond er op 7 september jl. plaats?
60. In welke plaats is dominee Overeem nu werkzaam?
61. Hoe heet de trimsalon van Lisette Pauw?
62. Afkorting van een Zegvelds transportbedrijf.
63. Waar ging het Zegvelds uitje naar toe in 2019?
64. Fruit.
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Privé:

Willem Alexanderstraat 12
3474 JT Zegveld
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VERTICAAL
  1.  Wat is de voornaam van degene die 50 jaar bestuurslid is geweest van 

IJsclub ‘Meije Vooruit’?
  3. Tennisterm
  4.  Wat werd er uitgevoerd tijdens een bijzondere dienst op 17 april jl. in 

de Hervormde kerk?
  5. Wat is het eerste gedeelte van de naam van de supermarkt in Zegveld?
  6.  Hoe heet het nieuwbouwplan wat langs de Milandweg gerealiseerd 

gaat worden?
  7.  Wat organiseerde het Thomashuis in het kader van de week tegen  

eenzaamheid?
  8.  Bij welke familie wordt er tweemaal per jaar een kledingbeurs  

gehouden?
10.  Wat verkoopt Zangvereniging De Lofstem altijd in de maand  

november?
12. Inhoudsmaat
13. Wie heeft het stratenvoetbaltoernooi gewonnen in 2019?
15. Waarop worden de spiesen van Spies en Spijs bereid?
19. Hoe heet het mechanisatiebedrijf in Noorden?
21. Wat werd er op 26 september jl. officieel geopend op de Jorai?
22.  Hoe heet het bedrijf wat naast bakkerij De Leeuw gevestigd is, op de 

plek waar Hoko heeft gezeten?
24. Met welk dier won Timo van Oudenallen een prijs?
26. Boerderijdier
28. Hoe heet de muziekvereniging in Zegveld?
32. Wat is Mandy Slotboom in de zomermaanden?
33. Wat voor gebouw werd in 2019 gerestaureerd?
35. Wat voor functie heeft Adrie van Werd?
38. Wat is de afkorting van de Zegveldse ondernemersvereniging?
39.  Wat stond er eerst op de plek waar zorgwoningen gaan komen in 

Zegveld?
40. Van dit materiaal kunnen nagels gemaakt worden.
42.  Wat is de achternaam van degene die in september koninklijk werd 

onderscheiden?
47. Wat heeft de familie De Vink in 2019 aan hun carport veranderd?
51. Waar heeft het activiteitencentrum in maart geëxposeerd?
52. Dicht
54. Een zekere
55. Planeet
57. Sfeerlichtje
59. Muisarm
60. Voornaam van een van de winnaars op de pluimveetentoonstelling.

Als u alles heeft ingevuld, vormen de letters in de grijze vakjes een zin.
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Dublinlaan 2, 3446 AC Woerden, 0348 - 506643 www.elwi.nl

ELWI

Electra

Vanaf 1 november is ELWI Electra gestart met:

laadinstallaties voor elektrische auto’s.
Voor info en prijsopgave: 0348-506643

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

www.elwi.nl of de elwi app. 

ELWI Electra wenst u prettige kerstdagen en een nieuwjaar 
vol energie.

Met kerst/oud/nieuw is ELWI gesloten vanaf  24 -12 t/m 10-1

Verder - Reparatie van huishoudelijke apparaten
 - Elektrische installatie in huis, garage, berging
 - Inbouw van elektrische apparaten in keukens
 - Onderdelen verkoop en aanbrengen van verlichting

Dineren 
voor de kerk 
30 november jl. was het gezellig druk in de 
Milandhof. De sporthal was omgetoverd tot 
een chique ruimte waar heerlijk gedineerd 
kon worden. De opbrengst van dit benefiet-
diner was bedoeld voor de restauratie van de 
Hervormde Kerk Zegveld. 
Als het goed is wordt eind januari 2020 de 
Hervormde Kerk weer in gebruik genomen. 
Voor die tijd mogen er nog heel wat klussen 
geklaard worden en daar is natuurlijk geld 
voor nodig. De restauratiecommissie organi-
seerde om die reden een prachtig benefietdiner 
in de Milandhof. De chef-koks van de Miland-
hof hadden drie heerlijke gangen bereid, dit 
werd in buffetvorm gepresenteerd. Alle gasten 
waren ingedeeld bij een tafel, maar in de loop 
van de avond mocht er natuurlijk gewisseld 
worden. Er werd lekker gegeten en gedronken 
en bovenal gezellig gekletst. 
De kinderen konden hun energie kwijt in 
het andere deel van de sporthal, waar Lennie 
Bunnik allerlei activiteiten had georganiseerd. 
Veel kinderen kwamen tussendoor even naar 
hun ouders om nog wat patat te halen en hun 
geschminkte gezicht te laten zien.
Aan het eind van de avond mochten de 
gasten zelf de prijs van het diner bepalen. 
Dit resulteerde in het mooie bedrag van 
€10.514,-. De commissie kijkt terug op een 
zeer geslaagde avond. 

