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Het zou 9 september jl. een gewone club-
avond worden van Fotoclub Iris, waarvan 
Jos Didden uit de Broeksloot 55 lid is. En de 
clubavond begon ook gewoon om 20.00 uur 
in het NME-centrum InBredius aan de Kie-
vitstraat 42 te Woerden. Dit is het Natuur en 
Milieu Educatie Centrum. Toen halverwege 
de avond burgemeester Victor Molkenboer 
binnen kwam dacht Jos: “Die man zit ver-
keerd, want de club bestaat nog lang geen 75 
jaar”. Toen daarna zijn kleinkinderen binnen 
kwamen dacht Jos: “Hier klopt iets niet”. 
Als snel viel het bekende kwartje toen zijn 
verdere familie en vrienden ook volgden. De 
burgemeester begon eerst over een foto te 
praten van een skicabine die op dat moment 
geprojecteerd werd en vroeg aan Jos: “Wat 
vind jij van deze foto?” Zijn antwoordt was 
oprecht en zei: “Als ik heel eerlijk ben wilde 
ik dat ik er nu in zat”. De werkelijke reden 
was inmiddels duidelijk en de burgemeester 
begon zijn speech met: “Meneer Didden, 
u bent een heel actief mens. En dat wordt 
gezien, dat verdient de aandacht”. Jos heeft 
een passie voor fotografie en is al vanaf 1971 
lid van Fotoclub Iris. Hij kwam in 1982 in 
het bestuur en bekleedde daar de functie van 
penningmeester en was tot tweemaal toe 
voorzitter. In totaal was hij 23 jaar bestuurs-
lid, waarvan 9 jaar voorzitter. Inmiddels is 
Jos de webmaster van de fotoclub en advi-
seert het bestuur bij diverse vraagstukken. 
Jos helpt bij het organiseren van clubavon-
den, geeft workshops en organiseert uitjes 
om ergens een lezing over fotografie bij te 
wonen. Verder gaf Jos fotografiecursussen 
bij de Volksuniversiteit het Groene Hart en 
heeft menigeen geïnspireerd tot het maken 
van nog mooiere foto’s. 
Ook in ons dorp is Jos actief, met name voor 
Welzijn Zegveld. Zo verzorgde hij voor de 
stichting diverse cursussen op het gebied 
van fotografie. Verder werkt hij jaarlijks 
mee aan de activiteit van Welzijn Zegveld 

Koninklijke Onderscheiding voor Jos Didden

over ‘De onbekende bekende Zegveldse 
familie’. Van 1976 tot 1986 was Jos lid van de 
Culturele Commissie Zegveld en hielp mee 
bij het organiseren van de vele activiteiten 
van deze club. Tot slot was Jos in de jaren 
’80 penningmeester van Tennisvereniging 
Miland waar hij nog steeds lid van is en mee 
draait bij de bardiensten voor de vereniging. 
De burgemeester eindigde zijn speech met: 
“Meneer Didden, u bent een bijzonder 
sociaal en actief persoon die het belangrijk 
vindt om een sociale samenhang in het dorp 
als Zegveld te behouden. Met uw financiële 
achtergrond helpt u dorpsgenoten met 
belastingtechnische aanvragen, verleent u 
computerassistentie en helpt met financiële 

afwikkeling bij overlijden. Het is mij dan ook 
een groot genoegen u te kunnen vertellen 
dat het Zijne majesteit, onze Koning, heeft 
behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau”. 
U zult begrijpen dat er deze avond heel veel 
fotografen aanwezig waren om de uitreiking 
van deze onderscheiding op de gevoelige 
plaat vast te leggen. 

Na de uitreiking was de clubavond voor Jos 
afgelopen, want bij dochter Esther stond de 
borrel klaar om het feest compleet te maken. 
Zijn vrouw Marry had achter Jos z’n rug om 
alles geregeld en hapjes klaar gemaakt. En 
Jos… hij had niets in de gaten.

(Een ingekomen bericht)

De werkgroep B17 San Antonio Rose heeft 
een aanvang gemaakt met het uitwerken 
van de plannen om op 20 en 21 februari 
2020 een evenement te organiseren met 
betrekking tot het in 1944 neergeschoten 
USA toestel, de B17 bommenwerper. Deze 
activiteit zal plaatsvinden in de Polderzaal 
van de Milandhof. Enkele programmapun-
ten kunnen wij u alvast verklappen:

•  een primeur is de boekpresentatie en 
verkoop van het 200 pagina tellende boek 
over de neergeschoten bommenwerper. In 
het boek is het complete verhaal te lezen, 
alsmede achtergrondinformatie en verha-
len van (oud) Zegvelders die ooggetuigen 
waren;

•  de presentatie van een in opdracht gemaakt 
schilderij. Het schilderij geeft een indruk 
van het moment dat het aangeschoten 
vliegtuig achter langs de kerk vloog;

•  een tentoonstelling van diverse restanten 
en voorwerpen van het gecrashte vliegtuig;

• een lezing door Jeroen van der Kamp;
• een doorlopende PowerPoint presentatie;
•  muziek en zang van diverse liederen uit de 

Tweede Wereldoorlog.

In één van de volgende Berichtgevers hopen 
we meer details door te kunnen geven.
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Wout Verweij, Broekerweg 56.

Boek presentatie en tentoonstelling B17 bommenwerper



• Beschoeiingen

• Vlonders

• Hekwerken

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

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

Bel gerust voor een passende 
oplossing, informatie of een vrijblij-
vende offerte. 
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(Een ingekomen bericht)

De maand oktober staat in het teken van de jaarlijkse 
Brandpreventieweken. Deze hebben als doel om 
nieuwe slachtoffers van woningbranden te voorko-
men. Dit jaar richten ze zich op kinderen van 9 tot 
en met 12 jaar. Met de campagne ‘Brandweer zoekt 
speurneuzen!’ wordt kinderen op speelse wijze brand-
veilig gedrag aangeleerd. 

Brandveiligheid is kinderspel
Met de game ‘Brandweer zoekt speurneuzen’ ontdek-
ken kinderen hoe brand door elektrische apparaten 
kan ontstaan. In de game komen de drie elementen 
van de branddriehoek terug en is er ruim aandacht 
voor de rol die apparaten kunnen spelen bij het ont-
staan van brand. Zo leren ze alles over het ontstaan én 
voorkomen van woningbranden. 

Kinderen zijn de toekomst óók voor 
brandveiligheid
Onderzoek van de Brandwonden Stichting toont 
aan dat kinderen tussen 9 en 12 jaar actief gebruik 
maken van elektrische opladers. Bijna 80% van deze 
kinderen maakt regelmatig gebruik van mobiele 
devices. Nog niet eens de helft van de kinderen is op 
de hoogte van de risico’s van foutief opladen van een 
mobieltje. Of van het brandgevaar van het in slaap 
vallen met een tablet tussen de dekens en knuffels. 
Wanneer de warmte niet goed weg kan, kan er brand 
ontstaan. Het is dus belangrijk om oververhitting van 
apparaten te voorkomen. Door simpele maatregelen 

kan het huis een stuk brandveiliger worden. ‘Brand 
door oplaadbare elektrische apparaten zoals elektri-
sche steps en mobiele telefoons, zijn een groeiende 
oorzaak van woningbrand’, volgens René Hagen, 
Lector Brandpreventie en voorzitter van de Nationale 
Brandpreventieweken. ‘We willen nieuwe brandoor-
zaken een slag voor zijn. We richten ons samen met 
kinderen op het bevorderen van kennis en inzicht in 
hoe deze branden ontstaan. Met deze kennis kunnen 
kinderen zélf brand voorkomen. En dat weer aan hun 
omgeving zoals hun ouders, grootouders en buren 
doorvertellen.’ Met deze preventie-aanpak werken 
Brandweer Nederland en de Brandwonden Stichting 
aan een brandveilige generatie.

Speel de game
Doe ook de game op www.brandweerzoektspeur-
neuzen.nl. Ga aan de slag als brandonderzoeker en 
achterhaal de oorzaak van een woningbrand. De 
game eindigt met het maken van je eigen vluchtplan: 
Wat doe jij als je huis in brand staat?   

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
De VRU is een samenwerkingsverband van de 26 
Utrechtse gemeenten. De VRU coördineert de veilig-
heid van alle inwoners in de provincie Utrecht. Heb 
je vragen over brandveiligheid thuis? WhatsApp je 
vraag naar 06 12 95 85 99 en je krijgt binnen kantoor-
uren antwoord van onze brandveiligheidsexperts. Je 
kunt ons ook bellen op 088 878 1000 of e-mailen via 
voorlichting@vru.nl. Kijk voor meer informatie op 
www.brandweer.nl.

