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Voor inwoners van Zegveld en de Meije

Een dikke pluim voor de organisatie

Al dagen van tevoren was het een
luid gekakel in ons kippenhok.
Ons baasje was duidelijk in spanning voor de pluimveetentoonstelling die op 9 november jl. zou
plaatsvinden. Ons hok werd wat
vaker schoongemaakt, onze veren
werden gekamd en we kregen een
extra bakje krachtvoer. Ook dit

jaar wilde hij met ons pronken,
maar de concurrentie was groot.
Toen we ’s morgens vroeg in de
Milandhof aankwamen stonden
alle hokken al klaar, maar was er
nog geen kip te zien. Langzaam
werden de hokken gevuld met
andere hoenders, eenden, duiven
en ook de konijnen waren van de
partij. Sommige konijnen hadden geluk en mochten hun hok
uit om door de kinderen geaaid
te worden. Wij bleven echter
netjes in ons hok wachten tot de
keurmeester ons kwam halen.
Gelukkig stond er een leuk chickie tegenover me die haar mooie
veren showde.
Mijn buurman was voor het eerst
dit jaar. Ik had nog nooit zo’n
bijzonder ras gezien. Deze ‘ayam
cemani’ was van oosterse komaf
en volkomen zwart. Zelfs zijn
bloed scheen zwart te zijn. Er
waren verschillende bezoekers die
voor zijn hok bleven staan om een
foto te maken.
Na enkele uren te hebben ge-

kwekt werden de winnaars bekend
gemaakt.
Bij de jeugdleden waren dat de
volgende kinderen:
Fraaiste konijn:
Timo van Oudenallen
Fraaiste dwerghoender:
Dennis van Oudenallen
Fraaiste watervogel:
Romy van Dam
De hoofdprijzen gingen naar:
Fraaiste konijn: André Groen
Fraaiste hoender:
Wim van de Wind
Fraaiste dwerghoender:
Dennis van Oudenallen
Fraaiste sierduif: Rico Blonk
Fraaiste ged. watervogel:
Koos van Loe
Fraaiste oorspr. watervogel:
Michael van Dam
Toen de prijsuitreiking klaar was
konden we weer met ons baasje
mee naar huis. Ik zie nu al uit naar
volgend jaar, wie weet wat er dan
rondscharrelt!

Op de foto
onder de winnende
jeugdleden.

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

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

VORMGEVING
Studio Gerrit Gerritsen

DRUK
Quantes

Lisette Pauw
Prinses Beatrixstraat 12
3474 JW Zegveld

Tel. 0615080215
Lisette_pauw@hotmail.com

UPL\^IV\^
]LYIV\^
VUKLYOV\K

aannemersbedrijf

KHRRHWLSSLU

Prunuslaan 8, 3474 HA Zegveld, tel. 0348-691572

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

/L[HKYLZ]VVY!



 
!

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


 
%! * "*+!((/;!(( *;!((/'!((
<%*

De Berichtgever
Noa’s trimsalon voor hond en kat
In de laatste Berichtgever viel me de
nieuwe advertentie van ‘Noa’s trimsalon’ al op. Om eerlijk te zijn had ik toen
nog geen idee wat er allemaal in een
trimsalon gebeurt. Ik had al helemaal
nooit verwacht dat er één in Zegveld zou
zitten. Hoog tijd om dit eens verder uit
te zoeken.
Als ik bij Lisette aanbel, weet ik meteen
dat ik goed zit. Ik hoor luid geblaf van
een hond , voordat ze de deur opent. Lisette is gelukkig meteen enthousiast om
meer over haar beroep te vertellen.
Lisette Pauw is geboren in Vinkeveen,
maar voor haar vriend naar Zegveld toe
gekomen. Ze woont samen met Raymond op Prinses Beatrixstraat 12. In de
bijkeuken van hun woning heeft ze sinds
korte tijd haar eigen trimsalon.
“Ik heb altijd al liefde voor dieren gehad.
Vroeger dacht ik zelfs: “Zet mij maar in
een dierentuin, dan ben ik de gelukkigste op aarde”. Werken in een dierentuin
is echter geen vetpot en werken met
dieren is sowieso vaak vrijwilligerswerk.
Mijn eerste baan was dus ook heel ergens
anders, namelijk bij de politie. Na 8 jaar
daar te hebben gewerkt heb ik nog een
jaar bij justitie gewerkt en in een tuincentrum. Al die jaren is het wel blijven
kriebelen om iets met dieren te doen.”
“Totdat ik met mijn eigen hond Noa op
cursus ging en het trimmen van honden
ter sprake kwam. Ik dacht: “Dit is wat ik

Lisette met haar
hond Noa.

wil”. Ik heb me meteen opgegeven voor
de opleiding hondentrimmer. Deze opleiding duurt 1,5 tot 2 jaar inclusief stages.
Ik heb echter fulltime stage gelopen en de
opleiding in een half jaar gedaan. Na het
afronden van mijn opleiding in augustus
dit jaar kon ik meteen terecht bij ‘Brokken & Zo’ in Gouda.”
Lisette vertelt dat het trimmen van
honden uitgebreider is dan ze zelf dacht.
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“Je hebt met heel veel soorten vachten
te maken. Elke hond wordt gewassen en
gedroogd. De ene vacht moet je echter
plukken, de andere scheren of knippen.
Elke hond heeft een eigen trimschema.
Zo heeft een labrador weinig verzorging nodig, maar ben je met een doodle
wel een paar uur bezig. Om de vacht
van deze hond gezond te houden, is
het goed 1x in de 12 weken de hond te
laten trimmen. Een te lange vacht gaat
namelijk klitten. De klit gaat in de loop
van de tijd steeds meer richting de huid
toe, waardoor deze kan gaan irriteren.
Ook worden bij elke trimbeurt de nagels
geknipt en eventueel de oren geplukt.”
“Naast honden worden ook katten en
eventueel konijnen getrimd. Katten
hebben een hele dunne huid. De vacht
van katten knip je dan ook niet, maar de
klitten kam je er meestal uit. Soms kun
je hun vacht heel voorzichtig scheren
met een kleine tondeuse”.
Overdag werkt Lisette bij ‘Brokken & Zo’,
maar in de avonduren en op zaterdag
kan ze in haar eigen trimsalon aan het
werk. Dit hoopt ze in de toekomst steeds
meer uit te kunnen breiden. De eerste
klant heeft zich al aangemeld en ze hoopt
dat nog meer klanten de weg naar haar
trimsalon weten te vinden.
Heb je een hond (of kat/konijn) en ben
je nieuwsgierig geworden, neem dan
contact op met Lisette!