Lampionnen optocht 
(Een ingekomen bericht)

Donderdag 30 januari 2020 willen we weer 
de jaarlijkse lampionnenoptocht houden met 
medewerking van muziekvereniging ‘Kunst Na 
Arbeid.’
Jullie zijn van harte uitgenodigd. Opstellen bij 
basisschool ‘de Jorai’ tussen 18.45 en 19.00 uur. 
Hier worden door de Oranjevereniging de lampions 
aan de kinderen uitgedeeld.
Onder voorbehoud is de route voor de lampionnenoptocht als 
volgt:

Korte Nieuwstraat (la), Molenweg (ra), Willem 
Alexanderstraat (ra), Julianalaan (la), Prins Bern-
hardstraat (ra over parkeerplaats), Middenweg (la), 
Eikenlaan (la), Willem Alexanderstraat (la), Ber-
kenlaan/Kastanjelaan (ra), Middenweg (ra), Prinses 

Beatrixstraat (la), Willem Alexanderstraat (la), 
Dorpsstraat (la), Prins Bernhardstraat (ra), over de 
parkeerplaats naar de Boschsloot.
We sluiten de lampionnenoptocht af door met 

elkaar het Wilhelmus te zingen bij de Boschsloot. Na 
afloop is er voor iedere deelnemer warme chocolade-

melk.

ons 
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Henk Oskam

Dorpsconsulent ZegveldZorgt
Mobiel: 06-14326531

E-mail: dorpsconsulent@zegveldzorgt.nl
Bezoek en post adres: 
Hoofdweg 70, 3474JG Zegveld
www.zegveldzorgt.nl

Werkdagen:

Dinsdag, woensdag en donderdag
Henk Oskam Werk

Beeld vormende 
vergadering 

‘De Pionier’ 
Zaterdag 7 december jl. vond er in de Mi-
landhof een bijeenkomst plaats over het ont-
werpbestemmingsplan voor de ontwikkeling 
van 24 woningen op de plek van ‘De Pionier’. 
Dit plan komt binnenkort voor in de raad ter 
besluitvorming. Het is gewoon dat de raad 
zich voor de besluitvorming laat informeren 
tijdens een ‘beeldvormende vergadering’ in 
het gemeentehuis. Dit keer werd deze bij-
eenkomst echter in de Milandhof gehouden, 
zodat de locatie zelf ook kon worden bezocht. 
Zowel inwoners uit de buurt van ‘De Pionier’ 
als eventuele toekomstige bewoners van de 
woningen en betrokken organisaties kwamen 
aan het woord. De raadsleden kregen daarna 
de gelegenheid hun vragen te stellen. 

Kerst
recept

Bruschetta 
met padden stoelen-
tapenade
• Voorgerecht
• 30 minuten
• 8 stuks

Knapperige met knoflook ingewreven bru-
schetta’s met een tapenade van paddenstoelen 
en olijven

Ingrediënten
• 125 gr. paddenstoelen, in stukjes
• 10 groene olijven, zonder pit
• 1 sjalotje
• 2 teentjes knoflook
• Paar sprietjes bieslook.

• Peper en zout
• 1 ciabatta brood
• 3 eetlepel olijfolie
• ½ eetlepel citroensap
 
Materialen
Keukenmachine
 
Bereiding
Hak het sjalotje en 1 teentje knoflook fijn. 
Bak deze in een klein beetje olijfolie in een 
koekenpan glazig. Voeg 
de paddenstoelen toe en 
bak een minuutje of 7 
mee. Schep de padden-
stoelen uit de pan in de 
keukenmachine. Voeg 
de bieslook (bewaar 
eventueel nog wat voor 
de garnering) en olijven 
toe en hak het mengsel 
fijn. Roer de citroensap 
er door en voeg een 
snufje peper en zout 
toe. Zet het meng-
sel apart en laat het 
afkoelen.

Snijd het brood in mooie sneetjes. Bestrijk de 
boven- en onderkant met olijfolie. Verhit een 
(grill)pan en rooster de sneetjes brood mooi 
bruin en krokant. 
Snijd een teentje knoflook doormidden en 
wrijf deze over het gegrilde brood zodat er 
een lekker knoflook smaakje aan zit. Voeg 
nog een klein scheutje olijfolie toe aan de 
paddestoelentapenade zodat hij lekker 
smeuig word. Verdeel de tapenade over de 
gegrilde bruschetta’s.
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vdknaapsloopwerken@gmail.com

• dakbedekking & onderhoud • lood- & zinkwerk • centrale verwarming

Tel.: 0348-407690  Fax: 0348-407190
www.disseldorpinstallaties.nl

(Een ingekomen bericht)

De kinderen van groep 8 hebben in twee 
ochtenden kennis gemaakt met de techniek 
van lasersnijden. Het mobiele Maaklab van de 
KUVO (kunst- en cultuureducatie) Woer-
den is een aantal dagen op school geweest 
om deze techniek te introduceren. Dit is 
waardevol omdat we leven in een maatschap-
pij waarin technologie en digitalisering een 
steeds grotere plaats innemen.
Met veel enthousiasme werden zij meegeno-
men in het ontwerpproces, waarbij experi-
menteren en uitproberen centraal stonden. 
Op een creatieve manier hebben de kinderen 
met de computer verschillende onderdelen 
ontworpen die met een laserprinter gegra-
veerd of gesneden werden. Het eindproduct 
was een prachtige diorama. 

