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Voor inwoners van Zegveld en de Meije
Coop Bremmer werd
derde in de finale van
beste Buurt Coop van
Nederland.

Coop Bremmer wint de derde prijs
Het was 23 januari jl. een spannende
dag voor Piet en Bart Bremmer en hun
medewerkers. Ze stonden in de finale
van beste Buurt Coop en ’s avonds zou
bekend gemaakt worden wie met de
hoogste eer ging strijken. Er werd een
bus gehuurd en met alle medewerkers
van Coop Bremmer naar zalencentrum
Hart van Holland in Nijkerk gereden
waar de uitreiking zou plaatsvinden.
In de halve finale hadden Piet en Bart
nog een pitch moeten doen tegenover
vier man. In een pitch is het de bedoeling om je bedrijf kort en krachtig over
te brengen. Je probeert de ander binnen
een korte tijd nieuwsgierig te maken

om meer te weten te komen over wat je
zojuist hebt verteld. Tevens vond er in de
winkel nog een klantonderzoek plaats.
Hadden ze in de halve finale voldoende
gepresteerd was nu de vraag? Het antwoord kregen ze op genoemde avond.
Ze zaten bij de top vijf, maar welke plek?
Het werd de derde plek, wat een fantastisch resultaat is en een felicitatie waard.
Eerste werd de Buurt Coop van Bedaf uit
Achtmaal, evenals vorig jaar. De tweede
plaats was voor Buurt Coop Oldengarm
uit Coevorden.
Bart vertelt: “Iedere Coop doet automatisch mee. Voor de organisatie is dit

Lasergamen in de supermarkt!
Op 8 maart jl was het ’s avonds erg druk bij Coop Bremmer. Niet zozeer met winkelende mensen, maar met lasergamers. Bart Bremmer wilde graag een keer iets
organiseren voor de jeugd in Zegveld. Toen is hij op de gedachte gekomen om te
gaan lasergamen in de winkel. Samen met Speeltuinvereniging De Robbedoes hebben ze deze avond georganiseerd. Het bleek een groot succes. Er waren mensen in
de leeftijd tussen 7 en 60 jaar. Sommige teams hadden zich al van te voren als team
aangemeld. Maar een heleboel jongelui kwamen die avond zelf naar Bremmer om
daar een team samen te stellen. In totaal deden er 22 teams mee.
Een team bestond uit 6 mensen en twee teams speelden tegen elkaar in een spel
van 10 minuten. De jongste spelers kwamen het eerst aan bod en de oudere sloten
de succesvolle avond af. Een dag eerder had het personeel van Coop Bremmer
ook al kunnen kennismaken met het lasergamen. Bart kijkt tevreden terug op dit
evenement: “Het is super leuk geweest, wie weet doen we dit in de toekomst nog
wel een keer!” O

tevens een onderzoek of de winkel goed
draait, of ze het goed voor elkaar hebben.
Toen we bij de 1e ronde tweede werden,
zijn we er helemaal voor gegaan. In het
juryrapport staat dat we gewoon goed
zijn, maar niet overdrijven. Daar zijn we
blijkbaar te nuchter voor. Zo hadden we
ons in de halve finale nog meer moeten
profileren. Extra dingen doen die we
normaal niet doen. Bijvoorbeeld een dag
met een kerstman in de winkel. Nou, dat
hadden we dus niet. Wel hadden we de
winkel in kerstsfeer gebracht met o.a. een
arrenslee. We waren dus al wel goed bezig. Maar je weet niet wat de mensen van
je verwachten. In ieder geval actiepunten
voldoende ter verbetering om volgend
jaar hoger te eindigen”.
Daar werkt Bart trouwens al aan, want
een paar maal per jaar gaat hij met vier
collega’s een dag uit. “Wij gaan dan winkels bekijken om ideeën op te doen en
uiteraard ook lekker uit eten. Daarnaast
komt eenmaal per drie maanden een begeleider van de Coop organisatie kijken
hoe het gaat en geeft ook tips”.
De derde plek leverde een bedrag op van
€ 500,00. “Van dit bedrag gaan we begin
maart met het personeel eten bij Spies en
Spijs en daarna lasergamen in de winkel.
(Oeps, als dat maar goed afloopt).
De Berichtgever feliciteert Coop Bremmer met deze prachtige derde plaats.
Chapeau! O
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De Vrolijke Borrelnootjes winnaar verenigingenspel
Dit jaar stond de 39e editie van het verenigingenspel
in het teken van het afscheid van Cor Burggraaf en
Ciska Klooster die zich 25 jaar hebben ingezet voor
dit mooie spel. Er deden dit keer 64 teams mee. Voor
het eerst was het spel georganiseerd door de Christelijke Oranjevereniging Zegveld, een nieuw team met
de vertrouwde hulp van Cor en Ciska.
In een volle sporthal moesten weer lastige en uiteenlopende vragen worden beantwoord. Zo moesten de
teams radiofrequenties bij de juiste zender combineren, groenten en fruit raden, Barbapapa’s herkennen
en snoepjes proeven. Na afloop werden Lauw en Wil
Uittenbogaard in het zonnetje gezet vanwege hun
verkiezing tot ondernemer van het jaar.
Ook werd er afscheid genomen van Cor en Ciska. De
Oranjevereniging bedankte hen voor hun jarenlange
inzet voor het spel. Hieronder staan de eerste drie
plaatsen, traditiegetrouw was de Rode Lantaarn voor
een team van Jeugdvereniging De Rank.
1 De vrolijke borrelnootjes
208,5
2 Pint proefavond
197
3 Clytoneus - trimmers
194,5
Volledige uitslag kunt u terugvinden op de website
www.verenigingenspel.nl

Jubileumdag
JV ‘De Rank’
(Een ingekomen bericht)
Jeugdvereniging ‘De Rank’ van de hervormde
gemeente Zegveld viert zaterdag 6 april a.s. haar 50
jarig jubileum, waarvoor alle belangstellenden en
(oud)leden zijn uitgenodigd!
Op deze gouden jubileumdag wordt er een dankdienst en een receptie gehouden. In de dankdienst,
die om 14.30 uur begint, zal ds. C.J. Overeem voorgaan en zal de huidige JV haar input hebben. Tijdens
de receptie vanaf 15.45 uur in het kerkelijk centrum
‘De Voorhof’ is het mogelijk elkaar te ontmoeten en
een taartje te eten én de speciale jubileumcourank zal
worden gepresenteerd. Ook is het
mogelijk op de
receptie allerlei archiefmateriaal in te
zien. We waarderen
het als u uw komst
doorgeeft op de site (courank.nl) of via de mail aan
jubileum@courank.nl. Tot 6 april a.s.! O

DE pakken koffie voor
voedselbank Woerden
(Een ingekomen bericht)
Dankzij de medewerking van COOP Bremmer zijn
door Lionsclub Woerden Castellum Laurum in
Zegveld zo`n 30.000 DE punten verzameld.
Met deze punten en de punten die in de gehele gemeente Woerden verzameld zijn, heeft de Lionsclub
914 pakken koffie aan de voedselbank van Woerden
overhandigd.
Dank aan alle gulle gevers. O

IJsclub viert 100-jarig bestaan
(Een ingekomen bericht)
IJsclub ‘Meije Vooruit’ bestaat 100 jaar. Dat vierden
we eerst met de kinderen van de Milandschool.
Dinsdag 5 maart jl. vertrokken we met een bus vol
naar de ijsbaan in Utrecht. Alle kinderen ontvingen
in de bus een mooie groene jubileumpet met de tekst
‘IJsclub Meije 100 jaar’.
45 kinderen bonden de
schaatsen onder en deden
mee aan de Elfstedentocht.
Bij elk gereden rondje
ontvingen ze een stempel.
Het was zoals bij de Friese
Elfstedentocht druk bij de
stempelposten. Het enthousiasme was namelijk groot.
We hadden geluk, we reden
niet onder barre omstandigheden maar heerlijk in
het zonnetje. Na afloop met de bus weer naar de Meije. Daar ontving de ijsclub de kinderen in eetcafé De
Halve Maan, alwaar we genoten van een frisdrank en
patatje met frikandel/kroket. Al met al was het een
zeer geslaagde middag.
Naast het uitje met de kinderen, organiseerde de
ijsclub vrijdagavond 15 maart een groot feest in het
café de Halve Maan.
Voorafgaand aan het feest was er een korte vergadering. In deze vergadering bedankte de voorzitter vele
(oud)-bestuursleden, sponsoren en vrijwilligers met
een woordje en een bloemetje.
In de beginjaren organiseerde ijsclub ‘de Meije’ vooral wedstrijden op natuurijs. In de jaren zeventig regelde de ijsclub een bus om op de ijsbaan in Utrecht
te schaatsen. En gezelligheid is altijd belangrijk in de
club, dus na afloop werd er een borrel gedronken in
De Halve Maan.
In 1976 kwam de eerste toertocht. Bij deze tocht
waren er 230 deelnemers. De twaalfde toertocht was
in 2012. Het aantal deelnemers was velen malen
hoger dan de eerste, te weten 5.000. Dat is iets om
trots op te zijn.