Ophogen Slotenbuurt in eindfase

Op 17 oktober jl. is gestart met het definitief bestraten van de
Slotenbuurt. Begonnen is aan de kant van de Milandweg en het
is de bedoeling dat de definitieve bestrating eind december t/m
Broeksloot 43 gereed is. En als de stratenmakers eenmaal bezig
zijn gaat het soms in een rap tempo. Begin volgend jaar wordt

begonnen met de definitieve bestrating van de Korensloot en
als de planning goed verloopt, is de Slotenbuurt eind maart
2020 weer een buurt om trots op te zijn. Nu maar hopen dat de
werkzaamheden geen vertraging gaan ondervinden van regen
en vorst. Want afhankelijk van het weer blijven we allemaal.
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Hieronder worden voor u door Paul
Vonk, waarnemend dorpssecretaris, de
belangrijkste punten die in de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld
van 15 oktober 2019 op de agenda stonden op een rijtje gezet. De uitgebreide
notulen kunt u ook lezen op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net
Veengronden in Westelijk Utrecht
zijn ‘vervuild’ (uit gemeentelijke
berichtgeving)
In de provincie Utrecht zit op veel
plaatsen lood in de grond. Dit is in de
loop der eeuwen zo ontstaan. Lood is
niet gezond. Dat geldt vooral voor kleine
kinderen tot 6 jaar. Zij zijn nog in de
groei. En zij hebben de neiging hun
handen in hun mond te stoppen wanneer
zij met aarde spelen. De provincie en de
Omgevingsdienst Utrecht (ODRU) hebben de gebieden waar zij veel lood in de
grond verwachten in kaart gebracht. In
onze gemeente gaat het om het centrum
van Woerden en het gebied ten noorden
van de stad Woerden. Het zogenaamde
toemaakdekgebied, waar middeleeuws
stadsafval in de grond zit. Dit betreft
ook Zegveld. Daarna is op plekken waar
kinderen spelen onderzoek gedaan. Denk
aan speeltuintjes, schoolpleinen en buitenruimten bij kinderdagverblijven. In de
gemeente Woerden zijn 19 speelplekken
onderzocht. Dit najaar verwachten we de
resultaten van het onderzoek. Uiteraard
berichten we hierover. Als u meer wilt
weten over dit onderwerp, kijk dan op de
website van de Omgevingsdienst, ODRU:
https://www.odru.nl/let-op-lood/. Hier
vindt u ook advies, hoe hiermee om te
gaan. De gemeente zal de resultaten in de
volgende vergadering terugkoppelen.

Plan locatie Waldhoorn/Pionier
Het bestemmingsplan is in procedure gebracht. Door omwonenden zijn zienswijzen tegen het plan ingediend. Vanuit de
gemeente zal daar een reactie op worden
gegeven en vervolgens zal het bestemmingsplan in de gemeenteraad worden
behandeld. Vanuit de vergadering wordt
gevraagd of het actuele onderwerp stikstof hier ook speelt. De dorpswethouder
geeft aan dat alle projecten onder de loep
liggen, maar dat Zegveld zich over dit
project geen grote zorgen hoeft te maken.

Plan Weidz
De raad heeft het bestemmingsplan in
juli jl. vastgesteld, een maand later is de
omgevingsvergunning verleend. Tijdens
de beroepstermijn van 6 weken is geen

Zegveld, het dorp waar
het leven goed is!

Nieuws van het
Dorpsplatform
Zegveld
beroep ingesteld bij de Raad van State.
De komende maanden volgt de verdere
technische uitwerking van het woningbouwproject. De planning ligt mooi op
schema.

Omgevingsvisie
Er komt een nieuwe omgevingsvisie, deze
vervangt de gemeentelijke ruimtelijke
structuurvisie. Dit is een landelijke ontwikkeling als gevolg van de Omgevingswet. In de omgevingsvisie wordt bepaald
hoe de gemeente er op langere termijn
gaat uitzien. De inwoners zullen – het
gaat tenslotte om hún omgeving – hierbij nauw worden betrokken. Dit zal met
name ook op de agenda van het Dorpsplatform worden gezet. De omgevingsvisie wordt verder concreter uitgewerkt in
een omgevingsplan. In het omgevingsplan worden alle regels over de omgeving
(planologische bestemming, bouw- en
milieuvergunningen, kapvergunningen,
etc.) opgenomen.

Ruimte voor bestaande en nieuwe
bedrijven (starters) op het huidige
bedrijventerrein
Het Dorpsplatform Zegveld vindt dat
Zegveldse (vooral startende) ondernemers de ruimte moeten krijgen zich in
Zegveld te vestigen. De laatste tijd zijn
met name veel ondernemers uit Zegveld
naar naburige gemeenten vertrokken en
dat vindt het Dorpsplatform géén goede
zaak. Ook de brandweer baart dit zorgen
omdat vaak de Zegveldse zelfstandigen
vrijwilliger zijn bij de brandweer of vrijwilligers leveren aan de brandweer .

Ophogen Slotenbuurt
De vorige keer waren er wel heel veel
knelpunten en fricties met betrekking
tot dit project. Daarom is er een overleg-
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groep ingesteld waarin de gemeente, de
aannemer, Stedin en enkele vertegenwoordigers van het Dorpsplatform zitten
(Gijs van Brenk, Corry Vink en Margriet
Vermeij). De afvaardiging van het Dorpsplatform heeft elke drie weken overleg
met de verschillende partijen. Bewoners weten met hun klachten en punten
het groepje al prima te bereiken, maar
mochten er bewoners zijn die toch nog
punten willen inbrengen, meld het dan
even bij hen, dan nemen zij het mee in
het overleg. Aan het einde van het eerste
kwartaal van 2020 moet het grootste leed
geleden zijn. Ook de dorpswethouder,
George Becht, heeft regelmatig contact
met het Dorpsplatform om de vinger aan
de pols te houden.

Ophogen Nijverheidsbuurt
Dit project is afgerond. Er moeten nog
een paar zaken gebeuren. De aannemer
is nog met de putten bezig (lekkage). De
bocht in de Nijverheidsbuurt is bij de ophoging wel wat breder geworden, maar
geeft nog schade bij het draaien van de
vrachtwagens.

Werkgroep Verkeer Dorpsplatform
Zegveld
Er is een werkgroep ingesteld. Deze
houdt zich bezig met de verkeersveiligheid vanaf de Uitweg tot aan de Milandweg. In de komende Dorpsplatformvergadering zullen eventuele plannen/
adviezen worden teruggekoppeld/
ingebracht. Als u ideeën heeft of mee wilt
doen in de werkgroep, meldt dit dan even
bij de dorpssecretaris (Paul Vonk).