Stoelyoga
Op de dinsdagmiddag is er nog plaats bij de 
stoelyoga. Stoelyoga is de meest makkelijke 
en laagdrempelige vorm van yoga. Iedereen 
kan meedoen, ongeacht leeftijd of conditie.
Stoelyoga is afwisselend actief bezig zijn 
maar ook ontspannen. Deze milde vorm van 
yoga wordt zittend op een stoel of staand bij 
de stoel beoefend. Het is een ontspannende 
bewegingsvorm die een positieve invloed 
heeft op pijn, stijfheid en bewegingsbeperkin-
gen. Ook worden oefeningen ter verbetering  
van het evenwicht, concentratietechnieken, 
visualisaties en meditatie toegepast.

Op één van genoemde data 
kunt u een proefles bijwonen 
en/of meedoen, te weten: 
7, 14, 21 en 28 januari 2020 
van 15.30 tot 16.30 uur in de 
Meije zaal van de Milandhof.
De lessen worden gegeven 

Digitale vaardigheden én techniek 

op de Jorai

Stichting Welzijn Zegveld
door yogalerares Diana Horsman.
U bent van harte welkom!

Spelletjesmiddag
Vrijdag 31 januari a.s. organiseert Stichting 
Welzijn Zegveld weer een gezellige spelletjes-
middag. Tijdens het spelen worden lekkere 
hapjes en drankjes geserveerd.
De middag begint om 15.00 uur en u bent 
allen hartelijk welkom.
Het bestuur van Stichting Welzijn Zegveld 
wenst u allen Prettige Kerstdagen en een 
Gelukkig Nieuwjaar.epast. Gelukkig Nieuwjaar.
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Eigenlijk hadden we van beiden een ‘In 
gesprek met…’ kunnen maken, maar we gaan 
proberen het te combineren. Het echtpaar Ni-
co en Francis van Tricht uit de Pr. Beatrixstraat 
10. Twee mensen die tijdens hun leven niet stil 
hebben gezeten en een groot deel daarvan zich 
hebben ingezet voor de medemens.

Nicolaas Adrianus Antonius van Tricht is op 
28 september 1951 geboren te Woerdense 
Verlaat als zoon van Johan van Tricht en Truus 
Hendriks. Nico heeft één oudere broer. In het 
gezin Van Tricht is ook een nichtje op 5-jarige 
leeftijd opgenomen en opgegroeid nadat haar 
ouders waren overleden. “Wij beschouwen 
haar als een zus”, vertelt Nico. De lagere school 
volgde Nico aan de Rooms-Katholieke Basis-
school Sint Antonius in Noorden. Nico was 
vijf jaar toen hij naar school ging. Hij was een 
slim ventje en had een enorm geheugen. De 
leerkrachten stelden voor om hem een klas te 
laten overslaan, maar dat vond moeder Van 
Tricht niet goed. Dit had tot gevolg dat Nico 
niks te doen had en regelmatig klusjes voor 
school deed om de tijd te doden. 
“Wat de middelbare school betreft, had ik 
gemakkelijk de HBS kunnen doen. Maar mijn 
moeder vond de Mulo prima voor mij. Dus 
ging ik naar de Mulo in Nieuwkoop. Ook hier 
was het net als op de lagere school, niks te 
doen. Ik ging er fluitend door heen”. 

“Als zoon van een tuinder ging ik al op acht-
jarige leeftijd bij een tuinder werken. Iets wat 
mij mijn hele leven heeft achtervolgd, want 
ik tuin nog steeds heel graag. Een tuinbouw-
consulent adviseerde mij om na de Mulo de 
Hogere Tuinbouw School (HTS) in Utrecht 
te gaan volgen. Hiervoor moest ik minimaal 
Mulo-B hebben. Omdat in Nieuwkoop alleen 
Mulo-A opleiding was, is deze consulent gaan 
praten met de directeur van de Mulo. Omdat 
er bij de directeur nog twee leerlingen bekend 
waren die ook de B-richting wilden volgen, 
heeft hij op de woensdag- en zaterdagmid-
dag bijles gegeven voor het Mulo-B diploma. 
Het A en B diploma heb ik glansrijk gehaald. 
Daarna ging ik op de fiets naar Utrecht naar 
de Hogere Tuinbouw School, want ik was 
nog vijftien jaar. De gemiddelde leeftijd van 
mijn klasgenoten lag veel hoger. De opleiding 

duurde vier jaar en voor zover bekend is er 
nooit een leerling geweest die jonger zijn di-
ploma heeft gehaald en dan nog met alle cijfers 
minimaal een acht”.

Nico wilde graag economie gaan studeren 
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, 
maar moest in militaire dienst. “Ik heb er alles 
aan gedaan om er uit te blijven, maar dat is 
niet gelukt. Eén van de redenen was dat de 
directeur van de HTS geen verklaring wilde 
afgeven dat de nieuwe studie geen verandering 
van studierichting was. Dus er restte voor mij 
niets anders dan militaire dienst in te gaan. Ik 
moest opkomen in de Kolonel Palmkazerne 
in Bussum. Mijn diensttijd heeft echter maar 
negen weken geduurd. Toen ben ik afgekeurd 
vanwege lichamelijke klachten en met O5 naar 
huis gestuurd. Dat wil zeggen dat de onderste 
ledematen, benen en voeten, slecht waren en 
dus ongeschikt voor dienst. In mijn jeugd heb 
ik gevoetbald bij NSV Noorden en toen ik op 
de HTS zat deed ik aan hardlopen (5 en 10 
km) en hoogspringen vooral voor de jaarlijkse 
sportdag van de hogere agrarische scholen. 
Toen had ik echt een hele goeie conditie. Maar 
bij al dat sporten ben ik ook regelmatig door 

mijn enkel gegaan en dat speelde al gauw op in 
militaire dienst”. 