IJsclub ‘de Meije’ was altijd een ‘zwarte’ club. De
eigenwijze Meijenaren voelden er niet veel voor om
teveel regels van de KNSB opgelegd te krijgen. In
1985 ging de club echter overstag en werd lid van de
KNSB.
Speciale aandacht was er op de feestavond voor de
scheidende voorzitter, Kees Markman. De secretaris
nam het woord. Vijftig jaar
geleden werd Kees bestuurslid. In 1975 werd hij secretaris en vanaf 1987 voorzitter.
Het was ook Kees zijn idee
om toertochten door de
Meije te gaan organiseren.
Familie, vrienden en vele
vrijwilligers hielpen mee met
de organisatie en het uitvoeren van de toertochten. Zo
werden er honderden liters erwtensoep en chocomel
gemaakt. Als de chocomel bijna op was, werd het wel
eens met water uit een wak aangelengd. De kinderen
van de voorzitter zaten zondagmorgen uren aan de
telefoon om een vermelding van de toertocht bij
Vroege Vogels te krijgen. En veel Meijenaren hielpen
met het vegen van de baan en het stempelen.
Kees introduceerde ook ijstransplantatie. Misschien
was dat wel de eerste keer in Nederland. Jaren
later gebruikte de Elfstedentocht-organisatie deze
techniek ook.
Door het enorme enthousiasme en doorzettingsvermogen van voorzitter Kees is de ijsclub een geoliede
vereniging met een uitstekend machinepark, enthousiaste bestuursleden, vele vrijwilligers en sponsoren.
Voorzitter, bedankt.
Vervolgens sprak Jan Revet van het gewest ZuidHolland van de KNSB (schaatsbond) lovende
woorden. Als blijk van erkenning ontving Kees de
bronzen schaatser.
De vergadering werd afgesloten, het Rad van Avontuur leverde mooie prijzen op en de band Steelfactory zorgde voor een gezellige sfeervolle avond. En
dat allemaal in ons unieke café De Halve Maan. O

W. J. VONK

U mist heel wat als u onze echte

Zegveldse stroopwafels
nog niet heeft geproefd...
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Wordt u dit jaar ook gastgezin voor 2 Roemeense kinderen?
(Een ingekomen bericht)
De eerste keer de zee zien, samen naar het zwembad,
een spelletje doen, een stukje fietsen, met alle
kinderen naar het pretpark, lekker dansen op de
kindervakantiedisco. Stuk voor stuk herinneringen
die genoemd worden als er gevraagd wordt naar
de favoriete momenten van de kindervakantie
voor kansarme Roemeense kinderen. De Stichting
Roemeense Kinderhulp organiseert dit jaar voor de
29e keer een kindervakantie voor kinderen uit Sovata
e.o. in Roemenië. Voor deze vakantie zoeken wij nog
gastgezinnen!
Van 14 juli t/m 3 augustus komen 42 kansarme
Roemeense kinderen in de leeftijd van 9 t/m 11 jaar
naar Nederland voor een bijzondere vakantie. Deze
vakantie biedt de kinderen de kans om hun eigen
ellende even te vergeten en eenmalig een unieke
ervaring te beleven die hen hun hele leven bij blijft.
De kinderen verblijven per tweetal bij een gastgezin.

De gastgezinnen worden goed begeleid: er komen
twee begeleiders uit Sovata mee om u en de kinderen
te helpen bij taal- en/of andere problemen; ook is
er een informatieavond en staat de Stichting de
gastgezinnen bij met raad en daad. Ook gastgezinnen
onderling helpen elkaar met opvang, tips en ondernemen samen activiteiten, zoals bijv. met een aantal
gastouders naar het zwembad of speeltuin gaan of
een kerkdienst bezoeken.
De kindervakantie is niet alleen een unieke belevenis voor de Roemeense kinderen, ook voor het
Nederlandse gezin geeft dit een bijzondere kijk op
hun eigen leven. Beleef eens een andere vakantie

en doe mee met de kindervakantie van de Stichting
Roemeense Kinderhulp!
Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan en
neem voor meer informatie contact op met: Karin
Mentink: 030 – 6886 128, Petra de Vos: 0348 – 5541
99 of Keesjan Steverink: 06 – 2460 7614. Of stuur
een mail naar: info@roemeensekinderhulp.com. Wil
je voordat je een kennismakingsgesprek aanvraagt,
eerst weten hoe een gastouder uit Zegveld het heeft
ervaren? Neem dan contact op met Caroline de
Kruijf (0348) 691865. Meer informatie over de Stichting is te vinden op de website www.roemeensekinderhulp.nl of onze facebook-pagina www.facebook.
com/RoemeenseKinderhulp. O

Expositie in
Bibliotheek Zegveld
(Een ingekomen bericht)

Kledingbeurs bij
Van Ingen

Amateurfotograaf Reen Stevens uit Zegveld
exposeert de komende maanden in de Bibliotheek.
Iedereen is welkom om de foto’s te bekijken die de
fotograaf maakte tijdens zijn reis door IJsland. Reen
is lid van fotoclub Iris in Woerden.
Bibliotheek Het Groene Hart geeft lokaal talent
graag een podium. In Bibliotheek Zegveld is
daarom expositieruimte beschikbaar voor (plaatselijke) kunstenaars, de wanden zijn vooral geschikt
voor schilderijen en foto’s. Heb je interesse om te
exposeren, neem dan contact op via info.zegveld@
bibliotheekhgh.nl O

(Een ingekomen bericht)
Traditiegetrouw is er weer de jaarlijkse kledingbeurs
bij de Familie van Ingen aan de Molenweg 39. Er
wordt dames-, heren-, en kinderkleding verkocht.
U bent van harte welkom op 5 april tussen 10.00 en
20.00 uur en op 6 april tussen 10.00 en 16.00 uur.
Wilt u meer informatie dan kunt u bellen naar 0348691818. Wij hopen u te zien op 5 en 6 april! O

Stalen damwand beste optie voor verbeteren dijk
(Een ingekomen bericht)
Een vervangende waterkering langs de Meije, in de
vorm van een stalen damwand langs het water. Dit
is volgens de colleges van de gemeente Woerden,
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de
aanwonenden van het riviertje, de beste optie voor
het verbeteren van de dijk van de Meije (gemeente
Woerden). Deze keuze is begin februari jl. gemaakt.
De oplossing scoorde het beste op onder meer de
impact op de openbare ruimte, de cultuurhistorie,
het karakter van de dijk en de levensduurkosten. De
variant zal dit jaar, in goed overleg met de inwoners
en belangenverenigingen in het gebied, verder worden uitgewerkt.
Samenwerken aan een veilige Meije
De dijk langs de Meije voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en moet verbeterd worden. De
weg op de dijk is op verschillende plekken te laag en
op sommige locaties is de dijk niet stabiel. Omdat
de weg in beheer is bij de gemeente Woerden, pakken gemeente en waterschap dit project samen op.