Onderzoek brug Woerden West
Inger van Mourik en Piet Brak zitten
namens het Dorpsplatform in de adviesgroep voor de brug Woerden-West over
de Rijn. Dit onderwerp bespreken zij
regelmatig met de werkgroep Verkeer.
Onlangs hebben zij met betrekking tot
de plannen voor een nieuwe brug over de
Rijn een advies/reactie aan de gemeente
gestuurd. Bij dit advies is vanuit het
algemeen belang gekeken en uiteraard is
hierbij gelet op de gevolgen voor ons dorp
(verkeersdrukte).

Overleg over rol dorpshuizen en
wijkcentra
De plannen met betrekking tot de rol
van dorpshuizen en wijkcentra schieten
volgens het Dorpsplatform nog niet veel
op. Het Dorpsplatform maakt zich daar
zorgen over en vindt dat er snel een door
het dorp gedragen visie moet komen. Gelukkig heeft de gemeente aangegeven dat

De Berichtgever
de subsidie voor de activiteiten van de
Stichting Welzijn Zegveld blijft bestaan.

Welzijn Zegveld
Omdat de Stichting Welzijn Woerden is
opgeheven en het Zegveldse deel hiervan
zich zorgen maakte over de toekomst zijn
de activiteiten voor de kern Zegveld ondergebracht in een nieuwe stichting, de
Stichting Welzijn Zegveld. Het afgelopen
jaar hebben deze Zegveldse vrijwilligers
maar liefst 21 activiteiten georganiseerd,
met in totaal 5.700 deelnemers en dit
alles is getrokken door 20 vrijwilligers.
In Zegveld heeft deze stichting nu al een
hele waardevolle functie, vooral voor
de ouderen en het is fantastisch dat zij
haar voortbestaan heeft geborgd in deze
nieuwe stichting. De activiteiten komen
uiteraard zoals vanouds in de Berichtgever te staan onder de kop activiteiten
‘Stichting Welzijn Zegveld’.

Snoeironde in de zomer
Er zijn signalen bij het Dorpsplatform
Zegveld binnengekomen over een
gemeentelijke snoeironde in de zomer.
De inwoners vragen zich af hoe kan dat
nou, snoeien in de zomer. Onze deskundige, Ko Kromwijk volgt dit uiteraard op
de voet. Volgens Ko zijn inzichten over
wanneer je mag snoeien in de tijd wat
veranderd en kan er in de zomer prima
worden gesnoeid. Zoals velen al hebben
opgemerkt zijn er her en der in het dorp
‘totempalen’ zichtbaar geworden (bomen
die helemaal kaal gesnoeid zijn). Volgens
Ko zijn dit bomen die zijn aangetast door
wilgenhoutrups en die daardoor zomaar
om kunnen vallen. Zonder takken is dat
risico minder, binnenkort worden de kale
stammen weggehaald.

Inventarisatie locaties voor nieuwe bomen
Onze bomendeskundige in het Dorpsplatform maakt zich wel zorgen over het
aantal bomen in ons dorp. In de afgelo-
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pen 20-30 jaar is het bomenbestand meer
dan gehalveerd, aldus Ko. Hij hoopt wel
dat hier bomen voor terug komen. Er
wordt gekeken naar plekken om bomen
terug te planten. Weet u locaties waar dit
kan gebeuren, geef dit dan door aan ons,
dan nemen wij dit op met de gemeente.

Waterschapszaken
Er was op 2 september jl. een regionale bijeenkomst in Milandhof over de
ontwerp nota peilbeheer. Er moet een
nieuwe nota peilbeheer komen voor het
hele westelijke weidegebied. Het peil voor
de landbouw zal volgens de ontwerp nota
wel omlaag gaan, maar minder dan in
het verleden . Ook de hoogwaterzones
zouden iets omlaag gaan. De plannen
voor een nieuw peilbesluit heeft onder de
agrariërs al de aandacht, maar het lijkt er
op alsof bij de andere inwoners nog niet
is doorgedrongen dat een lagere grondwaterstand ook voor hen gevolgen kan
hebben. Er komen in de toekomst nog
meer informatie avonden over dit onderwerp. Het zou goed zijn als ook niet
agrariërs zich daar laten informeren!

Dijkversterking de Meije
Op 8 oktober jl. is er in de Meije een
informatieavond gehouden over deze
dijkversterking en de gevolgen voor de
Meijenaren. Het wordt een grote ‘operatie’ met veel impact voor de bewoners
van de Meije. De maatregelen zijn divers
en vragen veel maatwerk zoals een dijken wegophoging, een damwand, een
tuimelkade of wellicht nieuwe rietoevers. In de bijeenkomst werd opeens een
geheel nieuw voorstel gedaan, namelijk
het verwijderen van alle lantaarnpalen
en het terug plaatsen van slechts enkele
lantaarns op gevaarlijke plekken. De
Meijenaren maken zich daar veel zorgen
over en onder de Meije bewoners is daarvoor geen draagvlak. Het geeft een zeer
onveilig gevoel en het zal het zicht en
daarmee de verkeersveiligheid behoorlijk

verslechteren. De gemeente heeft beloofd
na te gaan wat de plannen precies zijn
en komt daar in het Dorpsplatform op
terug.

Extra passeerstroken Hazekade
Het Dorpsplatform Zegveld, de Milandschool en enkele ouders hebben lang
hun best gedaan om de veiligheid van
de fietsers naar de school te verbeteren.
De aanleg van twee extra passeerstroken
was één van de wensen om dit te bereiken en deze wens wordt nu gehonoreerd.
De uitvoering zal dit jaar plaatsvinden
en wordt betaald uit een speciaal budget
voor verkeersveiligheid.

Nieuw meldingsysteem (klachten)
openbare ruimte
Het nieuwe meldingsysteem is nu operationeel. Je kunt hiermee meer inzicht
krijgen in de meldingen, zoals het aantal
meldingen en hoever het is met de afhandeling van de melding. De inwoners kunnen in de toekomst zo hun eigen melding
gaan volgen.

Vervanging Julianabrug
Het Dorpsplatform heeft alle argumenten
aangedragen waarom het een volwaardige brug moet blijven. Er is een aanvullend onderzoek aangevraagd. Medio
november hopen wij meer te horen.

Afgebroken rioleringen Eikenlaan
en omgeving
Een afvaardiging van het Dorpsplatform
heeft de situatie rondom de afgebroken
rioleringen en de gevolgen daarvan ter
plekke met de gemeente bekeken. Sommige delen van de straten/tuinen hebben
flink te lijden gehad door de lekkage
van de rioolputten. De gemeente heeft
dit punt opgepakt en komt hier later op
terug. Uiteraard zullen de bewoners van
deze straten goed worden geïnformeerd.