Collecte Brandwonden Stichting
(Een ingekomen bericht)
In de week van 6 t/m 12 oktober 2019 zijn de collectanten van de Brandwonden Stichting bij Zegvelders en 
Meijenaren aan de deur geweest. Het was de week waarin er veel regen viel. Toch bedroeg de totale opbrengst  
€ 1.124,84. Dat is ruim € 100,00 meer dan vorig jaar. Deze opbrengst dankt de Brandwonden Stichting naast uw 
gift ook aan een vast team collectanten dat zich jaarlijks inzetten voor dit goede doel. 
In Zegveld zijn collectantes trouw om zich jaarlijks in te zetten om een steentje bij te dragen. Zo komen Adrie 
Oudshoorn en Tini van der Wind al 30 jaar bij 
u aan de deur voor een kleine bijdrage voor de 
Brandwonden Stichting. De organisatoren van 
de collecte Eveline Brak en Patricia Grootewal 
vonden het tijd dat deze twee doorzetters eens in 
het zonnetje werden gezet met een bloemetje. Zij 
waren blij verrast en hadden niet verwacht dat ze 
zich al zolang hadden ingezet.

Bingo in 
het Thomashuis 
(Een ingekomen bericht)

Op 3 oktober jl. hadden de ouderen in Zegveld een 
druk programma. Sommigen waren ’s morgens al op 
de Jorai geweest en gingen ’s middags naar de Bingo 
in het Thomashuis. Ook deze activiteit werd georgani-
seerd in het kader van de “Week tegen Eenzaamheid”.
Samen, alleenstaand, eenzaam of gewoon voor de 
gezelligheid, iedereen was welkom! Deze middag 
stond dan ook in het teken van samenzijn. Maar liefst 

16 ouderen 
hebben 
hieraan 
deelgeno-
men. De 
bingo getal-
len werden 
gedraaid 
door de 
bewoners 
van het 
Thomas-
huis. Ook 
verzorgden 

zij de hapjes en drankjes. Het was een gezellige mid-
dag waarvan we zeker weten dat we die volgend jaar 
weer gaan organiseren!

Winter evenement CSZ 
op 1 februari 2020 
(Een ingekomen bericht)
Onlangs is de datum voor het nieuwe winterevene-
ment van de Culturele Stichting Zegveld vastgesteld 
op zaterdag 1 februari 2020. Daarnaast heeft dit 
evenement de naam ‘Zegveld Wintert’ gekregen. 
Zoals de naam al doet vermoeden wordt dit een leuke 
en gezellige winterdag voor jong en oud. Denk daarbij 
aan een sfeervolle tent, winter attracties, lekkere 
stamppotten, sneeuw, biertafels, warme chocomel en 
natuurlijk gezellige muziek. De voorbereidingen zijn 
inmiddels in volle gang. Meer informatie volgt later, 
maar zet de datum vast in uw agenda!
Het evenement ‘Zegveld Zomert’ zal zaterdag 4 juli 
2020 plaatsvinden.

De brandweer zoekt speurneuzen
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(Een ingekomen bericht)

Op maandagavond 16 september jl. was het feest 
bij ‘De Lofstem’. Adrie Uittenbogaard - Kastelein en 
Marry Oudshoorn - van der Wind zijn vanaf septem-
ber 1969 lid van koor ‘De Lofstem’ en dat was wel een 
feestje waard!
Adrie is al jaren voorzitter en Marry beheert sinds 
vele jaren de muziekbibliotheek. De 2e voorzitter Jan 
van de Maat memoreerde dat Adrie al lid was toen 
zij nog thuis bij haar ouders woonde, die ook trouwe 
leden van het koor waren. Bij Marry komt de liefde 
voor de muziek van haar vader, die jaren kerkorganist 
is geweest. Beiden zijn zelfs nog lid geweest van het 
jeugdkoor! Veel dirigenten hebben zij in die 50 jaar 
langs zien komen, maar Adrie en Marry bleven trouw 
aan het koor. Van de KCZB, de Koninklijke Christe-
lijke Zangers Bond, kregen zij een brons-sculptuur en 
een oorkonde aangeboden. De bloemen waren een 
geschenk van het koor en zij werden toegezongen met 
een door één van de leden zelfgemaakt lied, wat hila-
rische momenten opleverde. Een feest waar zij beiden 
erg door verrast werden, zo bleek uit hun dankwoord. 

Kent u de OVZM? OVZM staat voor Onderne-
mersvereniging Zegveld de Meije. De vereni-
ging bestaat sinds september 2011 en is destijds 
opgericht door Rebecca de Boer, Frank de Bruijn 
en Ruud Kwakkenbos. In 2015 heeft Peter Brak 
de voorzittershamer overgenomen. Doel van de 
OVZM is het behartigen van de belangen van 
ondernemers uit Zegveld en De Meije. Daarnaast 
worden er BHV (Brand Hulp Verlening)  cursus-
sen gegeven, is er tijd voor ontspanning en het 
ontmoeten van elkaar. Ook is er een intensieve 
samenwerking met de verenigingen in Kamerik en 
Kockengen. 

De OVZM neemt ook deel aan ‘het POVW’. Dit is 
Platform Ondernemersvereniging Woerden. Hierin 
zijn ook weer verschillende verenigingen binnen 
de gemeente Woerden vertegenwoordigd. Je kunt 
dan denken aan: Ondernemersvereniging Kamerik, 
Harmelen, OKW (Ondernemerskring Woerden) 
Zooom (voor de zzp-ers) Stadshart etc. 
Deelname aan dit soort platformen is belangrijk, 
ook al zou je misschien denken: “Wat moeten wij 
daar als Zegveld nu doen?” Door hieraan deel te 

nemen hebben we inspraak over bijvoorbeeld ver-
keersproblematiek, industrieterreinen, uitbreidin-
gen en schuifruimten.
Dit laatste begrip zullen we even verder toelichten. 
Schuifruimte houdt in dat de grote bedrijven in de 
dorpskernen worden verplaatst naar industrieter-
reinen en dat er zo ruimte ontstaat voor kleinere 
bedrijven. Bijvoorbeeld in de vorm van bedrijfsver-
zamelgebouwen. 
Het zou jammer zijn als ondernemers genoodzaakt 
zijn naar locaties buiten het dorp te verhuizen. 
Aanwezigheid van (kleine) bedrijven is belangrijk 
voor de leefbaarheid van een dorp. Denk aan de 
vrijwillige brandweer. Zij hebben mensen nodig 
die in het dorp wonen en werken zodat ze snel ter 
plaatse kunnen zijn. Ook de lokale middenstand 
kan hiervan profiteren.

In 2017 is er een onderzoek onder de Zegveldse 
ondernemers geweest naar hun behoefte met 
betrekking tot bedrijfsruimte. Hier hebben zeven 
bedrijven aangegeven in Zegveld te willen blijven 
ondernemen, maar daar eigenlijk niet de ruimte 
voor te hebben. Het industrieterrein is vol en mag 

niet uitbreiden. Intussen hebben een aantal van 
deze ondernemers toch een plek in Zegveld gevon-
den en een aantal buiten Zegveld. Een gemeente 
kan hierin, samen met de OVZM,  een grote rol 
spelen als het gaat om een wijziging in het bestem-
mingsplan om zo toch een ondernemer de ruimte 
te kunnen geven. 
Ook heeft de OVZM een stem in het verkeersover-
leg binnen de gemeente Woerden. Belangrijk punt 
hierin is het feit of er wel of niet een brug over de 
Rijn moet komen, en waar die dan zou moeten 
komen. Voor Zegvelders is dit belangrijk voor de 
bereikbaarheid van de snelweg A12. 

Maar buiten deze serieuze activiteiten is er op zijn 
tijd ook tijd voor ontspanning in de vorm van een 
nieuwjaarsreceptie, een bedrijfsbezoek en een bbq. 
We streven naar vier bijeenkomsten per jaar. Het is 
een gezellige club en telt nu zo’n 65 leden. We blij-
ven natuurlijk wel altijd op zoek naar nieuwe leden. 

Bent u nieuwsgierig? Kom dan een keer naar één 
van de bijeenkomsten! Wilt u meer weten, kijk dan 
op http://zegveld.net/index.php/home

Informatie Ondernemersvereniging Zegveld

Twee gouden jubilaressen bij ‘De Lofstem’



Maiden Lane, winkel of toch niet?
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Ageeth Willems 

exposeert in de bieb
(Een ingekomen bericht)
Onlangs kreeg ik van Jos Didden de vraag of ik het 
leuk vond mijn foto’s te exposeren in de bibliotheek in 
Zegveld. Ik was blij verrast met deze vraag en stel mij 
hierbij graag aan u voor. 
Mijn naam is Ageeth Willems - van der Wind. 26 jaar 
lang ben ik inwoner van Zegveld geweest, waar ik met 
mijn ouders en zus Floriske op de Julianalaan heb 
gewoond. Inmiddels woon ik al 18 jaar in Woerden 
samen met mijn man en 2 kinderen. Fotograferen is 
al jaren een grote hobby. Bij Dies Groot in Woerden 
heb ik de afgelopen 10 jaar diverse fotocursussen 
gevolgd. En van Jos Didden leerde ik, via de Volks 
Universiteit, hoe ik foto’s kon bewerken. 
Ik fotografeer diverse onderwerpen. Mijn voorkeur 
gaat uit naar mensen en kinderen. Zo heb ik mijn 
eigen kinderen eindeloos geportretteerd voor cursus-
opdrachten. Ook heb ik diverse reportages gemaakt 
van families en fotografeer ik mensen voor hun 
website. Andere onderwerpen waar ik blij van wordt, 
zijn steden en natuur. Het voordeel daarvan is dat 
je in alle rust kunt fotograferen én je kunt er zo lang 
over doen als je zelf wilt.
Omdat al mijn foto’s verstopt zitten in de computer, 
vind ik het leuk om deze aan een wat groter publiek te 
laten zien. Daarom ben ik mijn ‘archief ’ ingedoken en 
heb een aantal foto’s gevonden waar ik trots op ben. 
Mocht je geïnteresseerd zijn; mijn foto’s hangen vanaf 
half oktober in de bibliotheek in Zegveld.
Ageeth Willems-van der Wind