ELWI
Electra

Gemeente en waterschap werken hierbij nauw samen
met het gebied. Zo is er bijvoorbeeld een klankbordgroep ingesteld, bestaande uit aanwonenden,
ondernemers, agrariërs en verschillende belangenverenigingen. Op 4 februari jl. kwam de klankbordgroep nog bij elkaar om de verschillende opties en de
keuze voor de verbetering te bespreken.
Verschillende opties voor dijkverbetering
Het afgelopen half jaar zijn drie opties voor de dijkverbetering uitgewerkt:
• ophogen van de dijk en de bermsloot gedeeltelijk
dempen;
• de dijk ophogen en een stabiliteitsscherm plaatsen;
• het aanbrengen van een damwand.
Bij de uitwerking van de opties is onderzocht welke
alternatieven op welke locaties wel of niet passen
en wat de voor- en nadelen zijn. Uiteraard is ook
gelet op de kosten voor uitvoering en beheer en
onderhoud. De opties zijn getoetst aan verschillende criteria zoals de impact op cultuurhistorie en
het karakter van de dijk, het ruimtebeslag op zowel

de openbare als privé ruimte, zettingsgevoeligheid,
de levensduurkosten en overlast voor de omgeving
tijdens de uitvoering.
Op basis van al deze informatie kwam het alternatief
van de damwand langs het water, als beste uit de bus.
Hoe verder?
De keuze voor een damwand langs de Meije betekent
niet dat er overal een damwand komt. Het is een
basisoplossing, die de komende maanden uitgewerkt
wordt tot een ontwerp. Deze uitwerking gebeurt in
samenspraak met de bewoners. Hiervoor plant het
projectteam een nieuwe ronde keukentafelgesprekken en informatiebijeenkomsten in.
Het duurt nog wel een tijd voordat de eerste schop
in de grond gaat. Begin 2021 staat de aanbesteding
van de uitvoering gepland. Het hele project is in 2022
klaar.
Meer weten?
Meer informatie over het project, de varianten en de
afweging, vindt u op de www.veiligemeije.nl O
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Algemene Ledenvergadering
en Gezondheidsmarkt
(Een ingekomen bericht)
Op 16 april wordt de jaarlijkse ledenvergadering van
Zegveld Zorgt gehouden. De leden, die hiervoor een
persoonlijke uitnodiging ontvangen, worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en de voortgang in
het afgelopen jaar en de plannen voor het komende
jaar. Misschien wilt u daar ook bij zijn? U kunt zich
als lid van Zegveld Zorgt aanmelden bij Piet Bremmer, via penningmeester@zegveldzorgt.nl of op de
avond zelf.
Het tweede deel van de avond zal geheel in het teken
staan van wonen en leefbaarheid in Zegveld. Dit

deel van de avond is vrij toegankelijk voor iedere
belangstellende! U bent welkom vanaf 20.00 uur in
de Weidezaal van de Milandhof.
Er zullen na de pauze een aantal korte presentaties
worden gehouden.
We hebben een informatieve Woonmarkt georganiseerd met verschillende deelnemers bij wie u in de
pauze en na afloop van de avond informatie kunt
inwinnen.
Gemeente Woerden wil met u in gesprek over de
woonvisie, er vindt een herijking plaats waar ze u bij
wil betrekken. Bolton geeft de status van de laatste
ontwikkelingen van plan Weidz.

Bruidsfoto’s en onderneem(st)ers

GroenWest spreekt over huurwoningen en toewijzingen. De architect van het plan de Pionier presenteert
de laatste situatieschetsen. Onze dorpsconsulent
vertelt iets over de leefbaarheid in Zegveld en de
vertegenwoordiger van het dorpsplatform over hun
rol in dit alles.
Het belooft een mooie en informatieve avond te
worden.
We sluiten rond 21.30 uur af met een drankje.
We hopen op een grote opkomst en verwelkomen
u graag op dinsdag 16 april vanaf 20.00 uur in de
Milandhof! O

Speuren met de VBW
(Een ingekomen bericht)
Zaterdag 2 maart jl. was er een VBW-middag in
basisschool de Jorai. Het thema was ‘Zoek het uit’.
Na een lekkere lunch (bestaande uit pannenkoeken met ijs toe), zijn we een spel in het dorp gaan
spelen. Misschien heeft u ons wel zien speuren, want
vooral voor de oudere kinderen was het een flinke
zoektocht. Maar de schat is gevonden... en daarmee
de dief en de taart van Petra Pennelikker.
Als afsluiter hebben de kinderen zelf nog cupcakes
versierd. Zie voor meer informatie over deze middag:
www.vbwzegveld.nl en onze Facebookpagina.
In de herfstvakantie organiseren we opnieuw de
VBW! Het thema is dan ‘Schatrijk’... wij hebben er al
zin in!! Groetjes het VBW-team. O

Op 6 februari jl. was de Weidezaal van de Milandhof tot de laatste stoel bezet. Welzijn Zegveld had
opnieuw een verrassend onderwerp bedacht, nl.
bruidsfoto’s van echtparen die inmiddels al 40, 50
en zelfs zestig jaar getrouwd zijn. Bij het zien van
een bruidsfoto was het in de zaal een roepen en
raden wie het bruidspaar zou kunnen zijn. En dan
moeten we constateren dat een mens in de loop der
jaren qua uiterlijk flink kan veranderen. De aanwezigen genoten van de vele foto’s van bruidsparen
van vroeger.
Na de pauze liet Jos Didden weer enkele bedrijven
uit ons dorp zien, waarbij veelal eerst een vervormd
achterhoofd te zien was en de volgende foto’s steeds
meer prijs gaven van het bewuste bedrijf. Omdat
voorgaande jaren weinig vrouwelijke ondernemers
te zien waren, had Jos er voor gezorgd dat deze nu
in de meerderheid waren. Een ontzettend leuk idee
waar Welzijn Zegveld nog jaren mee vooruit kan.
Complimenten voor Jos die zowel de bruidsfoto’s
als de ondernemers op een leuke manier naar
voren bracht. O

Welkom in de huis
Het is inmiddels een soort traditie geworden om
de huisarts in opleiding te interviewen. Zo vroeg
de redactie ook aan Suzan of ze bereid was enkele
vragen te beantwoorden. Gelukkig was dit geen enkel
probleem.
Sommige Zegvelders hebben haar misschien al ontmoet, de nieuwe huisarts in opleiding bij dr. Quaak.
Vanaf begin maart tot mei 2020 is Suzan Slockers
werkzaam in de huisartsenpraktijk Zegveld.
Suzan is 31 jaar en woont met haar vriend in Amsterdam. Ze is geboren in Rotterdam als dochter van een
huisarts. De liefde voor de zorg is haar dus met de
paplepel ingegoten.
Na de algemene opleiding geneeskunde heeft Suzan
op verschillende plekken gewerkt. Ze begon in de
gynaecologie in Eindhoven, waar ze veel kinderen ter
wereld heeft geholpen. Vervolgens heeft ze in Gorinchem gewerkt op de kinderafdeling, de spoedeisende
hulp en in de interne geneeskunde.
Suzan zegt dat dit mooie werkplekken waren, maar
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Kledingbeurs
weer in trek
Ondanks het slechte weer, was de op 16 maart
gehouden voorjaars- en zomerkledingbeurs ook dit
keer weer goed bezocht. Tussen 9.00 en 12.00 uur
was het oppassen op de Hoofdweg, wegens de vele
auto’s die stopten bij de Voorhof.
Bij binnenkomst kreeg iedere bezoeker een vuilniszak aangereikt, waar de kleding en het speelgoed in
verzameld kon worden. In meerdere zalen stonden
schoenen en rekken vol met baby-, kinder- en zelfs
positiekleding uitgestald. Daarnaast was er een zaal
waar je de kinderen meteen naar toe zag lopen, daar
stonden namelijk tafels vol met boeken, puzzels en
ander kinderspeelgoed.
Ook dit keer was de organisatie weer de moeite
waard, want aan het eind van de dag kon worden

gemeld dat het mooie bedrag van €2400,- was opgehaald. Dit bedrag is bestemd voor de Voorhof.
De datum van de volgende kledingbeurs is al bekend,