Toen Nico thuis kwam uit militaire dienst kon 
hij niet meer aansluiten bij de studie economie 
aan de Erasmus Universiteit. Dat was wel even 
balen. Hij is toen gaan werken bij een bedrijf 
in de glastuinbouw in Bergschenhoek. “Ze 
kweekten en veredelden hier de Nerine bloem. 
Ik heb vier jaar bij dit bedrijf gewerkt, maar 
vanwege rugklachten adviseerde de arts mij 
om ander werk te zoeken. Ik heb gesolliciteerd 
bij de Algemene Inspectie Dienst (AID) in 
Rotterdam. Het was maart 1975 toen ik daar 
werd aangenomen. Ik heb bij de AID, dat 
later opgegaan is in de NVWA (Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit), tot mijn 64-ste 
jaar gewerkt en ben ik met pensioen gegaan”. 
Binnen de AID heeft Nico veel meegemaakt, 
maar daarover verderop meer.

Want inmiddels had hij ook Francis leren 
kennen. Francina Elisabeth Gemma Scheel is 
op 28 januari 1952 in Woerden geboren als 
dochter van Adriaan Scheel en Toos Houdijk. 
Francis was het oudste kind van het gezin 
Scheel. “Ik heb nog één zus en twee broers. 

In gesprek met... Nico en Francis van Tricht-Scheel
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Wij wensen u gezegende 
kerstdagen en al het goede 

voor 2020 toe.
Dank voor u vertrouwen en 

wij hopen in het nieuwe jaar weer 
voor u klaar te mogen staan!

Als kind werd ik Fransje of Frans genoemd. 
De lagere school volgde ik aan de Rooms-
Katholieke Maria School in de Havenstraat te 
Woerden. In mijn tijd alleen een school voor 
meisjes. De jongens zaten op de Jozefschool 
of de Pius X-school. Een aantal juffen waren 
zusters die in het klooster woonden. Na de 
lagere school volgde ik de St. Jozef Mulo, 
gelegen naast de lagere school. Ik heb mijn 
roepnaam toen veranderd in Francis. In de 
familie waren er nogal wat die Frans heette en 
soms was dit zeer verwarrend. Tot in de derde 
klas van de Mulo zaten alleen meisjes, daarna 
was het gemengd en zaten er ook jongens in 
onze klas. Zelf was ik een vrij verlegen leer-
ling. Andere meiden in de klas durfden wat 
meer. Zo zat er in mijn klas een meisje dat 
heel goed kon dichten. Zo had zij een prachtig 
gedicht gemaakt op onze leraar Keultjes die 
pijp rookte. Het gedicht heette: ‘De pijp van 
Keultjes’. Een ander gedicht van haar was: ‘Het 
stokske van Van Es’. Van Es was een leraar die 
met wat dan ook voor handen was overal in 
zat te peuteren. Zij had dit prachtig verwoord 
in het gedicht, de leraar echter vond het maar 
niks. In eerste instantie ben ik gezakt voor het 
Mulo-B examen. Toen ik na twee jaar nog-
maals het examen deed, ben ik geslaagd. Na de 
Mulo wilde ik naar de HBS, maar mijn ouders 
hadden daar geen geld voor. Het geld dat ze 
hadden, was gereserveerd voor een opleiding 
van mijn broers. 

Francis is toen gaan werken op het bacterio-
logisch laboratorium van Nieuw-Holland, de 
melkfabriek die aan de Utrechtsestraatweg 
stond, later de Johan de Wittlaan. Alle produc-
ten zoals melk, kaas, boterolie en gesuikerde 
condens moesten worden gecontroleerd op 
bacteriën. “In het kader van mijn werk ben ik 
de MBO opleiding Microbiologie in Utrecht 
gaan volgen. Een avondstudie van vier jaar. 
Ik koos voor de richting bacteriologie. In 
het derde jaar adviseerde men mij om in een 
ziekenhuis te gaan werken. Zover was ik nog 
niet. Wel werd mijn functie bij Nieuw-Holland 
in verband met een reorganisatie opgeheven. 
Een medecursiste vertelde mij dat haar bedrijf 
iemand zocht en veertien dagen later werkte ik 
bij het CIVO, het Centraal Instituut voor Voe-
dingsonderzoek in Zeist. Ik heb hier slechts 
één jaar  gewerkt omdat er binnen het bedrijf 
dingen gebeurde die mij niet aanstonden. 
Nutricia in Zoetermeer werd mijn volgende 

werkgever. Ook hier deed ik bacteriologisch 
onderzoek. Alhoewel ik het ontzettend naar 
mijn zin had, ben ik na één jaar overgestapt 
naar de medische kant in verband met mijn 
opleiding. Na een sollicitatie kon ik komen 
werken op het bacteriologisch laboratorium 
van het Hofpoort Ziekenhuis aan de Meeu-
wenlaan in Woerden. Toen ik daar werkzaam 
was, adviseerde men mij op een gegeven 
ogenblik om te solliciteren bij een groter 
laboratorium, dit voor mijn eigen ontplooi-
ing. Ik ben toen overgestapt naar het Dijkzigt 
Ziekenhuis in Rotterdam. Zij hadden een 
veel groter laboratorium. Mijn overstap naar 
Rotterdam had mede te maken met het feit dat 
mijn vriend Nico bij de AID, Rotterdam als 
standplaats had gekregen en daarbij een huis 
kreeg aangeboden in Mijnsheerenland. 