Bult in weg en fietspad Hoofdweg
Er zijn door een bult in de weg en
fietspad ter hoogte van Hoofdweg 155
de afgelopen tijd een paar ongelukken
gebeurd. Er is door de gemeente een
bord neergezet maar dat is volgens het
Dorpsplatform onvoldoende. In week
48 wordt het fietspad ter plaatse geasfalteerd. Het Dorpsplatform heeft bij de
gemeente gemeld dat aan de Rondweg
ook zo’n duiker ligt met aan weerszijden
flinke verzakkingen. De gemeente heeft
beloofd hiernaar te zullen gaan kijken.

Volgende vergadering
De volgende openbare vergadering is op dinsdag
17 december 2019.
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Agenda 2019:
Zondag 24 November v.a. 15.30 uur.
Classic Blue Band Zeker geen klassieke muziek
maar lekkere oude nummers
Toegang Gratis.
Zondag 29 December v.a. 15.30
Mid West met lekkere rockmuziek voor jong en oud

Toegang gratis.
Hazekade 20 Telefoon: 06 14445511
Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

Schildersbedrijf

Beukers

Hoofdweg 56 - 3474 JG Zegveld - Tel. 0348 - 691220
schilder@beukers.info
Heftrucks •
• Motoren
Machinehandel,
Hydr. kranen •
• Onderdelen
Sloopsorteergrijpers • Verhuur en Reparaties • Hydr. slangen service

G. Donselaar & Zn.
Wilt u meer weten?
Kom naar Nijverheidsbuurt 5
of neem vrijblijvend
d contact
met ons op:
p:
Tel. 0348-692388
388 /
06-5062 0862
62
marceldonselaar@ziggo.nl
@ziggo.nl
Nijverheidsbuurt
urt 5
3474 LA Zegveld
velld
Fax 0348-690469
046
469
46
9
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Luna voorleeskampioen Jorai
Op 18 oktober jl. werd op de Jorai weer
de jaarlijkse voorleeswedstrijd gehouden.
Maar voordat er voorgelezen kon worden
moest meester Rens Boogaard toch eerst
iets van het hart. Dit keer waren er maar
drie kinderen die zich voor de wedstrijd
hadden opgegeven. “Ik zie steeds meer
kinderen met vierkante ogen van het gamen”, zo vertelde de meester. “Maar een
boek lezen is veel beter. Je kunt met een
boek de hele wereld doorreizen zonder
heel veel geld uit te geven. Lezen is goed
voor je ontwikkeling, want als je niet
leest krijg je ook geen fantasie. Je eigen
voorstelling bij het lezen van een boek
is altijd veel mooier dan dat je het later
bijvoorbeeld in een film ziet”.
Toen was toch echt het woord aan de drie
kinderen die zich hadden opgegeven, de
helden van deze wedstrijd. Het waren Rebecca Dros, Pien Kruijt en Luna Uittenbogaard. Alle drie keien in het voorlezen.
De jury, bestaande uit Lidi Beukers, Nico
Eikelenboom en Gert Ton, had het moeilijk. Maar na alle voors en tegens tegen
elkaar afgewogen te hebben, kwam Luna
Uittenbogaard als winnaar uit de bus. Zij
had een stukje voorezen uit het boek
gelezen
peratie
‘Operatie
er Ernstige
Zeer
mp’ van TosRamp’
ca Menten. Luna
cht als winnaar de
mocht
rkonde van voorleesoorkonde
mpioen met daarbij
kampioen
n boekenbon in
een
vangst
ontvangst
men. En
n
nu
nemen.
maar
ar
hopen
pen dat
zich
h volgend
jaarr veel meer kinderen
voor
or de wedstrijd opgeven.

Kerstavond ‘Licht en Vrede’
(Een ingekomen bericht)
De jaarlijkse kerstzangavond zal worden gehouden op maandag 16 december a.s. in
de sporthal van Gasterij De Milandhof. Het programma wordt dit jaar verzorgd door
zangvereniging ‘De Lofstem’. Ds. Joost Schelling uit Woerden is gevraagd een korte
meditatie te houden. Het thema van de avond is ‘Licht en Vrede’. Verder wordt medewerking verleend door muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’ o.l.v. Adrie van Werd.
Bij binnenkomst wordt u begroet door het Mallet Percussion Corps (ensemble van
KNA). U kunt luisteren naar zangkoor ‘De Lofstem’ en het speciaal voor deze avond
samengestelde KerstKinderKoor, beide koren o.l.v. dirigent Pia Schütz.
De piano wordt bespeeld door Sjaak van der Mel, het slagwerk door Marcel van der
Werff en de techniek is in handen van Reijer van der Waaij. Er wordt een collecte
gehouden voor de onkosten van deze avond. De kerstzangavond begint om 19.30 uur
en de zaal is open vanaf 19.00 uur. Er is veel ruimte voor samenzang. Kom meezingen
en luisteren!
U en jij zijn van harte uitgenodigd!

Extra openingstijden
Activiteitencentrum
Zegveld
(Een ingekomen bericht)
Ook dit jaar zijn wij in december weer
twee extra zaterdagen geopend! Bent u
op zoek naar een uniek handgemaakt
(kerst)cadeau, een zelfgemaakte pindastok voor de vogeltjes, of gewoon een
lekkere beker huisgemaakte erwtensoep?
Dan zien wij u graag op zaterdag 14 en 21
december a.s. tussen 10.00 tot 14.00 uur.
Graag tot dan!
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Uitreiking cheques Rabo ClubSupport

Op donderdagavond 17 oktober jl. was
de uitreiking van de cheques aan alle
verenigingen en stichtingen die meegedaan hebben aan de Rabo ClubSupport
actie van Rabobank Rijn en Veenstromen.
• TV Miland heeft een cheque van
€ 518,75 ontvangen voor zonnepanelen
op het nieuwe clubhuis. TV Miland
dankt alle stemmers voor dit mooie
resultaat!
• De Christelijke Oranjevereniging is
overweldigd door het bedrag dat zij
met deze actie hebben opgehaald.
€ 935,79, een bedrag wat zij niet hadden verwacht, maar waar ze wel heel
blij mee zijn en weer mooie activiteiten
mee willen organiseren in 2020. “Wij
willen iedereen die op ons gestemd
heeft heel erg bedanken! Zonder jullie
stemmen hadden we dit mooie bedrag
niet mogen ontvangen. En natuurlijk
ook een bedankje aan de Rabobank die
dit mogelijk heeft gemaakt.”

• Siveo
heeft het
prachtige bedrag van
bijna
€ 1000,in ontvangst
mogen
nemen.
Daarmee
hebben
ze verschillende grote
verenigingen uit Woerden achter zich
weten te laten! “Iedereen bedankt voor
het stemmen en Rabobank bedankt
voor dit mooie bedrag!”
• Zangvereniging De Lofstem heeft een
bedrag van bijna € 450,- mogen ontvangen. Dit bedrag gaan ze gebruiken
voor het jubileumconcert volgend jaar.