Lampionnenoptocht voor Beatrix
Ter ere van de 81e verjaardag van prinses Beatrix organiseerde de Oranjevereniging weer een lampionnenoptocht. De tocht werd vanwege de kou en gladheid een week uitgesteld, maar dat mocht de pret niet drukken.
Op donderdagavond 7
februari wandelden vele
kinderen en hun ouders
onder leiding van de
muziekvereniging door het
dorp. Wat een mooi gezicht
was dat, al die lampjes in
het donker!
Na afloop werd het Wilhelmus gezongen en was er
voor iedere deelnemer een
kopje chocolademelk. O

artsenpraktijk
dat ze wel vaak met één onderdeel van het menselijk
lichaam bezig was. Dat is één van de redenen
waarom ze daarna met de opleiding tot huisarts is
begonnen. Inmiddels zit ze in het 3e en tevens ook
het laatste jaar van haar opleiding.
Suzan heeft bewust gekozen voor een huisartsenpraktijk in een klein dorp. ‘Je ziet hele families in de
praktijk komen, er zijn veel verbanden en er is continuïteit. Het is leuk om te zien hoe de patiënten op me
reageren. Veel mensen hadden al over me gehoord.
Ik voel me heel welkom’.
Naast haar werk houdt Suzan van tekenen, naar het
theater gaan en spinning (fietsen op een speciale
hometrainer). Wellicht dat we haar binnenkort ook
op de fiets de visites zien doen.
Suzan kijkt ernaar uit om het komende jaar in
Zegveld werkzaam te zijn. Als ik haar vraag of ze de
Zegvelders nog iets wil meegeven, noemt ze: ‘Heb
een beetje oog voor elkaar, kijk naar elkaar om! Op
deze manier kun je problemen vroeg signaleren’. O

namelijk 28 september 2019.
De organisatoren en de vele vrijwilligers worden
bedankt voor hun inzet! O

Open erf bij het
Thomashuis
(Een ingekomen bericht)
Op zaterdag 11 mei a.s. houden wij een open erf
dag. Dit wordt georganiseerd door Activiteitencentrum Zegveld, Atelier ‘’De Schuur’’ en Thomashuis Zegveld op het erf van het Thomashuis.
Er zal o.a. een schilder workshop zijn, een kraam
met schilderkunst en keramiekproducten en een
raku-stook demonstratie. Daarnaast organiseert
Activiteitencentrum Zegveld op deze dag een
heerlijke high tea, die genuttigd kan worden op
een fijne plek in de tuin van het Thomashuis. De
deelnemers van het Activiteitencentrum zullen
zich in de dagen voorafgaand aan 11 mei inzetten
om verschillende lekkernijen te bereiden. Bent
u geïnteresseerd? Laat ons dan vóór 6 mei weten
met hoeveel personen u gebruik zou willen maken
van deze mogelijkheid. De kosten zijn € 7,50 per
persoon. U haalt op de dag zelf de gevulde etagère
met lekkernijen op en zoekt een fijne plek in de
prachtige (beelden)tuin om er met elkaar van te
genieten! Koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen
(selfservice). Al met al een gezellige middag voor
wie zin heeft om even langs te komen. We hopen
natuurlijk op mooi weer!
Opgeven voor de high tea kan via: begeleiding@
activiteitencentrumzegveld.nl of u kunt bellen naar
0348-447024 (bereikbaar dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.00 uur).
Datum en tijd: 11 mei 2019 van 13.00 tot 16.00 uur
Locatie open erf dag: Hoofdweg 140, 3474 JK
Zegveld.
Het Thomashuis zelf zal niet toegankelijk zijn voor
bezoekers.
Wij hopen u te zien op 11 mei! O

Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

Schildersbedrijf

Beukers

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

www.boltonbouw.nl
info@boltonbouw.nl
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Postbus 161 • 3440 AD Woerden
Zegveldse Uitweg 1 • 3443 JE Woerden
Tel. 0348-692600 • Fax 0348-692610
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Schoolplein
make-over School met
de Bijbel Jorai!
(Een ingekomen bericht)
Meerdere leerlingen met hun ouders hebben een jaar
geleden meegedaan aan de Schoolplein14 actie in de
Coöp. Deze actie was op touw gezet door Bart Bremmer. Juup Ton behaalde destijds (met zijn vader) de
snelste tijd bij het fietsen.
Hierdoor kreeg onze school de gelegenheid, in
samenwerking met de Cruyff Foundation
Schoolplein14, het schoolplein op te knappen. De
foundation zal onder meer lijnen en kleurvlakken
(coatings) aanbrengen.

Datum Zegveld Zomert bekend: 6 juli 2019
(Een ingekomen bericht)
De Culturele Stichting Zegveld is inmiddels druk bezig met alle voorbereidingen voor ‘Zegveld Zomert’ op
zaterdag 6 juli 2019 (Let op: niet op 13 juli 2019 zoals gecommuniceerd in de vorige Berichtgever).
Net als voorgaande jaren zal Zegveld Zomert georganiseerd worden aan de Clausstraat.
U zult deze dag kunnen genieten van alle vertrouwde activiteiten en attracties, maar de CSZ heeft ook enkele
nieuwe en indrukwekkende ideeën.
Verdere informatie volgt later, maar zet zaterdag 6 juli 2019 vast in de agenda. Dan gaan we er weer een mooie
dag van maken. Tot dan! O

Bijzondere
Pelgrimstocht
(Een ingekomen bericht)
De Parochie Pax Christi (waaronder MeijeZegveld bij hoort) organiseert dit jaar in het
kader van de Vastenaktie een Pelgrimswandeltocht. De veertigdagentijd is een tijd van
bezinning en vasten. Je hoeft niet altijd iets
te laten om te vasten maar je kunt juist ook
iets doen om te vasten! Je kunt bijvoorbeeld
meeleven met en even aandacht voor een
ander hebben. Beseffen en dankbaar zijn hoe
goed je het zelf wel niet hebt (dat is niet altijd
vanzelfsprekend!) en wat kan je eigenlijk blij
zijn dat wij op dit gedeelte van de wereldbol
zijn geboren!!!
Om hier over na te denken (en bij stil te staan
en toch te bewegen) is er in de veertigdagentijd een bijzondere Pelgrimstocht in de
parochie georganiseerd. Elke dag (behalve op
zondag) kunt u in de parochie een half uur
meewandelen.
Aanvang van de wandeltocht is om 09.00 uur
’s morgens met een korte overdenkingstekst,
dat kan een spreuk, gebed, Bijbelpassage of
spiegelverhaal zijn. Dan gaan we een half uurtje wandelen en daarna staat er lekkere koffie
voor iedereen klaar.
Om 10.00 uur gaat ieder weer zijn eigen weg.
En elke dag vanaf een andere parochiekerk.
U bent van harte uitgenodigd om met ons mee
te wandelen, wij verwelkomen u graag!
Wij wandelen vanuit de parochie MeijeZegveld: zaterdag 30 maart; woensdag 3 april;
dinsdag 9 april; vrijdag 12 april en woensdag
17 april a.s. O

Ook is er een zeer enthousiast Schoolplein Actieteam, bestaande uit leerlingen van groep 6,7 en 8, dit
schooljaar bezig geweest om te komen met verdere
plannen voor een totale make-over van het plein.
Het Schoolplein Actieteam heeft d.m.v. enquêtes,
presentaties en een creatieve uitwerking ontdekt wat
leerlingen van de ‘Jorai’ nu echt leuk vinden om te
doen op het plein.
Hardlopen, chillen, voetballen, rollen en punten scoren; binnenkort kan dit allemaal op de schoolpleinen
van School met de Bijbel Jorai!
Houdt u het plein maar goed in de gaten de komende
tijd…!! O

Marcuspassie
in de week voor
Pasen
(Een ingekomen bericht)
Op woensdag 17 april 2019 is er een bijzondere
dienst in de Hervormde Kerk van Zegveld.
Op deze avond wordt de Marcuspassie van
Hans Boelee uitgevoerd door Chr. Zangvereniging ‘De Lofstem’.
Dominee Overeem zal als lector het MarcusEvangelie, waarop dit oratorium is gebaseerd,
lezen, afgewisseld met koor-, solo- en samenzang.
Medewerking wordt verleend door:
Wim de Penning - orgel/synthesizer
Ria van den Bosch - hobo
Tineke Bos
- sopraan
Eduard de Lange - bariton
Enkele koorleden zullen eveneens solistische
medewerking verlenen en ook zullen door
alle aanwezigen een aantal van de traditionele
Lijdenstijd-liederen gezongen worden.
Het geheel staat onder leiding van dirigent Pia
Schütz.
Wij hopen dat wij in dit uur van bezinning,
rust en stilte kunnen bijdragen aan een goede
voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen.
De toegang is vrij, bij de uitgang zal er worden
gecollecteerd t.b.v. het restauratiefonds van de
hervormde kerk.
U wordt hartelijk uitgenodigd om te komen
luisteren en mee te zingen met deze indrukwekkende muziek. De avond begint om 19.30 uur. O