Zoals reeds geschreven had Nico Francis leren 
kennen. Ze hebben elkaar ontmoet tijdens 
de dansavonden van Martin Visser in het 
Patronaatsgebouw in Woerden. Nu Nico in 
Mijnsheerenland een huis kreeg aangebo-
den, werd besloten om te gaan trouwen. Nee, 
samenwonen was ‘not done’. Nadat ze al eerder 
voor de wet waren getrouwd, trouwden ze 
op 18 juni 1976 voor de kerk in de Kapel van 
Weddesteyn in Woerden. 

Francis is gestopt met werken in het Dijkzigt 
Ziekenhuis na de geboorte van dochter Els 
in november 1977. “Daarna heb ik niet meer 
gewerkt. Maar er waren zoveel andere leuke 
dingen”. Daarover verderop meer. 

Terug naar Nico. Zoals reeds geschreven heeft 
hij bij de AID veel meegemaakt. Het werk 
bij de AID hield in het controleren van alle 
mogelijke regelingen van het Ministerie van 
Landbouw. Het voert te ver om zijn werk-
zaamheden tot in detail te beschrijven, maar 
Nico is binnen de AID diverse keren van afde-
ling veranderd. “Ik ben eigenlijk mijn leven 
lang binnen de AID bezig geweest controle-
technieken te veranderen naar meer admini-
stratieve controles. 
Het blijkt aantrekkelijk te zijn om te fraude-
ren met regelingen en met goederen op het 
LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
terrein. Hiermee is veel geld te verdienen, 
maar met goederen kan ook de gezondheid 
op het spel staan. En om dit tegen te gaan 
heeft de AID (NVWA) een taak. Om dit te 
onderzoeken is naast kennis van regelgeving 
en producten, kennis nodig op het terrein van 
administraties en geldstromen”.
Hiervoor wilde Nico meer kennis inbrengen, 
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Salon La Sonrisa

Francis en Nico van Tricht met hun kinderen Els, Mieke, Hans en Rob
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daarom heeft hij vele administratieve- en 
controleopleidingen gevolgd. Vanaf 1976 heeft 
hij in de avonduren de opleidingen vanaf 
Praktijkdiploma boekhouden (PD) t/m Admi-
nistratie Accountant consulent (AA) gevolgd 
en tevens de overgangsopleiding tot Register-
accountant.
“Deze kennis is vooral van belang bij de 
onderzoeken bij de grotere bedrijven. Om 
collega’s beter te scholen heb ik interne oplei-
dingen verzorgd, dit ook bij andere overheids-
diensten.
Binnen de AID heb ik diverse functies gehad, 
t/m forensisch accountant bij de recherche-
afdeling. Hierbij gaf ik leiding aan de finan-
cieel rechercheurs en digi(taal) rechercheurs. 
Omdat de regelgeving en de fraudes vaak 
lastig zijn voor de officier van justitie ben ik 
regelmatig als deskundige voor de rechtbank 
opgeroepen”. 

De onderzoeken kwamen op een steeds breder 
terrein.
Een voorbeeld wat uitgebreid in de krant heeft 
gestaan: het verkopen van Zuid Amerikaans 
en Oostblok paardenvlees als Europees rund-
vlees. Hier zijn miljoenen mee verdiend.
En ander voorbeeld: het opnieuw etiketteren 
van flessen goedkope wijn, naar een dure kwa-
liteitswijn, en deze als dure wijn verkopen. Met 
als reactie van de verdachte: ‘Ach mijnheer 
waar maakt u zich druk over. Ik doe alleen 
goed voor de mensen, de meeste mensen kij-
ken alleen naar het etiket, en mijn wijn smaak 
ook heel goed en ik verkoop het zelfs nog wat 
goedkoper dan de andere wijn’. 
Waarom wordt er gefraudeerd? “Het gaat 
om het voordeel (in geld). Door de ontne-
mingswetgeving kunnen de winsten door de 
rechtbank ontnomen worden. Daarom wordt 
er direct beslag gelegd op waardevolle zaken 
en voor de rechtbank een voordeelberekening 
opgemaakt. Ook dat was een van mijn taken 
als forensisch accountant. Als forensisch ac-
countant heb ik op de politieacademie cursus-
sen gegeven inzake de ontnemingswetgeving”.

Nico eindigt het verhaal over zijn werkzame 
leven: “Dit is mijn leven geweest, constant aan 
het veranderen binnen het bedrijf. Bij mijn 
afscheid typeerde mijn baas mij als volgt: ‘Je 
kunt gerust nee tegen Nico zeggen, maar hoe 
je het ook wendt of keert, hij weet altijd wel 
een weg om het er door te krijgen’.  Ja, ik heb 
het goed gehad bij de AID”. 