Voor je het weet is het weer Kerst!
Voor je het weet begint
het nieuwe maaiseizoen weer!
Voor je het weet
ben je de onderhoudsbeurt van je
grasmaaier vergeten!

KMN

KOOMAN MECHANISATIE
NOORDEN

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

• Een bedrag van
€ 732,36
732 36 voor
Polsstokvereniging
Zegveld. Zij zijn
hier ontzettend blij
mee en kunnen zo
een begin maken
met de kleedruimten.
• CSZ Zegveld
mocht een bedrag
van € 742,53
ontvangen. Ook
zij zijn blij met dit
bedrag en zullen
hier weer leuke
evenementen van
gaan organiseren.

Foto links boven: De Oranjevereniging
ontving een mooi bedrag.
Rechts boven: De cheque voor Siveo.
Onder: Ook de Tennisclub had reden om
te lachen.

Tip voor de feestdagen:
en: Een kadobon!!
Voor ieder gewenst
bedrag!

www.salonlasonrisa.nl
06-28899367
salonlasonrisa@ziggo.nl
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K.N.A. pakt muzikaal flink uit

(Een ingekomen bericht)
In het weekend van 1 en 2 november
hebben de verschillende onderdelen van
KNA weer muzikaal uit gepakt. Op vrijdagavond 1 november gingen de drumband en de Mallet en Percusion Band
naar het TAVENU festival in Schoonhoven. Hier wordt er gespeeld voor een jury
die de gespeelde stukken beoordeelt. Het
was weer een geslaagd optreden waarbij
er door beiden een 1e prijs is gewonnen. De stukken die er bijvoorbeeld zijn
gespeeld zijn ‘Narcotic’, ‘El Mismo Sol’,
‘Tarzan’ en ‘The Four Winds of Heaven’.
Op 2 november was het najaarsconcert
weer aan de beurt. De stukken van 1 november werden natuurlijk nogmaals ten
gehore gebracht. Ditmaal ondersteund
met gevarieerde shows door de majorettes.
De blazersleerlingen en de slagwerkleerlingen gingen ook de planken op om het
geoefende aan iedereen in de zaal te laten
horen. Er kon bijvoorbeeld geluisterd
worden naar ‘Rock en Roll’ en de ‘Alpinoboogie’.
Dit geheel werd natuurlijk verder aangevuld met de fanfare. De bezoekers
werden getrakteerd op een Efteling medley, ‘Lord of the Dance’ en ‘Let it Go’. De

majorettes voerden bij diverse stukken
muziek een mooie show op met als gast
choreograaf Charlotte voor de Efteling.
Om bovenstaande allemaal mogelijk te
maken hebben wij de afgelopen maanden
weer diverse acties gehouden. Wij willen
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hierbij alle Zegvelders die ons hebben
gesteund hartelijk bedanken.
Eén van de acties was de grote club actie
met de trekking op 11 december. Vergeet
u niet te controleren of u één van de
prijzen heeft gewonnen.

Stratenvolleybal
(Een ingekomen bericht)
Donderdag 24 oktober jl. was het weer
een drukte van belang in de sportzaal
van de Milandhof. Er deden 13 teams
mee aan het stratenvolleybaltoernooi
wat georganiseerd werd door volleybalvereniging Animo’72. De teams waren
verdeeld over 2 poules en speelden wedstrijden van 10 minuten.
Het was leuk om te zien dat de kruisfinale, dat is de winnaar van poule
1 tegen de nummer 2 uit poule 2 en
andersom, gespeeld werd tussen de Wasstraat 1 en de Wasstraat 2 en ZegveldBuiten 1 tegen ZegveldBuiten 2. Alsof het zo gepland was.
De finale werd uiteindelijk gespeeld tussen de Wasstraat 2 en ZegveldBuiten 1. De Wasstraat 2 was duidelijk de beste en won met 26 tegen 11. Zij kregen de wisselbeker en een
welverdiende taart.
Aan het winnende team namen deel: Arie van der Knaap, Jeroen Vossestein, Marit van
de Brink, Rosanne Vergeer, Valentijn Hoogendoorn en Wijnan van Ingen.

W. J. VONK

ZEGVELD

• LOONWERK • GRONDWERK • TUINAANLEG • DIVERSEN

Hoofdweg 125 • 3474 JC Zegveld • T 0348-692705 • M 06-25120414
• Beschoeiingen
• Vlonders
• Hekwerken
• Tuinschermen - geïmpregneerd
- hardhout
- gaaselementen
• Grondwerk - kraanwerk
- rioleren
• Erfverharding - grind
- split
- straatwerk
Bel gerust voor een passende
oplossing, informatie of een • Tevens doen wij diamantboren
vrijblijvende offerte.
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Fitness for your mind op de Milandschool
(Een ingekomen bericht)
De leerlingen van groep 7/8 hebben
deze maand 5 bridgelessen gehad. Deze
lessen werden aangeboden door B.C.

Bodegraven-Reeuwijk. Het doel van deze
lessen: het leren van de regels en vooral
veel plezier beleven aan het spelletje. En
dat is gelukt! Met bridge oefen je logisch
denken, rekenen en analyseren. Maar je

leert ook samenwerken, concentreren en
het maken van beslissingen.
Bridge is het enige kaartspel dat ook een
denksport is en je speelt het met een
partner.
Al na de eerste les wisten de leerlingen
dat ‘Noord met Zuid’ speelt en ‘Oost
met West.’ En dat die samen, weer tegen
elkaar spelen.
Ieder potje werd er geprobeerd om zoveel
mogelijk ‘slagen’ te maken en na de uitleg
van Emiel, die meerdere malen heeft
meegedaan aan het EK en WK Bridge,
werden de leerlingen nog beter. In het
bridge boekje konden de leerlingen er
nog meer over lezen en er waren vragen
om samen te beantwoorden. Er wordt nu
in de klas regelmatig een spelletje bridge
gespeeld, erg gezellig.
Kinderen leren Bridge op Milandschool.