Kunstenaars op de
Milandschool
(Een ingekomen bericht)
De afgelopen drie weken leek het lokaal van de
onderbouw (groep 1-2-3) van de Milandschool
wel een kunstenaarsatelier! Overal kunstwerken,
verf, kwasten, papier en hard werkende kinderen.
Het Kunstproject bestond uit 3 delen: Mondriaan, Kandinsky en Marijke Sjollema. De kinderen
maakten eerst, op een speelse manier kennis met
de kunstenaar. Dit gebeurde door middel van een
presentatie op internet, met kunstboeken en met een
echt kunstwerk in de klas. De kinderen leerden hoe
de kunstenaar het werk maakte, wat hij voor materiaal gebruikte en waarom hij het zo maakte. Daarna
gingen de kinderen zelf aan de slag, zij maakten
een ruitcompositie zoals Mondriaan, een kleurrijk
stadsgezicht en gekleurde cikels als Kandinsky en een
eiland met witte dieren zoals Marijke Sjollema. Er
werden mooie verhalen bedacht, vormen en kleuren
benoemd en gepraat over emoties. Tot slot was er
een tentoonstelling waarbij alle andere kinderen van
de school, ouders en andere belangstellenden de
kunstwerken konden bewonderen. O
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Open avond
bij schietvereniging
‘De Witte Roos’
(Een ingekomen bericht)
Schietvereniging “De Witte Roos” houdt op dinsdag
16 april a.s. een open avond. Iedereen is van harte
welkom om eens een kijkje te nemen en.... eens een
poging te doen om een schot in de roos te krijgen! Er
is de mogelijkheid om op de normale ‘wedstrijdkaarten’ te schieten maar je kunt ook je ‘geluk’ beproeven
door te schieten op een ‘gelukskaart’ waarmee een
leuke prijs valt te winnen! Misschien nog wel bekend
uit gezellige avonden die in de jaren 70 georganiseerd
werden in de Milandhof. Uiteraard is er deze avond
deskundige leiding aanwezig.
We zien je graag op 16 april a.s. vanaf 19.00 uur tot
21.00 uur in de schietkelder onder de Milandhof..
Voor verdere informatie over deze avond en/of de
vereniging:
Schietvereniging ‘De Witte Roos’ www.svdewitteroos.nl O

Boekenweek 2019:
De moeder de vrouw
(Een ingekomen bericht)
‘De moeder de vrouw’ is het thema van de Boekenweek 2019. Over de moeder en de vrouw zijn vele
verhalen te vertellen. Ga naar de Bibliotheek om je te
laten inspireren door de thematafels en voor korting
voor nieuwe leden.
De Boekenweek is van 23 t/m 31 maart. Word je
tijdens of in de maand na de Boekenweek lid van
Bibliotheek ‘Het Groene Hart’, dan ontvang je
eenmalig € 10,- korting op de jaarcontributie van een
Standaard- of Plusabonnement én ontvang je een linnen Boekenweek-tas. Op zoek naar leesinspiratie? In
alle vestigingen richten wij een thematafel in.
Naast het Boekenweekgeschenk, dit jaar geschreven
door Jan Siebelink, en het Boekenweekessay, dit
jaar geschreven door Murat Isik, is er dit jaar voor
het eerst ook een speciaal Boekenweekgedicht. Het
gedicht is geschreven door een hedendaagse vrouwelijke dichter en maakt deel uit van een serie gedichten
rond het thema ‘De moeder de vrouw’, die verschijnt
in Trouw. Tijdens de Boekenweek is het gedicht als
gratis ansichtkaart verkrijgbaar in de Bibliotheek.
Boekenweekmagazine
Ook dit jaar weer verandert het AD Magazine speciaal voor de Boekenweek in een uitgebreide boekenbijlage. Dit Boekenweekmagazine staat vol interviews
met schrijvers, inspirerende reportages, verdiepende
artikelen en heel veel boekentips bij het thema ‘De
moeder de vrouw’. Vanaf 23 maart kun je het Boekenweekmagazine gratis ophalen in de Bibliotheek.
‘De moeder de vrouw’ Het thema van de Boekenweek is ontleend aan het beroemde gedicht van
Martinus Nijhoff ‘De moeder de vrouw’, waarin een
vrouw aan het roer staat van het schip dat de dichter
over de Waal ziet varen. Hij stelt zich dan voor dat
het zijn moeder is die daar vaart. Een sterke vrouw
aan het roer, niet achter het fornuis.
Lees verder op www.boekenweek.nl O
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Siveo startte nieuwjaar weer in
dartsambiance
(Een ingekomen bericht)
Siveo is het nieuwe jaar weer in een bijzondere
ambiance gestart. Zaterdag 5 januari jl. betraden
zo’n honderd darters de tot Dartarena omgetoverde
Siveokantine. Met passende muziek van DJ Bass-B
ademde het evenement de sfeer die het darten zo
kenmerkt. En de spanning bleef er in een bomvolle de Beemd tot de late zaterdagavond in. In een
zinderende finale pakten uiteindelijk de winnaars
van vorig jaar, Brain Muller en Carl Koster opnieuw
de trofee. Zij versloegen Jan Weerheim en Henri
Jongeneel met 4-2. O

Alternatieve Elfstedentocht:
overweldigend!
Het is dinsdag 29 januari jl., de dag dat zes dorpsbewoners de Alternatieve Elfstedentocht op de
Weissensee gaan schaatsen. Doel: € 3.000,00 bijeen
schaatsen voor het restauratiefonds van het kerkgebouw van de hervormde gemeente in ons dorp. De
schaats(st)ers zijn: Peter, Wijni en Arie Brak, Jan en
Alda Hoogendoorn en Jan-Willem Timmerman.
Ik praat na met Jan-Willem over deze tocht. “Op
26 januari jl. vlogen we naar Salzburg in Oostenrijk
en vervolgens reden we met een huurauto naar ons
hotel in Weißbriach. We hadden ons goed voorbereid op deze tocht. Vanaf november trainden we
iedere week op de Vechtsebanen in Utrecht. Ook zijn
we tweemaal naar Biddinghuizen geweest, waar we
een keer 50 km en een keer 100 km hebben gereden.
Daarnaast nog tweemaal per week hardlopen om de
conditie op peil te houden. Dinsdagmorgen 29 januari was het zover en dat betekende vroeg opstaan.
Om 05.00 uur ging de wekker en na een goed ontbijt,
voor Jan-Willem was dit Brinta, werd de schaatskleding aangetrokken. Via een briefing had men geadviseerd dat men zich goed moest aankleden want
buiten was de temperatuur -16°C. Dat betekende
meerdere lagen ondergoed en bovenkleding aantrekken en je goed insmeren met vaseline. Zo gingen ze
om 06.00 uur met de auto richting Weissensee. De
start voor de derde toertocht met 1300 rijders was
om 07.00 uur, nog in het donker. Met een lamp voor