Het zal iedereen wel zijn opgevallen dat er naast Bak-
kerij De Leeuw, in het voormalig pandje van Hoko, 
weer activiteiten plaatsvinden. De Berichtgever is 
nieuwsgierig en gaat erop af. We komen binnen in 
een gezellige winkel met dameskleding. Eigenaresse 
Marjan Stoutjesdijk ontvangt mij heel hartelijk en 
legt direct uit dat dit geen winkel is. Maar wat is het 
dan wel?
De enthousiaste 57-jarige Marjan legt het uit. Ze heeft 
drieëntwintig jaar lang winkels in damesmode in de 
Hoekse Waard gehad. Negen jaar geleden was ze aan 
een nieuwe uitdaging toe en ging met zeven blazers 
de markt op om te kijken of ze die kon verkopen 
aan damesmode winkels. Waarom nu precies zeven 
blazers? Het antwoord is te vinden in de kraag van 
elk jasje, elke dag kreeg zijn eigen unieke blazer. 
Het bijzondere aan deze blazers is dat ze een goede 
pasvorm hebben voor de Nederlandse vrouw. De 
Nederlandse vrouw is over het algemeen wat voller en 
heeft een langere rug dan andere Europese vrouwen. 
Het is geen grote maten merk, we beginnen gewoon 
met maat 36. Maar bij de grotere maten hebben we 
een trucje verzonnen zodat het heel mooi afkleed. 
Het idee werd erg goed ontvangen in vele winkels 
en zo is Marjan verder aan de slag gegaan. En…..
het is niet bij de zeven blazers gebleven! Nu wordt 
er twee maal per jaar een nieuwe collectie gemaakt. 
Marjan bedenkt de collecties zelf. Ze reist hiervoor 
door heel Europa. Zo komen de stoffen veelal uit 
Italië, de fournituren uit Parijs en de kralenbanden uit 
Spanje. Er zijn drie showrooms; een in Amsterdam, 
Frankfurt en Salzburg waar haar collectie gepresen-
teerd wordt. Ze verkoopt dus niet aan particulieren, 
maar aan winkels in het midden en hogere segment 
in heel Europa. Marjan is heel creatief en zit vol met 
bruisende ideeën voor nieuwe collecties, die worden 

uitgewerkt door technische tekenaars, die het op hun 
beurt omzetten naar patronen. Eerst worden er dan 
zogenaamde ‘samples’ gemaakt. Marjan gaat hiermee 
haar klanten langs en bekijkt hoe de nieuwe creaties 
worden ontvangen. Daar komen dan als het goed is 
bestellingen uit voort. Vervolgens wordt het atelier, 
dat in Polen gevestigd is, aan het werk gezet. En zo 
wordt de collectie geproduceerd. “Om de collectie 
te presenteren werken we met een vast model, zij is 
een Spaanse dame en is het vaste gezicht van Maiden 
Lane. Het is super leuk wat ik doe, maar wel hard 
werken. Ik zit vol met ideeën en ben constant op zoek 
naar nieuwe stoffen of fournituren. Ik doe de inkoop 
en de verkoop zelf. Ik heb gelukkig een hele goede 
assistente, Ilse, die werkt nu alweer twee jaar bij mij.” 
Het kantoor was tot voor kort in Amsterdam 
gevestigd, maar omdat Marjan in Zegveld woont en 
hoorde van Annalies en Jan de Leeuw dat er ruimte 
vrij kwam in Zegveld aan de Hoofdweg, was de keuze 
niet zo moeilijk om haar kantoor naar Zegveld te ver-
plaatsen. Marjan houdt van het dorpse leven en vindt 
het heerlijk om het kantoor ‘om de hoek’ te hebben. 
Het kantoor is in september in gebruik genomen, dus 
alles is nog een beetje nieuw. 
Mocht u nieuwsgierig zijn naar het werk van Marjan, 
kunt u altijd even bij haar binnen lopen als ze 
aanwezig is. Maar kopen zit er aan de Hoofdweg niet 
in! Daarvoor verwijst Marjan graag door naar één 
van de winkels waarmee ze samenwerkt of naar haar 
webwinkel. www.maidenlane.eu

Marjan Stoutjesdijk, 
het gezicht achter 

Maiden Lane.
 

Het atelier.
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Agenda 2019:
Zondag 27 Oktober v.a. 15.30 uur.

Year’s Go By Band   Lekkere muziek voor iedereen  
Toegang gratis

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

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

‘Pluim voor de 
Blauwe Meije’
AD 24-08-2019 
De ANWB heeft de Blauwe Meije bekroond met de 
titel ‘Gastvrij Plusbedrijf ’. Gastvrij Plus richt zich pri-
mair op fietsers en die zijn dan ook van harte welkom 
bij de ‘Blauwe Meije’. Ze kunnen er hun band plakken 
of oppompen, schuilen voor de regen, naar het toilet 
en hun e-bikeaccu opladen. Ook kan er worden over-
nacht in de riante bed & breakfast en is er een heerlijk 
terras aan het water. 
De ‘Blauwe Meije’ zorgt regelmatig voor iets nieuws. 
Zo is er sinds kort ‘kroosjesjam’, jam van een soort 
geel pruimpje. 

Uitnodiging KERST!
(Een ingekomen bericht)
Vier(t) u/jij ook het Kerstfeest mee in de kerk?
D.V. 2e Kerstdag, 26 december a.s., 9.30 uur in de 
Hervormde Kerk van Zegveld.
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool 
zijn van harte welkom om mee te doen. Hiervoor 
gaan we met elkaar oefenen. We oefenen op de vol-
gende zondagen van 14.00 – 15.00 uur: Zondag 1, 8, 
15, en 22 december in de Voorhof. Neem gerust een 
vriendje of vriendinnetje mee!
Opgeven kan tot en met 15 november via: zondags-
schoolzegveld@gmail.com
Heb je vragen of wil je meedoen, maar kun je niet 
elke keer oefenen? Neem ook dan even contact op via 
ons mailadres!
Jannie van Amerongen, Bea Pak, Emmy van Ingen, 
Karin Kastelein, Marjan Kastelein en Elsina van der 
Knaap

De op 28 september jl. gehouden kleding- en speel-
goedbeurs is ook dit keer weer goed bezocht. Tussen 
9.00 en 12.00 uur stond de Hoofdweg vol met een 
lange rij geparkeerde auto’s van mensen die op weg 
waren naar ‘De Voorhof ’. 
De spullen waren van tevoren ingedeeld in babyspul-
len, jongenskleding en meisjeskleding op maat en 
soort kledingstuk. Tientallen vrijwilligers hebben 
hier de dagen ervoor aan meegeholpen. Ook na de 
kledingbeurs mochten de vrijwilligers weer aan de 
slag. De opbrengst werd geteld, de kledingstukken 
werden opgehaald en de zalen werden in oude staat 
teruggebracht.  
De organisatie is blij met het mooie bedrag van 
€ 2500,-  dat is opgehaald. Dit bedrag is bestemd voor 
‘De Voorhof ’. Een woord van dank aan de organisato-
ren en de vele vrijwilligers die aan deze beurs hebben 
meegewerkt! 