Schatrijk op de VBW
(Een ingekomen bericht)

Benefietdiner voor kerkrenovatie
Hierbij willen wij u herinneren aan het benefietdiner dat op 30 november a.s. wordt
gehouden in Gasterij De Milandhof. De opbrengst van het diner is bestemd voor de
restauratie van de hervormde kerk in ons dorp.
Indien u zich nog niet hebt opgegeven, kunt u dat alsnog doen via de website www.
hervormdzegveld.nl. Bij activiteiten vindt
dt u onder nieuws het benefietdiner. Als u op
benefietdiner klikt, vindt u alle gegevenss
en het formulier waarmee u zich kunt
opgeven.
Ook kunt u zich opgeven via het
formulier dat u via de brievenbus
ontvangen hebt. Dit formulierr
kunt u inleveren in de bus diee
bij Coop Bremmer staat of
iin
n
de brievenbus bij Corien de
Kruijf, Nieuwstraat 42.
Voor informatie kunt u
Corien bellen,
tel. 06-20262819.
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Wat was de VBW leuk!! Het thema dit
jaar was SchatRijk! Basisschool ‘de Jorai’
was omgebouwd tot een heus museum
waar de tentoonstelling SchatRijk! te
vinden was. De kinderen zijn op zoek
gegaan naar schatten in de Bijbel. Daarnaast hebben we heerlijk zitten knutselen
en super leuke spellen gedaan rondom
dit thema.
Fijn om te mogen weten dat je door de
schatten die je van God krijgt, pas echt
rijk wordt en dat als je met Hem leeft, je
SchatRijk bent!
Op donderdag mochten alle kinderen iets
langer blijven en hebben we gezellig met
elkaar geluncht. Vrijdagavond mochten
alle ouders, opa’s en oma’s en andere
belangstellenden kijken en horen wat
de kinderen deze week hadden geleerd.
Zondag 27 oktober jl. werd de VBW afgesloten met een dienst in de Milandhof.
Wil je meer weten, kijk dan eens op onze
website: www.vbwzegveld.nl. Op 29 februari 2020 staat de VBW-middag op het
programma! Noteer het vast. Tot dan!

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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Gezellige drukte op de Goede Doelen Dag
(Een ingekomen bericht)
Zaterdag 2 november jl. was het een
gezellige drukte in ‘De Voorhof ’ en in de
voormalige schoolwoning. Voor de 25e
keer was er Goede Doelen Dag. Er werd
van alles verkocht, er werden spelletjes
gedaan en auto’s gewassen.
Vooraf moest beslist worden wie de
mooiste jubileumtaart gemaakt had. De
jury vond dat Jacoline van Schajik de 1e
prijs verdiende.
Aan de koffietafel kon ingeschreven
worden op een bloemengroet. Er werden
bloemen bezorgd bij mw. Grondman,
Adrie Oudshoorn, Gea Muijt en Jeanette
Kastelein.
Bij Ontmoeting kon men een linnenmand winnen, mevr. Schuttel mocht de
mand in ontvangst nemen.
Er kon ingeschreven worden op diverse
prijzen, beschikbaar gesteld door bedrijven. Trudy Wolswijk won de hoofdprijs,
een e-reader.
Bij de GZB kon ingeschreven worden op
een mand vol lekkere streekproducten,
de mand werd thuisbezorgd bij Lettie
Hofland.
Bij Woord & Daad lag een hele stapel
kazen, Antoon van den Hooren raadde
het gewicht en won een kaas.
Teus Verburg en Joanne van Dam wonnen een prijs omdat ze met het minste
aantal klappen een spijker in een balk
sloegen. Piet Smit en Mark Boer gingen

er met de 1e prijs van het sjoelen vandoor. Aart Verburg en Joanne van Dam
wonnen de 1e prijs bij het tollen. Ook
de mensen die bij alle activiteiten een
tweede of volgende prijs wonnen, hebben
hun prijs inmiddels in ontvangst genomen. Aan het einde van de dag werd een
prachtige opbrengst bekend: € 7.845,00.
Het is mooi dat we met de opbrengst van

deze dag verschillende doelen in binnenen buitenland kunnen steunen. Iedereen
die zijn of haar steentje heeft bijgedragen,
willen we héél hartelijk bedanken en
tot D.V. volgend jaar. Namens de GDDcommissie,
Janneke Blonk, Daniël van Draanen,
Marleen de Groot, Emmy van Ingen en
Jan Pak
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Op zaterdagmorgen 7 december a.s.
van 10.00 tot 12.30 uur

vdknaapsloopwerken@gmail.com
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In gesprek met... Rob van Hoogdalem
Het was op een zaterdagmiddag dat de
toen 22-jarige Rob in de kantine van
Siveo hoorde dat Pouw Pluimveetransport in Woerden failliet was. Ze zochten iemand die het bedrijf zou willen
overnemen. U begrijpt het al, enkele
dagen later had Rob het financiële gedeelte voor de overname bij de bank voor
elkaar en de overname was een feit. Het
bedrijf ging verder onder de naam ‘Rob’s
kakelhok’. Uit het voorgaande hebben
we wel begrepen dat Rob niet iemand is
die zijn hele leven hetzelfde zal blijven
doen. Toch heeft Rob dit bedrijf vijftien
jaar gerund. In dit vak heeft Rob heel veel
geleerd over het onderhoud en beheer
van zijn wagenpark van zijn werknemer
Kees van Kippersluis. “Op een gegeven
moment had ik 22 vrachtwagens op de
weg, waarvan drie wagens met een vaste
lijndienst op Spanje. In die vijftien jaar is
er nogal wat gebeurd op het gebied van
Europese regelgeving ten aanzien van het
pluimveetransport. Ik ben toen namens
de sector gevraagd om hierover mee te
denken. Dit was heel boeiend. In verband
hiermee ben ik tweemaal in Brussel
geweest. Zo heb ik mijn steentje kunnen
bijdragen aan de regelgeving voor het
vervoer van dieren binnen Europa”. Nee,
Rob had en heeft geen saai leven. Het was
nooit een dag hetzelfde. Door zijn, zoals
hij het zelf zegt, onwetend enthousiasme
was de procentuele uitval bij het vervoer
van de kippen heel laag, veel lager dan
standaard. “Door bijscholing op dit gebied heb ik ook een standaard vervoerskrat voor kippen ontwikkeld die later
door alle vervoerders gebruikt werd”.
Zoals gezegd, Rob stopte na vijftien jaar
met zijn bedrijf ‘Rob’s kakelhok’. “Ik
wilde gewoon wat anders”.
In de periode van ‘Rob’s kakelhok’ is Rob
ook nog een half jaar naar Soedan in
Afrika geweest. Hij heeft daar geholpen
een transportnetwerk op te bouwen om
voedsel naar de vluchtelingenkampen te
brengen. “Ik had in de haven van Port
Soedan een eigen losplaats gecreëerd met
hulp van Smit Tak/Ballast Nedam. Ook

is het gelukt om vanuit Nederland 45
vrachtwagens, waarvan één van mij, naar
Soedan te transporteren via een hulpschip van Bob Geldof. Bob was zanger en
frontman van de Ierse band Boomtown
Rats en de organisator van Live Aid in
1985 (één grote muzikale hulpactie voor
hongerend Afrika). Een half jaar later
stond er een wagenpark van 372 auto’s”.
Rob vertelt graag nog een anekdote uit
zijn Afrika tijd. “In Afrika waren wij
’s avond aan rust toe. Dan had je daar
‘theevrouwtjes’, een naam door ons
gegeven. Zij zaten op een blok hout aan
het eind van een rieten matje met voor
zich een vuurtje met daarop een pot thee.
Wij als chauffeurs zaten ook allemaal op
een rieten matje. Op een avond hoorde ik
ergens in het donker een baby’tje huilen,
maar zag niets. Ook de chauffeurs naast
mij konden niets ontdekken. In gebarentaal en met het nadoen van een huilende
baby vroeg ik aan het ‘theevrouwtje’ waar
het geluid vandaan kwam. Ze grijnsde
wat en tilde haar lange rok op. Er onder
lag een piep jong baby’tje zonder kleertjes gewoon in het zand. Ik wilde mij
ontfermen over de baby en dat mocht.