op het hoofd moesten ze hun weg zien te vinden. En
dat viel niet altijd mee. “Er waren zoveel scheuren
in het ijs dat je bijna niet in groepjes kon rijden. We
hadden daarom ook een helm op, beenbeschermers
om en ook een heupbeschermer. De zonsopkomst
was fascinerend. Het was schitterend weer en ideale
omstandigheden om de toer te rijden: zon, geen
wind, goed ijs, maar dus wel veel scheuren”.
Voor Jan-Willem verloop de tocht voorspoedig.
“Een rondje was 12,5 km, waarbij ik gemiddeld zo’n
veertig minuten over een ronde deed”. Bij de finish
zorgde de organisatie voor de nodige voeding, zoals
peperkoek, bananen, mandarijnen en rozijnen. Zelf
had Jan-Willem sportrepen voor onderweg bij zich,
die bomvol zitten met koolhydraten. Echter na 130
km te hebben geschaatst, sloeg het noodlot toe, of
was het de vermoeidheid. Jan-Willem kwam ten
val en kon de groep niet meer bij houden vanwege kramp in beide kuiten. “Ik ben alleen verder
geschaatst en heb mak-an gedaan. Uiteindelijk heb
ik 187,5 km geschaatst. Ik kwam vijf minuten te
laat bij de finish om de laatste ronde nog te kunnen
schaatsen en de organisatie was onverbiddelijk. Jammer, maar een goede reden om nog een keer terug
te gaan. Het is niet eens maar nooit meer. Ik heb nog
wat goed te maken, ik zal die 200 km een keer rijden”.
Zijn zoon Lukas zei al: “Dan ga ik mee”.
Jan-Willem heeft zijn 187,5 km gereden in 10 uur en
45 minuten. Peter, Arie en Jan hebben de 200
km uitgereden. Wijni heeft 175 km gereden
en Alda 150 km. Stuk voor stuk knappe
prestaties. Het thuisfront leefde uiteraard met
de schaatsers mee en kon hen live volgen via
YouTube. En het streefbedrag van € 3.000,00….
dat is gehaald! Jan-Willem vat zijn sportieve
prestatie als volgt samen: “De natuur, de zon op
zien komen en het hele sportevenement, dat is
overweldigend”. O

Voorlezen bij Peuterpret
(Een ingekomen bericht)
Van 23 januari tot 3 februari jl. waren het weer de
nationale voorleesdagen, met dit jaar ’Een huis voor
Harry’ als thema boek.
Peutergroep Peuterpret heeft net als de vorige jaren
weer een gezellig voorleesontbijt in pyjama gehouden

waarin het boekje centraal stond. Gert Ton was
uitgenodigd om het boek over Harry voor te lezen
aan de kinderen. De kinderen hebben er van genoten
hoe Gert het boekje voorlas, want ooooooh wat kan
Gert dat goed. Bedankt lieve Gert, wij hopen dat jij
volgend jaar weer bij ons ontbijt wilt aanschuiven.
Veel liefs, de kinderen van Peuterpret (en juffies). O
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In gesprek met … Truus Spruit-Heinsbroek
Dit keer gaan we nader kennismaken met Truus
Spruit, een vrouw wier leven in dienst staat van
de boerderij en haar naaste.
Geertruida Anna Maria Heinsbroek, roepnaam
Truus, werd geboren op 8 augustus 1952 te
Waarder. Toen haar vader de geboorte kwam
aangeven bij de burgerlijke stand zei de ambtenaar: “Laat me raden hoe ze heet”. Hij raadde
exact haar geboortenamen, vernoemd naar de
beide oma’s. Omdat haar vader veehouder was,
kreeg Truus de liefde voor de boerderij al op
jonge leeftijd met de paplepel ingegoten. Het
gezin Heinsbroek bestond uiteindelijk uit twee
jongens en drie meisjes. Truus vertelt dat het
gezin Heinsbroek eenmaal per jaar een dagje
uit ging, met de jeep. De jeep die doordeweeks
diende als landbouwvoertuig en ’s zondags om
mee naar de kerk te rijden. “Meestal gingen we
naar een speeltuin of dierentuin. We namen
zelf bolletjes mee en ook limonade in een
biestbusje. Zo’n uitje was niets voor mijn vader.
Hij kwam altijd met hoofdpijn thuis en knapte
weer op tussen de koeien”. Ook Truus vond het
veel fijner om bij haar vader te werken op de
boerderij dan haar moeder helpen schoonmaken binnen in huis. Truus praat heel ingenomen
over haar ouders. “Het is fijn als je mag weten
dat je ouders er voor je zijn als het nodig is”.
De lagere school werd gevolgd aan de R.K. Mariaschool in de Havenstraat 2a in Woerden, in
een klas van 38 leerlingen. Ja, vroeger waren er
veel grote gezinnen. Op de fiets vanuit Waarder
naar Woerden was voor Truus als kind niet
altijd makkelijk. Ze was klein en daarom waren
er op haar trappers klosjes gemaakt en op haar
zadel een plankje gemonteerd. Truus vertelt:
“Mijn vader had tegen mij gezegd dat ik goed
moest doortrappen, zodat de anderen niet op
mij hoefden te wachten”. Op dinsdag, donderdag en vrijdag moest Truus voor schooltijd
eerst de mis in de Bonaventurakerk bijwonen.
“Op die dagen kreeg ik twee zakjes brood mee.
Eén zakje met brood voor na de mis en het
tweede zakje brood was voor tussen de middag.
Toen ik daar op school ging zwaaiden de zusters Franciscanessen van Roosendaal daar de
scepter. Deze zusters verzorgden ook de schipperskinderen die op het St. Joseph Pensionaat
verbleven, vlakbij de school. Pas bij het verlaten
van de lagere school kwam er voor het eerst een
bovenmeester.
“Na de lagere school ging ik naar de R.K. huishoudschool. Deze school was gevestigd naast de
R.K. Mariaschool. Daarna heb ik nog een vooropleiding gedaan voor lerares. Dit was op de
Eerste Christelijke Industrie en Huishoudschool
Oudenoord in Utrecht. Wat me nog zo goed
bijligt, is dat ik een heel andere kant van het
christelijke geloof kreeg te horen. Eerst kreeg ik

te horen van de Beeldenstorm door de protestanten, maar nu kreeg ik te
horen dat de katholieken
ook steekjes hadden laten
vallen, bijvoorbeeld dat
je je zonden met geld kon
afkopen”. Uiteindelijk is
Truus geen lerares geworden. “Ik was inmiddels 17
jaar en had een drang naar
zelfstandigheid. Ik wilde
geld verdienen en besloot
kraamverzorgster te
worden. Na een opleiding
van vier maanden en een
jaar als leerling kraamverzorgster, kon ik dit beroep
zelfstandig uitvoeren.
Ik ging werken bij Het
Wit-Gele Kruis in Gouda,
waaronder ook een katholiek kraamcentrum viel.
Na een fusie ging ik werken bij Kraamcentrum
Woerden. Woerden en Bodegraven waren voornamelijk mijn werkgebied.
Als tiener was Truus lid van de Gidsen (nu de
scouting). De Gidsen was voor meisjes van 10
tot en met 15 jaar. ’s Zomers ging ze met de club
een week ergens kamperen in een bos.
Truus vertelt van de Sinterklaasavonden bij
haar thuis. “Die waren geweldig en vooral de
surprises. Alles mocht van mijn ouders. Ik had
met mijn broer een weddenschap afgesloten wie
de vieste surprise kon maken. Ik won met een
varkenskop van een week oud die in zijn bek
een sigaar had en waar achter in zijn bek het
cadeautje zat. Mijn ouders hebben er hartelijk
om gelachen, maar de volgende dag moest de
kamer weer netjes zijn, omdat de kamer dan
weer vol zat met visite vanwege de verjaardag
van mijn moeder”.
De handel zat er bij Truus al vroeg in. “Als kind
had ik konijnen die ik rond de kerst probeerde
te verhandelen. Het diende twee doelen, nl. het
verzorgen en de handel. En als er een konijntje dood ging was het ook leren omgaan met
teleurstelling. Dat hoort ook bij het leven”.
Vanaf haar zestiende jaar werd zij lid van de
KPJ in Woerden, de Katholieke Plattelands
Jongeren. Zij speelde daar o.a. toneel. Ook ene
Theo Spruit was lid van de KPJ. Zij kenden
elkaar, maar daar bleef het bij. De liefde bloeide
pas op tijdens de dansavonden van Dansschool
Martin Visser in het vroegere Patronaatsgebouw aan het Kerkplein in Woerden. Het
duurde niet lang, of zij kregen verkering. Na
vijf en een half jaar verkering trouwde Truus