Ook op het gebied van sport en vrijwilligers-
werk hebben Francis en Nico hun sporen ver-
diend. Francis heeft veel aan sport gedaan, met 
name zwemmen en turnen. En bij de oprich-
ting van korfbalvereniging Reflex in Woerden 
in 1972 ben ik ook deze sport gaan beoefenen. 
Als snel werd ik leidster en trainster bij Reflex. 
Deze sport ben ik in Mijnsheerenland blijven 
beoefenen.
Nico werd na één dag in Mijnsheerenland al 
gevraagd om de jeugdafdeling van voetbalver-
eniging GOZ (Gemengd Oranje Zwart) te ver-
sterken. “Ik ben daar in het bestuur gekomen 
en ben jeugdtrainer en jeugdleider geweest. 

Zingen is de grote passie van Francis. ”Op 
zesjarige leeftijd ben ik gaan zingen bij de 

jeugdoperettevereniging ‘De Sneeuwkoningin’. 
Tot mijn veertiende jaar heb ik bij dit koor 
gezongen. Toen na het Tweede Vaticaans 
Concilie vrouwen meer mochten in de kerk, 
ben ik op dertienjarige leeftijd gaan zingen bij 
het R.K. Gemengd Koor ‘Jubilate Deo’ van de 
Bonaventura kerk in Woerden. Dit koor stond 
onder leiding van Ton le Duc. Bij mijn verhui-
zing naar Mijnsheerenland ben ik gestopt bij 
dit koor. In Mijnsheerenland ging ik zingen 
bij het hervormd kerkkoor en vervolgens bij 
het Christelijk Gemengd Koor ‘Com nu met 
Sangh’ in Oud-Beijerland. Daar waren meer 
mogelijkheden”. 

Na de geboorte van dochter Els in Mijnshee-
renland is daar ook zoon Hans in januari 1980 
geboren. In 1983 werd verhuisd naar Zegveld. 
Het kantoor van Nico verhuisde naar Alphen 
aan den Rijn en het was praktischer om te 
verhuizen in verband met rijtijden. Francis 
wilde niet terug naar Woerden en Nico niet 
naar Woerdense Verlaat dus werd gezocht 
in de omgeving en kwam Zegveld in beeld. 
Tot op de dag van vandaag hebben ze geen 
spijt van deze verhuizing. In Zegveld werden 
de kinderen Mieke in maart 1984 en Rob in 
februari 1989 geboren. Inmiddels hebben zij 
5 kleinkinderen en nummer zes wordt eind 
januari 2020 verwacht. 
In Zegveld heeft Francis zich aangesloten bij 
het kerkkoor van de Onze Lieve Vrouw Ge-
boorte kerk in de Meije. “Met veel plezier heb 
ik daar negen jaar gezongen. Daarna vond ik 
een nieuwe uitdaging bij het barbershop koor 
‘The Rhine Singers’ in Vleuten/De Meern. Dit 
is een dameskoor waar vierstemmig a capella 
wordt gezongen. Deze vorm van zingen is 
overgewaaid uit Amerika. Vanuit dit koor is 
ook een kwartet ontstaan waar ik deel van uit 
maakte. We traden vrij vaak op. Na vijftien 
jaar heb ik weer een switch gemaakt. Ik ben 
gaan zingen bij het Lysenko koor in Nieuwe-
gein. Het Lysenko Koor zingt Byzantijnse en 
folkloristisch/traditionele liederen uit Oekra-
ine, dus ook alles in het Oekraïens. Met dit 
koor zijn we de hele wereld over gereisd. Zes 
jaar ben ik lid geweest van dit koor.
Nu ben ik weer actief bij het kerkkoor van 
de katholieke kerk in de Meije. Ik ben daar 
dirigent. Ik heb daarvoor een tweejarige oriën-
tatiecursus van het bisdom gevolgd. Daarnaast 
ben ik gaan zingen bij zangvereniging ‘De 
Lofstem’. Van Pia Schütz krijg ik zang- en 
pianoles, ontzettend leuk”.

Nadat Nico zijn studie Administratie-Accoun-
tant (AA) had afgerond, is Francis theologie 
gaan studeren. Dit was nodig omdat via de 
wet bepaalde zaken betaald moesten worden 
en daarvoor waren diploma’s nodig. “Vanaf 
1995 heb ik op de openbare school ‘De 
Waldhoorn’ les gegeven in godsdienst en 
levensbeschouwing. Voor elke groep was dit 
één uur in de week. Ik gaf les aan de leerlin-
gen met een katholieke achtergrond. 
Er was ook een groep met een 
algemene christelijke achtergrond. 
Deze lessen waren erg goed voor 
de algemene ontwikkeling van de 
leerlingen. Ik heb les gegeven tot-
dat de school in 2010 dicht ging”.
Binnen de katholieke kerk stond 

Francis aan de wieg van de Kinderwoord-
dienst en was behulpzaam bij de na-vormsel 
catechese. Deze taken heeft zij inmiddels 
overgedragen. Vanaf 1992 tot heden is Francis 
lector en voorganger bij de Woord- en Com-
munievieringen. 