Kledingbeurs wederom een succes

Goede Doelen Dag
(Een ingekomen bericht)
Op D.V. zaterdag 2 november a.s. zal in Zegveld voor 
de 25e keer de jaarlijkse Goede Doelen Dag gehouden 
worden. Een gezellige herfstfair, waarvan de op-
brengst bestemd is voor diverse goede doelen. 
‘De Voorhof ’ staat dan vol met kramen waar diverse 
standhouders allerlei leuke en unieke gebruiksartike-
len aanbieden.  Daarnaast zal er vanuit de voormalige 
schoolwoning, Hoofdweg 46, tweedehands spullen 
o.a. vanuit de inboedel verkocht worden t.b.v. de 
restauratie van de kerk. U bent tegelijkertijd in de 
gelegenheid deze unieke woning te bezichtigen.  
Na het succes van voorgaande jaren, zal er ook dit jaar 
weer een wedstrijd zijn. 
In verband met het 25-jarig jubileum zijn we be-
nieuwd wie de mooiste jubileumtaart kan maken!
Een deskundige jury zal de ingeleverde taarten keu-
ren. Bij de opening van de dag zal de winnaar bekend 
gemaakt worden, alle ingeleverde taarten worden in 
punten bij de koffie verkocht t.b.v. het goede doel. 
Wilt u meedoen, breng uw taart dan vrijdag 1 novem-
ber tussen 19.00 en 20.00 uur in ‘De Voorhof ’.
Dit jaar hopen we ook weer een dienstenveiling te 
houden. Vindt u het leuk om iemand ergens mee te 
helpen? Bied het aan als dienst en wij proberen die 
dienst te verkopen. Het mag van alles zijn: oppassen, 
bakken, koken, helpen bij klusjes in of om het huis. 
Verder zijn er voor jong en oud allerlei spellen te 
doen, zoals spijkerslaan, sjoelen, tollen, envelop 
trek ken, grabbelen. Doe mee, wie weet win je wel een 
prijs!
Kortom, er is voor elk wat wils. Reserveer de datum 
in de agenda en kom gezellig bij ons ‘winkelen’. Er zijn 
ook allerlei lekkere streekproducten, zoals fruit, pom-
poenen, salades, noten, eigengemaakte yoghurt en 
smoort, stoofpeertjes en zoete appeltjes, advocaat en 
niet te vergeten oliebollen, stroopwafels, eigengebak-
ken cakes en taarten. 
Tijdens het winkelen ontfermen onze autowassers 
zich over uw auto. Tussen de middag staan er diverse 
soorten soep, broodjes en pannenkoeken voor u klaar. 
U bent van harte welkom tussen 9.30 en 14.00 uur in 
‘De Voorhof ’, Hoofdweg 48, Zegveld.

U kunt uw bijdrage melden of vragen stellen aan één 
van de commissieleden: 
Janneke Blonk, Daniël van Draanen, Marleen de 
Groot, Emmy van Ingen of Jan Pak.

Heel veel werk moet worden verricht voordat 
de kledingbeurs kan beginnen.

Kerk 
restauratie 
30 september jl. was er 
’s avonds gelegenheid 
voor de Zegveldse 
gemeente om een 
kijkje te nemen in de 
hervormde kerk. Er is 
de afgelopen maanden 
veel werk verzet en 
dat was duidelijk te 
zien. Het plafond is 
o.a. geschilderd, de 
vloer is gestort en de 
stenen uit de vloer zijn 
‘schoongebikt’.
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SPECULAASHART
Hartstikke lekker, om weg te geven

2 voor € 2,50

(Een ingekomen bericht)
Op woensdag 2 oktober jl. hebben we de Kinderboe-
kenweek geopend. Het thema was ‘Reis mee.’ Toen 
de leerlingen aankwamen op het schoolplein zagen 
ze daar allemaal lezende juffen en meesters. Oftewel 
‘personages uit kinderboeken.’ Eenmaal in de gymzaal 
aangekomen, las elk personage een stukje voor en 
moesten de leerlingen raden wie het was en wat voor 
vervoersmiddel er werd gebruikt. Daarna werden 
er tweetallen gemaakt om zelf ‘op reis’ te gaan. Op 
reis door de school waar een boekenspeurtocht met 
vragen was uitgezet. Het was ontzettend gezellig en 
er werd hard gewerkt en gespeurd. Toen de tijd om 
was, konden de leerlingen hun antwoorden nakijken 
op het Digibord. Als cadeautje van de OR was er voor 
iedere klas een boek. Daarna hebben we natuurlijk de 
dans en het liedje van ‘Reis mee’ gedaan. Voor de rest 
is er extra aandacht besteed aan leuke leesactiviteiten 
zoals ‘kilometer lezen’ en de Nationale voorleeswed-
strijd. Er is geknutseld aan vervoersmiddelen en de 
middenbouw heeft een bezoek gebracht aan de biblio-
theek in Bodegraven. 

Op woensdag 9 oktober jl. was er, in samenwerking 
met ZegveldZorgt, een gezellige ontmoeting tussen 
jong en oud georganiseerd. Na een kopje koffie/thee 
met wat lekkers was er in elke groep iets te doen. In 

de bovenbouw was er een handvaardigheid les, in de 
middenbouw lieten de leerlingen zien hoe er op een 
tablet en een Chromebook werd gewerkt en in de 
onderbouw was er tijd om samen te lezen of een spel-
letje te doen. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar.

Op woensdag 20 november 2019 is er inloopochtend 
met als thema ‘Meervoudige Intelligentie.’ Intelligentie 
betekent volgens de Amerikaanse psycholoog Gard-
ner: de bekwaamheid om te leren, om problemen 
op te lossen. Dit kan volgens hem op verschillende 
(dus meervoudige) manieren. Iedereen ontwikkelt 
binnen de acht typen intelligenties zijn of haar eigen 
persoonlijke voorkeuren. Daarom komen tijdens de 
lessen van MI de verschillende intelligenties aan bod 
om zo tegemoet te komen aan de leerbehoefte van de 
leerling. Tijdens een thema wordt er een onderwerp 
van aardrijkskunde, geschiedenis of natuur behan-
deld. Bent u benieuwd hoe dit er in de praktijk aan 
toe gaat? Om 11.30 uur wordt er een korte presentatie 
gegeven en daarna kunt u een kijkje nemen in alle 
groepen en is er gelegenheid tot het stellen van vragen 
aan de leerkrachten en de leerlingen. We hopen u dan 
te zien! In het voorjaar van 2020 wordt er ook weer 
een open dag georganiseerd.
Op de foto: Meesters en Juffen verkleed als personages 
uit kinderboeken.

Dorcas Voedselactie 
bij Coop
(Een ingekomen bericht)
Van 3 tot en met 10 november 2019 wordt voor de 
24e keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Zoals elk 
jaar wordt de Dorcas Voedselactie gehouden in de 
week van Dankdag voor gewas en arbeid. Dit is in-
middels een ‘beroemde’ landelijke actie waarvoor veel 
vrijwilligers zich inzetten, ook vanuit Nederlandse 
kerken en gemeenten. 

In ongeveer 600 supermarkten en 450 kerken in 
Nederland wordt voedsel en geld ingezameld voor 
de mensen die het moeilijk hebben in verschillende 
projectlanden. Vorig jaar leverde deze actie bijna 
30.000 voedselpakketten op. Dat zijn bijna vijftig 
vrachtwagens vol! Dankzij de actie konden er veel 
mensen blij gemaakt worden met een voedselpakket 
en kon Dorcas meerdere voedselzekerheidsprojecten 
uitvoeren in diverse landen. Ook dit jaar wil men 
deze hulp weer gaan bieden.  
In Zegveld zal op vrijdag 8 en zaterdag 9 november de 
voedselactie gehouden worden bij de COOP super-
markt, hiervoor zullen vrijwilligers in de supermarkt 
staan. Zij delen voedsellijstjes uit aan het winkelend 
publiek. Op deze lijstjes staan producten, die samen 
een voedselpakket vormen. 

Er zijn op deze 2 dagen meerdere vrijwilligers nodig 
die voor 1,2 of 3 uurtjes in de supermarkt willen 
helpen. Aanmelden hiervoor kan bij Arie Brak 
(tel. 06-23515817) of bij Trudy Smit, evangelisatie-
commissie Woerdense Verlaat/ Noordse Dorp 
(tel. 06-40320615). U kunt ook een mail sturen naar 
arie.eveline@gmail.com of tsmitblijleven@gmail.
com). Doet u ook een paar uurtjes mee? Ja toch? We 
zien uit naar uw telefoontje/ mailtje. Alvast hartelijk 
dank! 

Milandschool: Polder Power in beeld
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KMN KOOMAN MECHANISATIE 
NOORDEN

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

Kent u de compact accu machines van Stihl?
Handig voor alle werkzaamheden in uw tuin.
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Op donderdag 26 september jl. was het eindelijk 
zover….. de opening van het vernieuwde boven-
bouw schoolplein van de Jorai! Het traject naar deze 
opening toe heeft een lange weg gekend. We nemen u 
even mee terug in de tijd.  