op 12 september 1975 met haar grote liefde uit
de Zegveldse Meije: Thadeus Adrianus Maria
Spruit, geboren op 25 augustus 1951 in de
Zegveldse Meije. Het huwelijk werd burgerlijk
voltrokken op het gemeentehuis in Woerden en
kerkelijk ingezegend in de Bonaventurakerk in
Woerden.
“Na ons trouwen gingen we wonen in een
caravan naast de boerderij van Theo’s vader
aan de Dwarsweg 31. Hiervoor hadden we een
tijdelijke vergunning gekregen. Na drie en een
half jaar konden we met onze toen nog twee
kinderen naar de boerderij verhuizen. Dit omdat de ouders van Theo allebei op jonge leeftijd
waren overleden. Een zus van Theo heeft nog
een jaar in de caravan gewoond”. Inmiddels
is het gezin Spruit uitgebreid tot zes kinderen
die voor tien kleinkinderen hebben gezorgd.
Eén kleinkind woont in Zwitserland, waar ook
dochter Mirelle woont.
Naast de zorg voor het gezin mag Truus graag
meehelpen op de boerderij. “Onze manier van
boeren is zo anders als bij andere boeren. Theo
is zo intens begaan met de natuur, het landschap en de bodem. De belangen van de natuur
winnen het van de eisen van de wetgeving, met
name het bemesten van het land. Bij het bemesten van het land moet je niet in de bodem
snijden, dat verstoort het kostbaar evenwicht
in de bodem. Het land wordt bemest met veel
ruige stromest. Hierdoor krijg je meer wormen
in de bodem. Dat is weer goed voor de grutto’s
en kieviten. Wij kunnen dit duidelijk merken.
Soms zijn er hele kolonies aan het eten op het
land, dat is prachtig. Ook het sloten doet Theo
op zijn manier. Jaren heeft hij de slootkanten
handmatig gesnoeid. Nu wel met een machine,

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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maar dan alleen het overtollige groen wegknippend, zodat je mooie bloeiende slootkanten
houdt. Daarnaast met de baggerspuit de sloten
op diepte houden”.
Truus heeft haar eigen taken op de boerderij.
Zo voert zij de kalfjes en samen met Theo de
koeien. ’s Avonds haalt zij voor melkenstijd
de koeien uit het land. “Dat is echt lekker”. Ja,
Truus is een buitenmens. Vervolgens is er op
een boerderij heel wat schoonmaakwerk. Zo
wordt door Truus het tanklokaal bijgehouden.
Verder houdt zij de boekhouding bij en de tuin
bij de boerderij is een sluitpost.
En dan zijn we natuurlijk nieuwsgierig naar het
verhaal over het verkopen van vlees. Hoe is dit
ontstaan? Truus vertelt: “In 2001 was de MKZcrisis, een uitbraak van de veeziekte mond-enklauwzeer. Er mocht geen vee meer verhandeld
en verplaatst worden. Na drie maanden mocht
er weer gehandeld worden en de ‘stand still’
was over. Wij hadden stierkalveren die bij drie
maanden mooi en rond waren, ze brachten echter haast niets op. Toen besloten wij de kalveren
zelf af te mesten. Bij acht maanden werden ze
geslacht en het vlees in eerste instantie vanuit
huis verkocht. In Woerden konden we een
vriescel lenen voor opslag van het vlees en later
hebben we zelf een vriescel op de boerderij laten plaatsen. Het vlees konden we vervolgens al
gauw verkopen aan restaurants in de omgeving
zoals De Watergeus in Noorden en In het Bonte
Varken in Bodegraven”. Toen op 9 augustus
2003 voor het eerst de Streekmarkt in Woerden kwam, ging Truus daar vanaf het eerste
moment vanuit haar kraam vlees van de eigen
boerderij verkopen. Nooit sloeg zij over en het
was iedere zaterdag voor haar een feest om vlees
aan haar klanten te verkopen. Truus vertelt een
leuke anekdote over deze periode. “Toen ik
naar het ziekenhuis moest om een echo te laten
maken om te kijken of ik galstenen had, wat
gelukkig niet het geval was, zei de betreffende
arts tegen mij: “U bent toch die vrouw met dat
lekkere vlees”. We lachen er hartelijk om. Truus
geniet nog na en vertelt: “Ik heb op de Streekmarkt zoveel mogen horen en mogen luisteren
naar de verhalen van de klanten die vlees bij
mij kochten. Als je vraagt hoe het met ze gaat,
krijg je soms zoveel te horen, dat is zo mooi.
Je bent voor hen anoniem. Ik heb het plein
waar de Streekmarkt staat eenmaal moeten
verlaten omdat het 41° was. Het was te warm,
maar ik heb er ook gestaan bij -20°. De wind
joeg de sneeuw door de kraam en er waren
nauwelijks klanten. Afgelopen december kreeg
een vrouw door een windvlaag op ongelukkige
wijze een paal van een kraam op haar neus. Een
klein pakje bevroren vlees op haar neus deed
wonderen en verlichtte de pijn. De Streekmarkt
zal Truus missen, want op 22 december 2018
heeft zij er voor het laatst gestaan. Drie redenen
lagen hieraan ten grondslag. “Ten eerste is Jan
Voordouw gestopt met het slachten van ons vee,
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ten tweede eten de mensen toch minder vlees
en ten derde ben ik inmiddels ook 66 jaar”. Alles bij elkaar heeft zij met pijn in het hart deze
beslissing genomen. Op 15 december jl. werd
Truus tijdens de Streekmarkt verrast. Opeens
stond daar de hele familie bij haar kraam en
wethouder George Becht van de gemeente
Woerden hield een toespraak waarin hij Truus
bedankte voor het feit dat zij vanaf het begin
van de Streekmarkt zeer trouw aanwezig was
met haar vleeskraam. “Het was heel verrassend
en ik ben letterlijk in de bloemetjes gezet. Op
22 december heb ik afscheid van mijn collega’s
genomen en hen getrakteerd”.
“Ook bij Coop Bremmer hebben wij meer dan
tien jaar vlees verkocht. Piet Bremmer mailde
wat nodig was en dan vulde ik het weer aan”.
De levering van vlees bij Coop Bremmer is
overgenomen door Ben en Martha Kastelein uit
de Meije.
Inmiddels woont de jongste zoon Koen met zijn
vrouw Irma op de boerderij aan de Dwarsweg.
Theo en Truus zijn gaan wonen aan de Meije
230. “Het huisje kwam te koop en zo blijven we
toch in de buurt van de boerderij wonen. Theo
viel voor het uitzicht over de polder richting
Nieuwkoopse plassen en het is heerlijk wonen
aan het riviertje de Meije. Theo zwemt nu veel
in de Meije en maakt onderweg al zwemmend
een praatje met de buren. Soms zwemt hij ’s
zondags voor kerktijd nog een rondje, maar dan
kan het gebeuren dat hij te laat in de kerk komt”.
Naast het boerenleven bestond en bestaat er
voor Truus ook een sociaal leven. Zo was zij 24
jaar leidster van de Kinderwoorddienst van de
Onze Lieve Vrouw Geboorte kerk in de Meije.
“Bijbelverhalen vertellen en knutselen met
kinderen van 4 tot 12 jaar, ik vond dat prachtig.
In 2018 ben ik hiermee gestopt”. Verder is Truus

al 15 jaar voorzitter van de vrouwenvereniging
‘Op eigen kracht’ in de Meije. “Eenmaal per
maand komen we bij elkaar. Soms doen we iets
educatiefs, dan weer iets gezelligs. Met kerst
hebben we met elkaar ergens gegeten”. Maar
ook hier gaat Truus mee stoppen. De reden is
dat zij op 17 oktober 2018 is aangereden door
een auto waarbij zij op haar hoofd terecht is
gekomen. De nasleep van een hersenschudding is dat zij soms wat langzamer denkt. Dit
betekent ook dat zij het rustiger aan moet doen
en stress moet zien te voorkomen. Wel blijft ze
vrijwilligster bij het Daan Theeuwes Centrum
in Woerden. Dit centrum voor intensieve
neurorevalidatie is de eerste focuskliniek voor
medisch-specialistische revalidatie in Nederland voor jongeren van 16 tot ongeveer 30
jaar met ernstig niet-aangeboren hersenletsel.
Eenmaal per week draait zij een dagdeel mee.
“Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen
dat ik jarenlang vlees mocht leveren aan zoveel
klanten, want voedsel leveren is verantwoordelijk werk”. Wel kan er nog vlees gekocht worden
op de boerderij op vrijdagmiddag van 13.30
tot 17.00 uur. “Ik wil nog niet gelijk alle deuren
dicht gooien. Afbouwen heet dat”.
Als ik vraag aan Truus hoe ze dit interview zou
willen beëindigen wordt ze emotioneel. “Ik
ben zo enorm dankbaar dat drie kinderen op
rij boer kunnen zijn. Ze hebben alle drie zo’n
boeren hart. Een zoon zit op onze boerderij aan
de Dwarsweg, een dochter in de Meije en een
zoon bij IJsbrand Bol aan de Hazekade”.
Tot slot zegt Truus: “Je wordt geboren, je gaat
samen op weg, je gaat dood en komt samen
aan. Onderweg moet je je metgezel op je reis
door het leven niet vergeten. Je mag vanuit je
geloof de zekerheid hebben dat je er niet alleen
voor staat”. O