Ook Nico heeft als vrijwilliger niet stilgezeten. 
Nog maar nauwelijks in Zegveld wonend, 
kwam Piet Droogers bij hem. “We zoeken een 
penningmeester voor de Volkstuinvereniging”. 
Tot op heden vervult Nico deze functie, want 
hoewel al jaren wordt gezocht naar iemand 
om deze taak over te nemen, is er niemand die 
dat wil. Nico’s passie is nu eenmaal tuinie-
ren. Hij heeft maar liefst twee tuinen op het 
volkstuinencomplex aan de Molenweg en aan 
de Hoofdweg een tuin op het eilandje van 
Barend Burggraaf achter Jan Brak. “Ik heb 
zeven vaste adressen waar ik groente breng 
en in de zomermaanden breng ik veel naar de 
Voedselbank”. 

Daarnaast zat Nico in de Ouderraad van ‘De 
Waldhoorn’ zolang zijn kinderen op deze 
school zaten. Bij Siveo is Nico eind jaren 80 
nog een aantal jaren leider van de A jeugd 
geweest.
“In 1984 ben ik voor het kerkbestuur van de 
katholieke kerk in de Meije gevraagd en na één 
jaar heb ik in het bestuur de portefeuille pen-
ningmeester op me genomen. Dat heb ik tot 
2014 gedaan, met enkele tussenjaren niet als 
bestuurslid (i.v.m. de termijnen) maar heb ik 
wel alle jaren de administratie gedaan.
In 2011 is onze kerk met de kerk in Woer-
den, Oudewater en Kamerik opgegaan in 
de parochie Pax Christi. Vanaf 2014 ben ik 
penningmeester van de Parochie Pax Christi. 
Het besturen van een grote parochie vraagt 
heel wat werk. Bestuursvrijwilligers zijn lastig 
te vinden, dus hebben we een te klein bestuur 
voor alle taken. (Als er nog liefhebbers zijn! we 
hebben nog vacatures openstaan)”.
Samen met Francis verzorgt Nico elke week de 
bloemen in de kerk en na het overlijden van 
Gerard Baars is Nico ook koster.

Nico en Francis eindigen dit interview met: 
“We wonen met ontzettend veel plezier in 
Zegveld, het is een geweldig dorp. Vooral ook 
omdat je steeds meer het respect voelt dat men 
voor elkaar heeft”. Hun levensmotto is dan 
ook: Je hoeft tegen niemand op te kijken, maar 
ook op niemand neer te kijken. 
Iedereen is van 
be- lang. 

daarom heeft hij vele administratieve en jeugdoperettevevvveere eniging ‘De Sneeuwkoningin’ Francis aan de wieg van de Kinderwoord
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Nergens lekkerder...
   Onze oliebollen en  

appelbeignets

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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• Beschoeiingen

• Vlonders

• Hekwerken

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

W. J. VONK       ZEGVELD
• LOONWERK • GRONDWERK • TUINAANLEG • DIVERSEN
Hoofdweg 125 • 3474 JC Zegveld • T 0348-692705 • M 06-25120414

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

Tweede Kerstdag 
geopend van

11.00 tot 17.00 uur

Pedicuresalon Petra wenst u 
prettige kerstdagen en een lichtvoetig 2020!



Burgerlijke stand

Geboren: 
13 november 2019
Fenne, dochter van
Leendert & Marloes Vork-Buitelaar
Pr. Beatrixstraat 35, 3474 JV  Zegveld

16 november 2019
Antonia Maria (Nine), dochter van 
Leon & Annelies Verboom-de Jong
Essenlaan 77, 3442 JG  Woerden

25 jaar getrouwd

18 november 2019
Kees en Jacqueline de Voogel-Mooij
Kastanjelaan 1, 3474 KB  Zegveld

22 december 2019
Piet & Miranda Nap-van den Dool
Elzenlaan 27, 3474 KN  Zegveld 

5 januari 2020
Huibert & Mathilde van der Knaap-van 
Oosterom
Julianalaan 1, 3474 JN  Zegveld

50 jaar getrouwd:

27 januari 2020
Jaap & Siny van der Knaap-van der Groe-
nendaal
Julianalaan 29, 3474 JN  Zegveld

Overleden:

17 november 2019
Gerrit Cornelis (Gert) van de Geer
in de leeftijd van 94 jaar
laatst gewoond hebbende Nieuwstraat 21, 
3474 JL  Zegveld
Correspondentieadres: Carla van de Geer, 
Korensloot 8, 3474 HL  Zegveld

23 november 2019
Bastiaan (Bas) Hofland
in de leeftijd van 80 jaar
Pr. Beatrixstraat 29, 3474 JV  Zegveld

In de laatste fase van het leven van onze lieve 
vader, opa en opa-opa

Gert van de Geer
zijn wij geraakt door de trouwe en liefdevolle 
mensen om hem heen. Familie, vrienden, 
buren, dorpsgenoten en zorgverleners heb-
ben hem met warmte omringd. Ook na zijn 
overlijden hebben wij vele tekenen van ver-
bondenheid en medeleven mogen ervaren.
Het heeft ons goed gedaan.  
Sjaak, Hennie, Carla 
en verdere familieleden.  

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de 
vele berichtjes en kaarten die ik heb mogen 
ontvangen na het overlijden van 

Yvonne 
Dit is voor mij een hele grote steun geweest. 
Bedankt, Rene van der Kraan, Nieuwstraat 23
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Stuur een kaartje naar 
De Berichtgever!!