Ik wikkelde de baby in mijn T-shirt en
begon te wiegen. Het duurde niet lang
of de baby was stil. De vrouw riep iets
onverstaanbaars voor mij, met als gevolg
dat er al snel heel wat mensen om ons
heen stonden. Toen ik later het kindje
weer terug wilde geven, accepteerde zij
dit niet meer. Het kind moest maar bij
mij blijven, want dan had het meer kans
op een beter leven. Het heeft ons heel wat
diplomatie gekost om daar netjes uit te
komen”.
Het feit dat u deze Berichtgever kunt
lezen hebben we eerlijk is eerlijk aan
Rob te danken. Bij de herindeling per 1
januari 1989 toen de gemeente Zegveld
gemeente Woerden werd, dacht Gijs van
den Ham, de oprichter van de Berichtgever in 1946, er over om te stoppen met
de uitgave van dit blad. Rob heeft hem er
toen van weten te overtuigen dat hij dit
niet moest doen, maar een echt Zegvelds
blad van moest maken met alleen maar
Zegvelds nieuws. “Ik heb in die periode
gezorgd voor de adverteerders, zodat het
blad gratis huis-aan-huis kon worden
bezorgd. Ook heb ik voor twee redacteu-
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ren gezorgd”. Toen het blad zijn bestaansrecht had bewezen, heeft Rob het met een
gerust hart overgelaten aan de heer Van
den Ham.
Rob wilde dus gewoon wat anders.
Maar bij Rob is niets gewoon. In 1994
kwam hij met een revolutionair idee, een
wagenpark voor mobiele reclame. Ook
aan dit idee zit weer een verhaal. “Ik
reed voor mijn bedrijf ‘Rob’s kakelhok’
ook op een lijndienst naar Spanje. Op de
terugweg kwam ik door Parijs en ging op
een terras even wat nuttigen. Er kwamen
op dat moment een paar oude Citroëns
voorbij met daaraan vastgeplakt een
paar natgeregende doeken. ‘Dat kan ik
beter’, dacht ik toen”. En zo is de mobiele
reclame van Rob ontstaan. “Ik heb totaal
zeven wagens gehad met mobiele reclame. De drukkerijen hebben zelfs hun
drukwerk aangepast voor mijn reclame
wagens”. In het verlengde hiervan verzon
Rob ook reclame op een slee. Tijdens de
Elfstedentocht in 1997 reed hij reclame
voor o.a. Unox. “De reclame werd op een
slee door schaatsers over het ijs getrokken. Uiteraard mochten ze niet tussen de
wedstrijdrijders rijden”.
Ook bij een concert van de Spice Girls in
1998 in het GelreDome in Arnhem wist
Rob op een wel heel bijzondere manier
reclame te maken. “Ik had bedacht om
promotiedames met een tankje op hun
rug, gemaakt van een omgebouwde gifspuit, de aanwezigen (het meest dames)
te voorzien van een lekker geurtje van
Andrelon door dit op hun handen te
spuiten”.
In 2001 is Rob gestopt met zijn mobiele
reclame. “Ik had een langdurige ziekte
onder de leden, de ziekte sarcoïdose,
ook wel de ziekte van Besnier Boeck
genoemd. Het is een auto-immuunziekte.
Ik ben er wel drie jaar mee zoet geweest.
Mijn bedrijf heb ik toen overgedaan aan
de enige concurrent, Promodukties in
Amsterdam.
Na het even niets doen, begon het bij Rob
toch weer te kriebelen om wat op te starten. Het volgende idee deed hij op tijdens
een verjaardag. “Ik kwam daar te zitten
naast een man die altijd heel negatief was
over van alles en nog wat. Ik daagde hem
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uit om samen op een stoep te gaan zitten
met een doos met sinaasappelen en dat
we allebei één sinaasappel voor dezelfde
prijs aan de man zouden brengen. Deze
persoon ging de weddenschap niet aan,
maar ik zei tegen hem: “Over één jaar zitten we hier weer en dan handel ik in sinaasappelen”. Het vervolg is bekend, ‘De
sinaasappelman’ was geboren. Gestart in
2002 als eenmansbedrijfje had Rob vijf
jaar later vijf auto’s rijden die duizenden
particulieren op gezette tijden een van
te voren afgesproken aantal sinaasappelen bezorgden. In 2007 voegde Rob een
nieuwe activiteit aan zijn bedrijf toe. Het
leveren van vers geperst sinaasappelsap
aan bedrijven. En Rob voegt hieraan
toe: “Als ik zeg vers, dan is het ook vers
geperst”. In 2014 heeft Rob zijn bedrijf
over gedaan aan onze oud dorpsgenoot
Ad Oskam. ‘Ik wilde het wat rustiger aan
gaan doen. Ik maakte hele lange dagen”.
Inderdaad is Rob het rustiger aan gaan
doen. “Ik heb veel uitgeslapen en gewandeld, ik ben een natuurfreak. Ook ben ik
het rustiger aan gaan doen omdat mijn
maatje Edith Benetreu ziek werd en ik er
voor haar wilde zijn. Je wilt het geloven
of niet, maar deze vriendschapsband was
sterker dan menig huwelijk. Ruim 31 jaar
lang heb ik bij haar de warme maaltijd