NL Doet in Zegveld
15 maart was het weer de landelijke NL Doet actie. Ook in Zegveld waren een aantal initiatieven, één
ervan was bij het Thomashuis. Achter op het erf is een stuk grond (voorheen een jeu de boules baan)
aan een opknapbeurt toe. Ze wilden hier een terras aanleggen zodat met mooi weer het tuinmeubilair
daar neergezet kan worden. Eventueel wilden ze
ook wat schaduwdoeken plaatsen. Verder kon de
dagbestedingsruimte van het Activiteitencentrum
Zegveld een schilderbeurt gebruiken.
Een tweede initiatief was bij de polsstokvereniging. Ze wilden graag de accommodatie
weer klaarmaken voor het nieuwe seizoen. De
schansen repareren, een nieuw vloerzeil in de
keet leggen, een scheidingswand plaatsen, een
kast maken en buiten nog een drainage maken.
Genoeg te doen dus! Vanwege het slechte weer is
deze actie echter uitgesteld tot zaterdag 30 maart.
Bij de Jorai was er ook genoeg werk te verzetten.
Zowel mannen als vrouwen hadden een kwast
in de handen om de school nog kleurrijker te
maken. O
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Burgerlijke stand
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Passage vierde haar jaarvergadering
(Een ingekomen bericht)

Geboren:
18 oktober 2018
Fenna Sophie (Fenna), dochter van
Remco van Amerongen & Sanne Welgraven
Eikenlaan 71, 3474 HB Zegveld
23 januari 2019
Sammie Roos (Sammie), dochter van
Brenda Koppen
Broeksloot 64, 3474 HR Zegveld
30 januari 2019
Erica Hadassa (Esther), dochter van
Bas & Thirza van Ingen-Olieman
Prinses Margrietstraat 6, 3466 LL Waarder
5 februari 2019
Alida Carla (Loïs), dochter van
Mike & Lieke Verhage-van Zoest
Clausstraat 5, 3474 JZ Zegveld
2 maart 2019
Sem, zoon van
Erik den Hertog & Chantal van Dam
Terschellingkade 26, 3446 BK Woerden

Overleden:
Tussen 1 en 7 maart 2019
Theo Harm (Theo) Gerkema
op de leeftijd van 70 jaar
Laatst gewoond hebbende:
Boschsloot 9, 3474 HJ Zegveld
Correspondentieadres: de heer F. Gerkema,
Kamillehof 61, 3991 GX Houten
12 maart 2019
Sientje Jacoba (Sonja) Hoogendoorn-de Graaf
op de leeftijd van 58 jaar
Laatst gewoond hebbende:
Populierenlaan 8, 3474 HC Zegveld
Correspondentieadres: de heer R. de Graaf,
Patrijs 17, 3641 ZM Mijdrecht

Vrouwen koffie-ochtend
Op woensdag 3 april a.s. wordt er weer een
vrouwen koffie-ochtend georganiseerd. Rondom een kopje koffie kunt u luisteren naar Olga
Berg uit Veenendaal. Zij zal spreken over het
thema ‘Geloofszekerheid’. De koffie-ochtend
wordt gehouden in Gasterij ‘De Milandhof ’ en
begint om 9.30 uur. De organisatie is in handen
van de Evangelisatiecommissie Zegveld. Kinderoppas is aanwezig, evenals een boeken- en
sieradentafel. U wordt van harte uitgenodigd
deze ochtend bij te wonen. 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

Met een optreden van ‘De
Herman Singers’ heeft Passage
christelijk- maatschappelijke
vrouwenbeweging afdeling
Zegveld 12 februari jl. haar 69e
jaarvergadering gevierd.
Het optreden met hun programma ‘Een reis door de
muziek’ was geweldig.
Al eerder nam deze groep deel
aan een concert in Zegveld, namelijk voor het restauratiefonds
van de Hervormde Kerk in ons
dorp. De opbrengst van een
verloting op deze avond was voor het goede doel
waar de Herman Singers ook voor optreden.
Bijzonder weer op deze avond was de huldiging
van enkele leden. Dit jaar waren dat mevr. Sonja
Verboom-van de Schoor voor 25 jaar lidmaat-

Welzijn Zegveld
Statiegeldactie
De statiegeldactie van de supermarkt Coop heeft
het prachtige bedrag van € 493,10 opgebracht.
Dit bedrag wordt onder andere besteed aan een
computercursus voor de doelgroep van Welzijn
Zegveld.
Werelddansen
Werelddansen op de donderdagmorgen zoekt
nog een aantal deelnemers. Dansen is een leuke,
prettige en gezonde manier van bewegen en zeker
ook heel geschikt voor senioren. Het bevordert het

schap, mevr. Aly Verburg-Verhoef voor 50 jaar
lidmaatschap en mw. Bep van Elk-Weerdmeester
voor 66 jaar lidmaatschap. Zij is tevens het oudste lid. Met bloemen en een aandenken werden
zij hiermee gefeliciteerd. O
evenwichtsgevoel en je balans. Dansen is een prima
conditie training, valpreventie en geheugentraining. En waar muziek is en waar wordt gedanst, is
gezelligheid en saamhorigheid. Werelddansen is
elke donderdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur.
Daarna is er nog een gezellig samenzijn met koffie/
thee. Kom gewoon eens een kijkje nemen.
Fietsen
In april wordt weer gestart met fietsen. Elke 2e
en 4e donderdag van de maand om 13.00 uur
verzamelen bij de Milandhof, waarna een steeds
wisselend rondje wordt gefietst. De route en de
lengte daarvan wordt in overleg met de deelnemers
vastgesteld. Kom en fiets mee, we rekenen op u. O

De agenda: De agenda: 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.
30 mrt.: Rondje Zegveld
30 mrt. - 17 apr.: Diverse dagen vindt een
Pelgrimswandeltocht plaats vanuit de
parochie Meije-Zegveld, aanvang 09.00
uur
3 apr.: Vrouwen koffie-ochtend
5 en 6 apr.: Kledingbeurs bij Familie van Ingen,
Molenweg 39
9 apr.: Passage. De heer H. Butink uit Wilnis
neemt u mee naar Israël. Hij komt
vertellen over o.a. Jeruzalem met audio/
visuele beelden van archeologische
schatten en bezienswaardigheden in
Jeruzalem. Aanvang 19.45 uur in de
Milandhof
13 apr.: Toneelavond
16 apr.: Zegveld Zorgt Gezondheidsmarkt 20.00
uur in Gasterij de Milandhof, voorafgaand is de Algemene Ledenvergadering.

17 apr.: Uitvoering Marcuspassie door ‘De
Lofstem’. Aanvang 19.30 uur in de hervormde kerk.
17 apr.: Ledenvergadering NPV-afd. Woerden.
Diederik van Dijk houdt een lezing
over ‘Orgaandonatie-een kwetsbaar
onderwerp’. Aanvang 20.15 uur in Verenigingsgebouw Elim, Kamerik.
11 mei: Familiemarkt
11 mei: Open erf dag bij het Thomashuis in
Zegveld van 13.00 tot 16.00 uur
5 juni: Welzijn Zegveld: Zegvelds Uitje
5 juni: Welzijn Zegveld: Zegvelds Diner
22 juni: Stratenvoetbaltoernooi
6 juli: Zegveld Zomert O

De Berichtgever in 2019
De Berichtgever hoopt in 2019 te verschijnen op:
26 april, 31 mei, 28 juni, 20 september,
25 oktober, 22 november, 20 december.
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk
woensdag 10 april 2019 bij ons
binnen te zijn.
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