Twee jaar geleden is het idee ontstaan om het school-
plein wat mooier en leuker te maken. Er werd een 
‘Schoolplein Actieteam’ gevormd. Dit team bestond 
uit: Hilde Benjamin, Marit Kooijman, Mariëtte 
Kastelein, Fay de Jong, Julia Liesker, Noah Groen 
in ’t Wout, Jacqueline de Coo, Myrthe van Dam, 
Kiona de Heer, Luna Uittenbogaard en Lotte van 
der Weerd. Alleen de laatste vier kinderen zitten nu 
nog op de Jorai school, de anderen zitten inmiddels 
op de middelbare school . “Deze kinderen hebben 
een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van 
het nieuwe schoolplein. Ze hebben de stem van alle 
kinderen vertegenwoordigd om er een plein van en 
voor alle kinderen van te maken. Ze hebben enquêtes 
gehouden, presentaties, en zelfs een workshop!” 
aldus Anne-Marie van Eijk, één van de ouders die 
dit project hebben begeleid. Anne-Marie deed dit 
niet alleen, maar samen met Anja Splinter en Agnes 
Vonk. Uiteindelijk is er een mooie wensenlijst uit 
voortgekomen. Jammer genoeg heeft het zwembad de 
wensenlijst niet gehaald, maar gelukkig wel een aantal 
andere leuke items zoals een pannakooi, een chillplek 
en een sprintbaan. 
Om dit allemaal te realiseren was natuurlijk geld no-
dig, dat was de volgende uitdaging! Er zijn verschil-
lende acties gehouden en één ervan was de fietschal-

lenge die Coop Bremmer 21 april jl. heeft gehouden 
in het kader van de Schoolplein14 actie. 
Schoolplein14 is een initiatief van de Johan Cruyff 

Week tegen eenzaamheid
Op 3 oktober jl. heeft Zegveld Zorgt samen met de Jorai een gezellige ochtend op de school georganiseerd voor de 
ouderen in Zegveld. Dit gebeurde in het kader van de ‘Week tegen  Eenzaamheid’. Kinderen van de combinatieklas 
5/6 mochten opa’s en oma’s uitnodigen. Zegveld Zorgt nodigde ook nog een aantal ouderen uit, die geen kinderen 
hebben, of hier geen kinderen op school hebben. De kinderen hadden een paar liedjes geoefend, die werden samen 
met de ouderen gezongen, daarna volgde een voorstelronde. De kinderen stapten op de ouderen af en gingen zich 
voorstellen. Daarna 
mochten de kinderen 
een spelletje op hun 
Chromebook aan de 
ouderen laten zien. 
En tot slot kon ieder-
een ook nog traditi-
onele spelletjes doen, 
als sjoelen, dammen 
of mens-erger-je-niet. 
Volgens Henk Oskam 
een heel geslaagde 
ochtend! “Dat moeten 
we vaker doen!”

Seb van Eijk met zijn 
oma

Foundation en wordt gebruikt om schoolpleinen 
aantrekkelijker te maken. Deze prijs van maar liefst 
€ 8.000,- kon worden besteed aan een schoolplein in 
Zegveld of omgeving. Om alle drie de scholen (PCB 
de Meent, Milandschool en Jorai) een eerlijke kans 
te geven werd de fietschallenge georganiseerd. Deze 
challenge won Juup Ton door de snelste tijd neer te 
zetten. Hij vertegenwoordigde de Jorai school en zo 
kon er gestart worden met de verdere plannen. De Jo-
han Cruyff Foundation heeft zorgvuldig naar het plan 
van de Joraischool gekeken en heeft haar medewer-
king gegeven om een en ander te gaan realiseren. 

Het schoolplein is prachtig geworden. De kinderen 
zijn er heel blij mee. De openingshandeling werd op 
deze regenachtige morgen verricht door Siep Ton en 
Coopie (de mascotte van Coop Bremmer). Zij moes-
ten tegen elkaar hardlopen op de nieuwe sprintbaan. 
Siep won deze wedstrijd glansrijk! Daarna gingen 
alle kinderen weer snel naar binnen en kregen ze een 
mooie bidon van Coop Bremmer uitgedeeld. Daarna 
moest er weer gewoon geleerd worden.

Opening vernieuwde schoolplein Jorai
Mooi vernieuwd schoolplein
bovenbouw 
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Het is twee dagen voor Prinsjesdag geweest en de 
krant van donderdag 18 september 1969 staat nog 
vol van de plannen van het kabinet De Jong. In de 
krant vindt men de commentaren van de pers op de 
troonrede en miljoenennota. Het Algemeen Dagblad 
schrijft ‘dat voor het eerst sinds vele jaren een be-
groting is ingediend die ons nauwelijks of geen pijn 
doet’. Gelukkig deed het huwelijk van Reen Stevens 
en Truus Veldkamp van Hoofdweg 151 ook geen 
pijn. Op 18 december 1968 waren zij al in Woerden 
voor de wet getrouwd en 18 september 1969 vond het 
kerkelijk huwelijk plaats, eveneens in Woerden.
Reinier Petrus (Reen) Stevens, geboren 28 juni 1940 
te Woerden en Geertruida Maria (Truus) Veldkamp, 
geboren 26 september 1939 te Kamerik, gingen 
wonen in Woerden.
Reen volgde na de lagere school de Mavo. Na het be-
halen van zijn diploma ging hij werken bij meubelfa-
briek Stabin Bennis in Woerden. De fabriek stond op 
het latere Campina terrein aan de Johan de Wittlaan. 
Na een paar jaar hier gewerkt te hebben  moest hij 
in militaire dienst en toen hij daaruit kwam ging hij 
varen op de grote vaart als klerk. Terug aan wal vond 
hij werk bij de autobusfabriek Den Oudsten. “Toen 

ik daar werkte ben ik in de avonduren mijn HBS-A 
studie gaan doen. Toen het examen er aan zat te ko-
men wilde ik halve dagen gaan werken. Omdat dat bij 
Den Oudsten niet kon, ben ik bij een aannemer halve 
dagen gaan werken. Na het behalen van het diploma 
ben ik gaan werken bij Timmerfabriek ‘De Rijnstreek’ 
aan de Zegveldse Uitweg. Hier werd ik boekhouder, 
maar miste daarvoor de benodigde diploma’s. Ook nu 
weer ging ik in avonduren studeren. Eerst PD (Prak-
tijkdiploma Boekhouden), daarna MBA (Moderne 
Bedrijfs Administratie) en tot slot SPD (Staats Prak-

Tennis vereniging Miland is jarig! 
(Een ingekomen bericht)

1979 – 2019 - 40 jaar              
Tennisvereniging Miland is in november 1979 opgericht 
en bestaat dit jaar 40 jaar. Op vrijdag 15 november a.s. 
willen we dit heugelijke feit met alle betrokkenen vieren. 
We gaan er een gezellige dag van maken voor de jeugd en 
senioren met tennis, lekker eten en in de avond zal DJ B de muziek verzorgen in het clubhuis. De opbrengst van 
deze dag komt ten goede aan zonnepanelen voor het nieuwe clubhuis.

tijkdiploma Bedrijfsadministratie, een HBO-opleiding). 
Toen het bedrijf werd overgenomen door Houthandel 
Van Drimmelen uit Zwijndrecht verhuisde ik mee. 
In Zwijndrecht deed ik naast het boekhouden ook de 
inkoop en planning, tot mijn pensioen”.
Truus is direct vanaf de lagere school gaan werken. Veel 
ging ze werken in de huishouding van grote gezinnen. 
“Op een gegeven moment was ik dat zat. Ik ging werken 
bij Hajoco, een speciaalzaak in dames- en meisjescon-
fectie. Zeven jaar heb ik daar gewerkt”. In de Woerdense 
Courant van 1965 zien we een advertentie staan van 
danslessen voor R.K. jongelui in het R.K. patronaatsge-
bouw in Woerden. Hier hebben Truus en Reen elkaar 
leren kennen tijdens deze danslessen en dansavonden. 
Na hun huwelijk stopte Truus met werken. Reen en 
Truus kregen twee kinderen, Erna en Reny. Inmiddels 
hebben ze ook één kleindochter, Romée. 
Toen de kinderen groter waren is Truus weer gaan wer-
ken voor Thuiszorg-organisatie WeideSticht. “Helaas 
moest ik hiermee stoppen vanwege de reuma. Ik ben 
heel erg gelukkig en blij dat de reuma na een behande-
ling met goudinjecties helemaal weg is”. Naast het huis-
houden is Truus een fervent puzzelaar (woordzoekers) 
en spaart zij olifanten in alle maten, maar overal één 
exemplaar van. Reen zijn grote hobby is fotografie. Zo 
heeft hij aan huis zijn Galerie 8 x 10 waarin regelmatig 
exposities te zien zijn. Verder helpt hij met het opzetten 
van foto exposities in de bibliotheek van Woerden en 
Zegveld.
Het gouden huwelijksjubileum is op 27 september jl. 
gevierd in Gasterij ‘De Milandhof ’. “We hebben er ont-
zettend van genoten. Ook van een dag varen met enkele 
neven en nichten op de Nieuwkoopse plassen met na 
afloop een barbecue. Wat zijn we verrast”.
De Berichtgever heeft het gouden bruidspaar van harte 
gefeliciteerd met hun jubileum, hen nog hele mooie en 
gezonde jaren toegewenst en uiteraard het bloemetje 
van de maand overhandigd.
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Elektra–Installaties in Huis, Berging, Inbouwen van apparaten.