gegeten en als tegenprestatie hield ik haar
tuin en buitenboel bij”. Nog steeds heeft
Rob het er moeilijk mee dat Edith er niet
meer is.
Toch zocht Rob naar een nieuwe activiteit. Dit werd Leven in de Polder, een site
waarop filmpjes staan en boodschappen
over de natuur. “Zo heb ik een spelende
vos in de Zegveldse polder gefilmd, maar
ook b.v. iemand die na een fikse regenbui
door de plassen reed en daarbij onderuit
ging, hilarisch”! Ook zijn er enkele Live
Streams te zien. “Ik werd hierbij geholpen door een jongen, aanbevolen door
Ferm Werk, die technisch goed was onderlegd. Sinds deze jongen er mee gestopt
is, staat het op een laag pitje, want ik ben
helemaal niet technisch. Als ik iemand
vind die mij daarbij kan helpen, pak ik de
draad direct weer op.”
Op 3 juni 2017 ging Rob opnieuw een
uitdaging aan. Een record broodje gezond maken van 200 meter lang. “Voor
een actie ben ik altijd wel te porren, maar
dan moet het wel iets bijzonders zijn”. Bedenken is één ding, uitvoeren iets anders.
“Nou, dat viel wel mee. De ondernemers
in de binnenstad waren meteen enthousiast. Zij regelden de kramen en de vergunning. Bakkerij Brokking bakte die nacht
speciaal voor de actie 370 stokbroden.
Het langste broodje gezond werd in een
half uur gemaakt door 100 vrijwilligers
op kramen in de Rijnstraat in Woerden.
Nee, het haalde niet het Guinness Book
of Records, dan had het minstens 750
meter lang moeten zijn. Maar het was
wel het langste broodje van Nederland en
zelfs van Europa”.
De laatste tijd doet Rob het echt wat
rustiger aan en is hij aan het broeden op
nieuwe acties. In zijn vrije tijd mag hij
graag naar muziek luisteren of heerlijk
struinen in de polder. “Op vakantie mag
ik graag in de bergen wandelen, heerlijk
in m’n uppie”.
Tot slot wil Rob dit interview beëindigen
met de woorden: “De mensen zullen ongetwijfeld nog meer van mij gaan horen,
want ik heb nog zoveel plannen en die
zullen Zegveld niet onopgemerkt voorbij
gaan”.
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www.boltonbouw.nl
info@boltonbouw.nl

Postbus 161 • 3440 AD Woerden
Zegveldse Uitweg 1 • 3443 JE Woerden
Tel. 0348-692600 • Fax 0348-692610

• MIDDENWEG 2 • TEL. 691971 •

Nergens lekkerder...
Roomboter amandel
letter of staaf

• dakbedekking & onderhoud • lood- & zinkwerk • centrale verwarming
Tel.: 0348-407690 Fax: 0348-407190
www.disseldorpinstallaties.nl

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

Hoofdweg 91 • 3474 JB Zegveld
Telefoon 691257 • 06 402 802 51
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Burgerlijke stand
Geboren:
26 september 2019
Lilly Marie (Lilly), dochter van
Stefan Ostendorf & Renate Ruijssenaars
Hoofdweg 97, 3474 JB Zegveld
29 oktober 2019
Zeno, zoon van
Mark van der Wind &
Beau del Monte Lyon
Julianalaan 37, 3474 JN Zegveld
30 oktober 2019
Lotte Marianne Adriana (Lotte),
dochter van
Sander & Ellen Hoek-de Vink
Jan van Beierenlaan 200,
3445 VV Woerden
31 oktober 2019
Maud, dochter van
Leon & Samantha Stoof-Huijs
Dorpsstraat 10, 3474 JR Zegveld
8 november 2019
Thijmen Pieter Henk (Thijmen),
zoon van
Joost Ton & Roos Reine
Essehout 1, 2719 MD Zoetermeer

Huwelijk:
11 oktober 2019
Daan Bremmer & Esther Boer
Van Damstoep 11,
3371 CZ Hardinxveld-Giessendam

Expositie kunstschilder Annemiek Visser
Nog tot 1 januari a.s. is in de galerie van
De Blauwe Meije een expositie te zien van
kunstschilder Annemiek Visser. Annemiek volgde schilderlessen bij de bekende
Woerdense kunstenaar Henk Schippers.
Later waren onder meer Jan Vermaat en
Peter Kempeneers bij De Schilderclub
Woerden haar begeleiders.
Haar stijl is ‘veelzijdig, divers en kleurrijk‘. Ze houdt van magisch surrealistische
kunst en dat is terug te zien in haar werk.
Hetgeen de bezoeker nu in de galerie van
De Blauwe Meije te zien krijgt, is een serie
schilderijen waarin vrouwen, maskers,
dieren en wonderlijke figuren te zien zijn.
Vaak zit er in haar schilderijen een kwinkslag of een verhaal. Het is natuurlijk aan
de kijker om dat in te vullen.
Buitenplaats de Blauwe Meije galerie
vindt u aan de Meije 300 en is open: elke

50 jaar getrouwd:
4 december 2019
Dirk & Ans van Ingen-Mandersloot
Meije 179, 3474 MB Zegveld

Overleden:
27 oktober 2019
Robert (Rob) van Gelderen
in de leeftijd van 79 jaar
W. Alexanderstraat 22, 3474 JT Zegveld
1 november 2019
Folkert van der Bij
in de leeftijd van 70 jaar
Prunuslaan 6, 3474 HA Zegveld

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

Bezichtiging en
inboedelverkoop
uit voormalige
schoolwoning
(Een ingekomen bericht)
De familie Boer heeft vanwege verhuizing
een deel van de inboedel beschikbaar
gesteld aan het restauratiefonds van de
Hervormde Kerk.
Er zijn nog veel leuke en zeer bruikbare
curiosa, boeken, meubels en allerlei snuisterijen blijven staan voor de verkoop.
Op zaterdagmorgen 7 december a.s. van
10.00 tot 12.30 uur is er een laatste gelegenheid om deze voormalige schoolwoning aan de Hoofdweg 46 te bezoeken.
Was u de vorige keer niet in de gelegenheid en bent u toch wel nieuwsgierig hoe
dit 114 jaar oude pand er van binnen uit
ziet ?
Kom dan naar deze unieke verkoping! De
commissie fondsenwerving heet u van
harte welkom.

zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00
uur. Door de week op afspraak, tel. 0620825662.

De agenda:
Zegveld Zorgt: 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.
23 nov: Intocht Sinterklaas
30 nov: Zegvelds Benefietdiner t.b.v.
restauratie kerk
16 dec: Kerstbroodmaaltijd Welzijn Zegveld
16 dec: Kerstzangavond in de Milandhof
17 dec: Vergadering Dorpsplatform.
25 jan: Verenigingenspel
30 jan: Lampionnenoptocht
1 febr: Zegveld wintert
20 en 21 febr: Boekpresentatie en tentoonstelling over de neergestorte B17
bommenwerper in de Polderzaal
van de Milandhof
29 feb: VBW-middag
18 apr: Toneelavond
20 juni: Stratenvoetbal Siveo
22-27 juni: Jubileumweek Siveo 60 jaar
4 juli: Zegveld Zomert O

De Berichtgever in 2019
De Berichtgever hoopt in 2019 te verschijnen
op: 20 december.
Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk woensdag 4 december 2019
bij ons binnen te zijn.
Advertenties
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Hoofdweg 27 - 3474 JA Zegveld
Tel.nr. 0348-691233 Autobedrijf
Tel.nr. 0348-690304 Autoschadebedrijf
www.autobedrijf-andeweg.nl