Als u wilt dat een geboorte, jubileum, overlijden 
etc. in De Berichtgever vermeld wordt, 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

De Berichtgever in 2020 
De Berichtgever hoopt in 2020 te verschijnen op: 
31 januari, 28 februari, 27 maart, 24 april, 
29 mei, 26 juni, 25 september, 23 oktober, 
20 november, 18 december.

Kopij voor het volgende nummer dient uiter-
lijk woensdag 15 januari 2020 
bij ons binnen te 
zijn. Adver tenties 
uiterlijk vrijdag 
17 januari 2020. �

Voor het laatste Zegveldse 

nieuws, kijk even op de 

Facebooksite van 

De Berichtgever en op 

www.zegveld.net

De agenda:
ZegveldZorgt: Iedere dinsdagmorgen van 10.00 
- 12.00 uur koffieochtend op Korensloot 15. 
Indien er vervoer nodig is dan graag tevoren 
aanmelden bij Atie Vermeij, telefoon 691658. 

Zegveld Beweegt: Iedere woensdagmorgen om 
10.00 uur wandelen, verzamelen in de Zegge. Er 
lopen vrijwilligers mee. Voor informatie kunt u 
Marja Meijers bellen, telefoon 691470.

  4 jan:  Nieuwjaarsbijeenkomst Hervormde 
Gemeente Woerden, wijk Zegveld en 
de Gereformeerde Kerk, wijk Zegveld. 
Aanvang 19.30 uur in de Milandhof.

14 jan:  Passage. De heer Jan Stouthart van de 
Vakdrogist ‘Stouthart’ Woerden komt 
vertellen over het functioneren van het 
lichaam en oedeemtherapie. Aanvang 
19.45 uur in de Milandhof.

22 jan: Oecumenische viering, R.K. kerk, Meije
25 jan: Verenigingenspel
30 jan: Lampionnenoptocht
31 jan:  Spelletjesmiddag met een hapje en 

drankje bij Welzijn Zegveld 
  1 feb: Zegveld Wintert
8 feb:  Meije tentfeest on tour in de sporthal 

van de Milandhof. Dit jaar met cover-
band Still Blue en Dj Bas Balvert.

20 en 21  febr: Boekpresentatie en tentoonstel-
ling over de neergestorte B17 bommen- 

               werper. Polderzaal van de Milandhof
29 feb: VBW-middag
28 mrt: Rondje Zegveld
18 apr: Toneelavond
20 juni: Stratenvoetbal Siveo
22-27 juni: Jubileumweek Siveo 60 jaar
  4 juli: Zegveld Zomert  �

B lijk t d

19De Berichtgever

Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk 
te bedanken voor de vele kaarten na het 
overlijden van

Folkert
Heel veel dank hiervoor!

Joke van der Bij-Loenen

(Een ingekomen bericht)

Zaterdag 1 februari 2020 vindt in Zegveld de 
eerste editie plaats van ‘Zegveld Wintert’. De 
Culturele Stichting Zegveld omschrijft dit 
evenement als een gezellige winterdag voor 
jong en oud. De parkeerplaats naast De Florijn 
zal middels een verwarmde tent omgetoverd 
worden tot een sfeervol winterdorp. Hier zullen 
gedurende de dag uiteenlopende activiteiten 
worden georganiseerd.
Van 13:00 uur tot 14:30 uur is er bingo waarbij 
leuke prijzen te winnen zijn. Iedereen is van 
harte welkom! Na een korte break zullen de 

Zegveld Wintert: 
Gezellige winterdag voor jong en oud!

kinderen zich van 15:30 uur tot 17:00 uur volle-
dig kunnen uitleven tijdens de kinderdisco. Het 
springkussen is uiteraard de hele dag beschik-
baar. De kinderdisco zal rond 17:00 uur over-
gaan in een gezellige feestavond met muziek 
van DJ Tjeusto. Er zijn 8-persoons tafels te re-
serveren, maar wees er snel bij in verband met 
een beperkt aantal. Stuur een mail naar info@
csz-zegveld.nl voor het reserveren van een tafel. 
En vergeet je mooiste winteroutfit niet aan te 
trekken. CSZ wenst u alvast fijne feestdagen en 
we zien jullie graag bij Zegveld Wintert!

Verenigingen spel 

voor de 40ste keer! 
(Een ingekomen bericht)
Doet u weer mee op 25 januari 2020 met het 
jaarlijkse Verenigingenspel?
Vorig jaar deden 64 teams mee en werd het 
spel gewonnen door De Vrolijke Borrelnootjes 
met 208,5 punten. De uitnodigingen zijn in 
november jl. per e-mail verspreid. U kunt aan-
melden tot en met 3 januari 2020. Per email 
naar verenigingenspelzegveld@gmail.com of 
telefonisch bij Daniëlle van Elk 06-41850460. 
Wilt u meer informatie en/of terugblikken op 
voorgaande jaren dan verwijzen wij u graag 
naar de website www.verenigingenspel.nl. De 
Oranjevereniging hoopt u te zien op zaterdag 
25 januari 2020!

Oproep Gymvereniging
Voor de kleutergroep vanaf 3 jaar is de 
Gymnastiek Vereniging per direct op zoek
naar enthousiaste leiding.
De kleutergroep gymt op woensdagmiddag
van 15.00 tot 16.00 uur.
Voor inlichtingen kan men terecht bij 
Annie Biemond telefoon 0348-691608.
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