Nadia Vonk is geboren en 
getogen in Gouda en is 
voor de liefde naar Zegveld 
gekomen. Ze is getrouwd 
met Jeroen en woont aan 
de Molenweg 16. Daar 
is ook haar Nagelstudio. 
“Het was wel even wennen, 
hoor! Wonen in zo’n klein 
dorp, waar iedereen elkaar 
kent. Maar ik heb mijn 
draai gevonden!” 
Nadia is een echte 
duizendpoot, ze heeft een 
administratieve baan bij de 
Belastingdienst in Utrecht, 
maar haar echte passie ligt 
in het werken met nagels.
Van jongs af aan is ze 
bezig met lakken, vijlen en 
zorgen dat haar nagels er 
mooi uitzien. Een goede 
vriendin van Nadia, Jolien, 
had een kleine schoon-
heidssalon aan huis in 
Bodegraven. Op een dag 
vroeg Jolien of Nadia haar 
wilde assisteren. Nadia zag dit wel zitten en dook 
erin! Want naast haar administratieve opleiding is ze 
ook gediplomeerd schoonheidsspecialiste. Eenmaal 
samen aan het werk ontstond het idee om een eigen 
salon te gaan openen. In Reeuwijk hebben ze nu, 
na een flinke verbouwing, een prachtige salon met 
twee behandelkamers, een spray-tan cabine en een 
fijne plek om manicure behandelingen uit te voeren. 
Beide dames werken hier met veel plezier. Ze heb-
ben een concept van korte behandelingen gekozen. 
Mensen nemen tegenwoordig niet meer de tijd om 
urenlang bij een schoonheidsspecialiste te zitten. Dus 
hebben de dames veelal korte behandelingen van 
maximaal een uur. Zo kun je wimperextensions laten 
aanbrengen, wenkbrauwen epileren, harsen of verven, 
spray-tan behandelingen of kun je kiezen uit diverse 

manicure behandelingen. In januari van dit jaar 
besloot Nadia een opleiding tot nagelstyliste te volgen. 
Deze opleiding heeft ze, super snel, in juni cum laude 
afgerond en ze mag zich nu ook nagelstyliste noemen. 
Toen kwam vanuit Zegveld de vraag: “Waarom open 
je niet een salon in Zegveld?”  Tsja…. net de salon 
in Reeuwijk op orde, en nu dit…. Maar toch besloot 
Nadia het te proberen. Jeroen kwam ‘s avonds thuis 
en zag dat één van de slaapkamers was omgetoverd 
tot nagelstudio. Nadia is niet het type dat ergens lang 
over na hoeft te denken en als ze A zegt, dan zegt 
zo ook B! Op woensdagen en zaterdagochtend is ze 
werkzaam in Zegveld en op maandag en woensdag-
avond en vrijdag overdag in Reeuwijk. In Zegveld kan 
ze nu alleen nog nagelbehandelingen aanbieden, ove-
rige schoonheidsbehandelingen moeten in Reeuwijk 
plaats vinden. “Mijn idee is wel om dit in de toekomst 
ook in Zegveld aan te kunnen bieden, maar dan moet 
ik eerst wel meer ruimte hebben.”
Vanaf juli jl. is de salon in Zegveld geopend en in deze 
korte tijd heeft Nadia al heel wat (vaste) klanten van 
mooie nagels voorzien. Er zijn verschillende behan-
delingen mogelijk: kort, standaard en luxe. In de korte 
behandeling, die zo’n twintig minuten duurt, worden 
de nagelriemen teruggeduwd, nagels gevijld en gelakt 
met traditionele lak. In de standaard behandeling (30 
minuten) komt daar een nagelbadje bij en in de luxe 
behandeling ook nog eens een handmassage en een 
paraffinebad. Dit laatste zorgt ervoor dat je handen 
heerlijk zacht worden. Naast deze behandelingen 
kan Nadia ook prachtige gel-nagels of acryl-nagels 
creëren.  
Ben je nieuwsgierig geworden? Maak dan snel een 
afspraak met Nadia!

Het Zegvelds 
Benefietdiner
(Een ingekomen bericht)
Op 30 november a.s. organiseert de restauratiecom-
missie een heerlijk benefietdiner t.b.v. de restauratie 
van de Hervormde Kerk Zegveld. Het diner zal om 
17.15 uur aanvangen (inloop vanaf 16.30 uur).
De chef-koks van Gasterij de Milandhof bereiden 
voor u een hoogwaardig buffet met de kwaliteit die u 
van hen gewend bent. Uiteraard heeft u ook keuze uit 
een ruim drankenassortiment.
Voor de kinderen is er een speciaal kinderbuffet, dat 
ongetwijfeld in de smaak zal vallen. Ook organiseert 
Lennie Bunnik allerlei activiteiten in een aparte 
ruimte voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
De prijs van dit benefietdiner bepaalt u zelf! U geeft 
wat de restauratie en het diner u waard is. Kinderen 
tot en met 3 jaar eten gratis.
Voor meer informatie, het reserveren en het doorge-
ven van uw dieetwensen verwijzen wij u graag naar 
www.hervormdzegveld.nl en naar de folder die over 
enkele weken verspreid wordt.

Voorlezen in 
Bibliotheek Zegveld 
(Een ingekomen bericht)
Voorlezers van Bibliotheek Zegveld brengen verhalen 
tot leven. Schuif met je kindjes aan en luister samen 
naar de mooiste kinderboeken. Elke 2e dinsdag van 
de maand is er het Voorleesavontuur, van 15.30 – 
16.15 uur. En op de dinsdagmiddagen in oneven 
weken staat de voorlezer te trappelen om voor te 
lezen op verzoek. Tussen 14.00 en 17.00 uur. 
Het voorlezen is gratis en vooral leuk voor kindjes 
vanaf 2 jaar. 
Kijk op www.bibliotheekhetgroenehart.nl voor de 
voorleesagenda.

Nails by Nadia in Zegveld Nadia in haar nagelstudio 
in Zegveld.

Animo voor stroopwafels?
(Een ingekomen bericht)
Eind november is het weer zover. Op maandag 18 t/m 
woensdag  20 november a.s. hopen de leden van de 
volleybalvereniging Animo’72 weer bij u aan de deur 
te komen met heerlijke verse Goudse stroopwafels. 
Dat wilt u toch niet missen? We hopen op uw steun.

Ilse de Jong met de binnengekomen stroopwafels.



Dit keer ben ik in gesprek met een dorpsgenoot wiens 
verhalen een heel boek zouden kunnen vullen. Om 
daar een samenvatting van te maken is niet gemak-
kelijk. Toch heb ik geprobeerd e.e.a. op een rijtje te 
zetten.
Robert Hans (Rob) van Hoogdalem werd geboren op 
24 juli 1954 als zoon van Gijsbertus van Hoogdalem 
en Alida Francisca Jacoba Johanna Tettero. Zijn 
geboortehuis stond in De Steeg, thans Hoofdweg 
68. Toen hij twee jaar was verhuisde het gezin Van 
Hoogdalem naar Molenweg 36. Ondanks het feit dat 
Rob twee jaar was herinnert hij zich nog dat hij op de 
arm van zijn vader De Steeg uit liep en dat daar voor 
op een bankje een oud dik vrouwtje zat. Wie dat was, 
Joost mag het weten. Het gezin bestond uit vader en 
moeder Van Hoogdalem en de kinderen Jenneke, 
Ursula, Francien, Rob en Astrid. 

De lagere school heeft Rob gevolgd op de plek waar 
nu kerkelijk centrum ‘De Voorhof ’ staat. Rob heeft 
leuke en minder leuke herinneringen aan de lagere 
school. Allereerst al het feit dat hij in klas 2 is blijven 
zitten. De reden was dat Rob een mager ventje was 
en op advies van de schoolarts is hij toen acht weken 
naar een sanatorium in Hellendoorn gegaan. Maar 
Rob praat liever over zijn leuke herinneringen. “Een 
leuke herinnering is dat er op het schoolplein ons 
volkslied het Wilhelmus geoefend moest worden om 
te kunnen zingen tijdens de aubade op Koningin-
nedag. Meester Boer had daarbij een lange liniaal in 
zijn hand waarmee hij de maat aangaf door hiermee 
op de muur te tikken. Op een gegeven moment zei 
de liniaal krak en de kinderen lagen in een deuk van 
het lachen. Het was gelijk einde oefening”. Nee, Rob 
was geen studiebol. “Ik vond school helemaal niets. 
Ik wou de polder in of op de boerderij kijken”. In klas 
3 kwam hij bij juffrouw Snijders in het noodlokaal 
op het schoolplein te zitten. “Dat was zo’n leuke juf. 
Ze hield altijd een praatje met ons en leerde ons de 
eerste, tweede en derde stem zingen. Ik had een hele 
lage stem en dat was bij het zingen een makkelijke rol. 
Als ’s zomers de ramen open stonden en wij aan het 
zingen waren, kwam buurvrouw Verwoerd naar ons 
luisteren”. Ook vanuit klas 4 bij meester Hoedeman 
heeft Rob een leuke anekdote. “Ik was vroeger al 
gecharmeerd van het chauffeurswerk. Tijdens een les 
van meester Hoedeman kwam het woord chauffeur 
aan de orde en ik was gelijk geïnteresseerd, hoewel ik 
niets had met taal. De volgende dag riep de meester 
mij naar voren om het woord chauffeur op het 
schoolbord te schrijven en tot ieders verrassing had 

ik het goed”. Daarna kwam meester Boer. “Om gelijk 
maar met de deur in huis te vallen, wij hadden een 
verstoorde relatie. Ik heb wat in de hoek gestaan. Op 
een keer had ik tegen een schutting getrapt waarbij 
een plank kapot was gegaan. Ik moest toen 100 x 
schrijven: ‘Ik mag de schutting niet kapot trappen’. 
Maar ik maakte daar van: ‘Ik mag 100 x de schutting 
niet kapot trappen, maar daarna wel’. Meester Boer 
was zo kwaad dat ik in het vervolg voor in de klas bij 
zijn bureau moest gaan zitten”.  

“Na de lagere school ging ik naar de technische school 
en daar ging het ook fout. Ik zou metaalbewerker 
worden. Tijdens de les was ik zo geconcentreerd bezig 
dat toen ik op mijn rug getikt werd enorm schrok. In 
een reflex gaf in met mijn arm een slag naar achteren. 
Tot mijn grote schrik bleek het de leraar te zijn die ik 
sloeg”. De leraar had hem willen wijzen op het feit dat 
hij nog een inbussleutel ergens uit moest halen. Maar 
het leed was al geschied en Rob kon de school al na 
een half jaar verlaten. Nogmaals stelt Rob: “Ik heb het 
echt nooit bewust gedaan, maar het was een reflex”. 
Zo gebeurde het dat Rob op veertienjarige leeftijd 
moest gaan werken. “Mijn eerste baantje was fietsen-
maker bij Blonk aan de Leidsestraatweg in Woerden. 
Dit bedrijf was ook Citroën dealer. Een half jaar 
heeft hij hier gewerkt en er zouden nog vele baantjes 
volgen.

Vervolgens ging ik werken bij constructiebedrijf 
De Driehoek Van Koert aan de Zegveldse Uitweg. 
Dit bedrijf maakte interieurs voor loopstallen zoals 
voerhekken en drinkbakken. Na twee jaar had Rob 
het hier gezien en ging varen. “Ik werd schippers-
knecht bij Jan Balvert uit de Meije. Ik hielp met het 
laden en lossen van graan, maakte de boot schoon, 
hielp met koken, eigenlijk een manusje van alles. Na 
anderhalf jaar zocht ik een nieuwe uitdaging. Ik was 
toen 17½ jaar oud en snakte er naar om mijn rijbewijs 
te halen. Maar eerst werd ik nog bijrijder bij Brand 
Bierbrouwerij. Zij hadden een depot in Nieuwerbrug 
(achter Rooie Truus) met één wagen. Gelukkig werd 
ik een half jaar later achttien waarna ik als een speer 
mijn rijbewijs ging halen. Ik rook de vrijheid van het 
vrachtverkeer”. 

Eindelijk een diploma, zijn rijbewijs. Wat was Rob 
er trots op. “Helaas kon ik bij Brand Bierbrouwerij 
niet zelfstandig op een auto gaan rijden, ze had er nl. 
maar één. Al snel kreeg ik een tip dat Jan Ende uit 
Wilnis, een melkbussen rijder, een chauffeur zocht. 
Tot mijn grote vreugde werd ik aangenomen. Het was 
wel zwaar werk, maar als je eenmaal de slag te pakken 
had om de zware melkbussen op de vrachtwagen te 
zetten was het goed te doen. Ik had in ieder geval het 
geluk dit werk zonder problemen te kunnen doen. Ik 
heb daar echt zo’n mooie tijd gehad. Het veranderde 
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In gesprek met... Rob van Hoogdalem

Nijverheidsbuurt 5 • 3474 LA Zegveld

Machinehandel, Verhuur en Reparaties

G. Donselaar & Zn.
De firma Donselaar verhuurt, repareert en handelt in heftrucks, hydraulische kranen 

en motoren. Verder leveren wij hydraulische slangen en toebehoren.

Ook voor constructiewerk en het lassen van ijzer, roestvast staal 

Heftrucks  •
Hydr. kranen  •

Sloopsorteergrijpers  •

•  Motoren
•  Onderdelen
•  Hydr. slangen service

en aluminium kunt u bij ons terecht.

Wilt u meer weten? 

Kom naar Nijverheidsbuurt 5 in Zegveld of 

neem vrijblijvend contact met ons op:

Tel. 0348-692388/06-50620862 

marceldonselaar@ziggo.nl
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mijn leven…de vrijheid! Daarbij kon ik goed overweg 
met de boeren”.

Over boeren gesproken, Rob heeft leren melken bij 
de familie Loenen aan de Hoofdweg. Paul Loenen 
had een heel tamme koe, witje genaamd omdat hij 
helemaal wit was. “De koe was zwanger en Paul 
vertelde mij dat als ik goed zou raden wat voor kalf de 
koe zou krijgen, ik het kalf mocht houden. Zijn broer 
Ruth wist er meer vanaf en toen Paul even uit beeld 
was, raadde hij mij aan om te zeggen dat de koe twee 
kalfjes zou krijgen, en het zijn witte ruggen. Witte 
ruggen wil zeggen dat ze aan de zijkant gekleurd zijn 
en een witte streep hebben over de gehele rug. Dus dit 
antwoord gaf ik door aan Paul en ja hoor, er werden 
twee kalfjes geboren met een witte rug. Paul kon er 
niet meer onderuit en gaf ze aan mij. Wat was ik blij. 
Ik vertroetelde de hele winter de kalfjes en leerde ze 
kunstjes doen. Het voorjaar brak aan en de kalfjes 
mochten bij Ruth in het land lopen. We lieten ze los 
en na een paar grote bokkesprongen renden ze achter 
elkaar via de rijplank de mesthoop op. Aan het einde 
van de hoge mesthoop sprongen ze beiden naar bene-
den. Dat ging helaas mis. Bij het landen beneden aan 
de mesthoop braken beide kalfjes alle twee hun voor-
poten bij de knieën totaal af. Einde verhaal voor mij, 
de kalveren moesten inslapen. Wat heb ik gehuild”.  

Toen Rob 19 jaar was moest hij in militaire dienst. “Ik 
werd gelegerd in de Cort Heijligers Kazerne in Bergen 
op Zoom en kwam bij de aan- en afvoertroepen. Ik 
had al gauw onenigheid met de sergeant van de dag 
en werd naar de Koning Willem III kazerne in Nieu-
wersluis gestuurd. Dit was een militaire strafkazerne. 
Ook hier kon niet iedereen mijn grappen waarderen. 
Ik was kokshulp en dagelijks kwam de schillenboer 
langs om restanten van het eten op te halen. Hij 
beklaagde zich bij mij dat hij, sinds ik daar werkte, 
te weinig afval meekreeg. Ik heb dat de dag erna 
gecompenseerd door al het eten mee te geven wat er 
in voorraad was. Het gevolg was dat er om 12.00 uur 
voor niemand meer een snee brood te vinden was. 
Wat een toestand is het toen geweest. Het gevolg was 
dat ik na drie weken militaire dienst op basis van S3 
buitengewoon dienstplichtig werd verklaard en naar 
huis gestuurd. Mijn vader kon er wel om lachen, maar 
mijn moeder was wat strenger”.  

Na zijn militaire ‘sof ’ is Rob weer melkbussen gaan 
rijden, nu bij Cees Groenendijk uit ons dorp. “Omdat 
de melktank in opkomst was, kwam ik toen hoofdza-
kelijk bij van die keuterboertjes, wel beregezellig”. 
Inmiddels had Rob ook verkering gekregen en op 
8 april 1973 trouwde hij met Anneke Vollering uit 

de Meije. Na enkele maanden ingewoond te hebben 
bij zijn zus Ursula aan de Clausstraat 4 gingen Rob 
en Anneke wonen aan de W. Alexanderstraat 49. Zij 
kregen twee kinderen, Ramon en Natasja. Helaas zijn 
Rob en Anneke na dertien jaar uit elkaar gegaan en 
vestigde Rob zich aan de Populierenlaan 1 waar hij 
nog steeds woont. Inmiddels is Rob de gelukkige opa 
van drie kleinkinderen van zijn zoon Ramon. 

Omdat aan het ophalen van melkbussen een eind 
kwam, diende zich het volgende hoofdstuk in Rob 
zijn leven aan. “Ik ging rijden voor transportbedrijf 
De Jonge uit Woerden op het buitenland. Ze waren 
daar als een vader voor mij. Ik herinner mij een mooi 

moment dat ik een vracht bananen op maandagmor-
gen in Stockholm moest brengen. Je waande je in 
Zweden in een heel andere wereld, de natuur, de rust, 
het was zo overweldigend. Ik heb daar zitten janken 
van plezier, zo genoot ik”. Helaas ging de opdracht-
gever van De Jonge failliet en was er geen werk meer 
voor het personeel. Met andere woorden, Rob stond 
op straat. Gelukkig zit Rob nooit lang zonder werk 
en pakt hij van alles aan. Zijn nieuwe werkgever werd 
transportbedrijf Blok uit Woerden waarvoor hij kaas 
ging rijden. Daarna volgde Raak limonade waarvoor 
hij fruitsappen bij winkels afleverde. 

Wordt vervolgd in De Berichtgever van november.
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Allerzielen viering
Op zaterdag 2 november a.s. wordt wereldwijd Al-
lerzielen gevierd. Op die dag gedenken de aanwezigen 
hun overleden familieleden, vrienden en bekenden 
die hier of elders hun laatste rustplaats hebben. Ook 
de parochie Pax Christi van de geloofsgemeenschap 
Onze Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld viert Al-
lerzielen. Pastor Huub Spaan zal in deze viering voor 
gaan. De viering in de R.K. kerk in de Meije begint 
om 19.00 uur. Aan het einde van de viering zal de be-
graafplaats worden bezocht om de graven te zegenen. 
Na afloop wordt u van harte uitgenodigd om met 
elkaar koffie te drinken achter in de kerk.
Een ieder is van harte welkom.

Herdenking savond ‘Lichtjes in het Donker’
(Een ingekomen bericht)

Op 21 november 2019 is de Herdenkingsavond 
‘Lichtjes in het Donker’ op de algemene begraafplaats 
Meeuwenlaan in Woerden. Deze lichtjesavond is 
bedoeld voor iedereen die een dierbare heeft verloren 
en wil gedenken, ongeacht waar deze is begraven of 
gecremeerd.
De begraafplaats is ‘s avonds prachtig verlicht en 
er heerst een intieme, ingetogen sfeer. Juist in de 
donkere dagen van november is het fijn om elkaar 
wat licht en warmte te brengen. Daarom komen we 
op deze avond samen.

Iedereen is op deze avond welkom. Familieleden en 
vrienden, jong en oud uit Woerden en omgeving, dus 
ook Zegveld, zijn welkom om een bezoek te brengen 
aan één of meerdere graven of even stil te staan bij het algemene gedenkteken. Zij geven woorden aan het 

gemis, laten hun gedachten in stilte varen, luisteren 
naar muziek of maken een mooi herinneringsgebaar. 
De avond zal om 19.00 uur worden geopend en na 
de opening is iedereen vrij om de begraafplaats op te 
gaan. De rest van de avond zijn er doorlopende activi-
teiten, ook voor kinderen. Vrijwilligers zijn aanwezig 
om u de weg te wijzen, een kopje koffie of chocola-
demelk in te schenken of om u op een andere manier 
van dienst te zijn. Dat maakt ‘Lichtjes in het Donker’ 
tot een onvergetelijke avond, waarbij we zeker ook het 
leven vieren met elkaar.

Datum: 21 november 2019 van 19.00 - 21.00 uur
Locatie: Algemene Begraafplaats Meeuwenlaan, 
Meeuwenlaan 36, Woerden

Voor vragen of meer informatie kunt u bellen met 
Marcel Dekker: tel. 06-21474575



“Het bijzondere zit vaak verborgen 
in het gewone”

Ria van der Zon Uitvaartbegeleider
Zegveld 0348-691398/06-11136234
Gespecialiseerd op uitvaarten waarbij mensen 
met een verstandelijke beperking betrokken zijn.
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Tel. 0615080215

Lisette_pauw@hotmail.com

Lisette Pauw
Prinses Beatrixstraat 12

3474 JW   Zegveld

Henk Oskam

Dorpsconsulent ZegveldZorgt

Mobiel: 06-14326531
E-mail: dorpsconsulent@zegveldzorgt.nl

Bezoek en post adres: 
Hoofdweg 70, 3474JG Zegveld
www.zegveldzorgt.nl

Werkdagen:

Dinsdag, woensdag en donderdag
Henk Oskam Wer

November aanbieding!
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Brengt u in november een bezoek aan de salon en wilt u 
van deze aanbieding gebruik maken? 
Laat mij dit dan van tevoren even weten.             

www.salonlasonrisa.nl���������������salonlasonrisa@ziggo.nl   

Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

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

Schildersbedrijf

Beukers

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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MIDDENWEG 37  3474 KC ZEGVELD  |  TEL 0348 691100



Burgerlijke stand

Geboren: 

11 juli 2019
Aimée Leène Matthía (Aimée), dochter van
Johan & Henriëtte Verboom-Olieman
Wilhelminastraat 1, 2964 CP  Groot-Ammers

2 september 2019
Vera Neeltje Maria (Vera), dochter van
Wim & Marije de Koning-de Bruijn
Tuinbouwweg 7B, 2742 KN  Waddinxveen

9 september 2019
Andrew Jan-Harm Dara (Andrew), zoon van
Samuel & Sopeat Kiers-Mer
Nieuwstraat 47, 3474 JL  Zegveld

14 september 2019
Adriaan Pieter (Adrian), zoon van
Bas & Rianne Trouwborst-Hofland
Abel Tasmanlaan 46, 2803 GL  Gouda

2 oktober 2019
Maria Petra (Marthe), dochter van
Bart & Teuni Kool-van Ingen
Oranjekanaal N.Z. 39, 9432 TR  Zuidveld

12 oktober 2019
Jurrian, zoon van Martin & Joëlle de Vink-Gorter
Korensloot 54, 3474 HM  Zegveld

25 jaar getrouwd:
9 november 2019
Adriaan & Sonja Verboom-van der Schoor
Hoofdweg 183, 3474 JD  Zegveld

Overleden:
27 september 2019
Yvonne Cornelia Maria (Yvonne) van der Kraan- 
Grootscholten
in de leeftijd van 56 jaar
Nieuwstraat 23, 3474 JL  Zegveld

11 oktober 2019
Hendrik Nico (Henk) Heikamp
in de leeftijd van 95 jaar
Laatst gewoond hebbende: Molenweg 38, 3474 KZ  
Correspondentieadres: 
Nico Heikamp, Hoofdweg 138, 3474 JK  Zegveld
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Stuur een kaartje naar 
De Berichtgever!!

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

verzoeken wij u dit ons te melden. 
Vergeet u dus niet om de Berichtgever een 

kaartje te sturen! 

Uw kaartje kunt u het beste sturen naar:

Gert Ton, Broeksloot 43, 3474 HS  Zegveld

De Berichtgever in 2019 
De Berichtgever hoopt in 2019 te verschijnen op: 
22 november, 20 december.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 
woensdag 6 november 2019 
bij ons binnen te zijn. 
Adver tenties uiterlijk 
vrijdag 8 november 
2019. �

Voor het laatste Zegveldse 

nieuws, kijk even op de 

Facebooksite van 

De Berichtgever en op 

www.zegveld.net

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 vrij-
willigers mee. Voor informatie kunt u Marja Meijers 
bellen, telefoon 691470.

22 en 27 okt: Vakantie Bijbel Week
  2 nov: Allerzielen viering R.K. kerk in de Meije.  
 Aanvang 19.00 uur 
  2 nov:   Goede Doelen Dag 
  2 nov: Najaarsconcert KNA
4-9 nov: Speculaasverkoop ‘De Lofstem’
  9 nov:   Pluimvee tentoonstelling in de Milandhof
12 nov:    Passage. Deze avond krijgt u informatie over 

de Stichting ‘Woerden helpt Roemenië en 
Oekraïne’. Aanvang 19.45 uur in de Milandhof

13 nov:  Vrouwen koffie-ochtend
15 nov: 40 jaar TV Miland vanaf 16.30 uur
21 nov:  Herdenkingsavond ‘Lichtjes in het Donker’ 

aan de Meeuwenlaan, Woerden
23 nov: Intocht Sinterklaas
30 nov: Zegvelds Benefietdiner t.b.v. restauratie kerk
16 dec: Kerstbroodmaaltijd Welzijn Zegveld
16 dec: Kerstzangavond in de Milandhof
25 jan: Verenigingenspel
1 febr: Zegveld wintert
20 en 21  febr: Boekpresentatie en tentoonstelling over 

de neergestorte B17 bommenwerper in de 
Polderzaal van de Milandhof

4 juli: Zegveld zomert  �

Stichting Welzijn Zegveld
(Een ingekomen bericht) 

Vanaf 10 oktober jl. is ‘Welzijn Zegveld’ 
een stichting geworden. Omdat ‘Welzijn 
Woerden’ niet meer bestaat valt de 
activiteitencommissie ‘Welzijn Zegveld’, 
onderdeel van ‘Welzijn Woerden’, een 
beetje tussen de wal en het schip.
We horen nu onder ‘Hart voor Woerden’, 
maar zij geven aan dat er in elke kern/
plaats een comité moet worden gevormd 
om zoveel mogelijk ter plekke het welzijn 
van onze gemeenschap te bevorderen. 
Daarom hebben we ‘Stichting Welzijn 
Zegveld’ opgericht, omdat het voor ons 
ook meer ruimte biedt om de eenzaam-
heid van de mensen in ons dorp te voorkomen en als sociaal ontmoetingspunt te kunnen fungeren met als 
onderkomen de Milandhof.
Voor zover we nu kunnen overzien blijven alle activiteiten voorlopig gewoon doorgaan.
Inlichtingen: Herman Lekkerkerker, tel. 692424; Hanneke Kastelein, tel. 691891; Adrie de Jong, tel. 691416; Riet 
Verheul, tel. 691045 en Ada Beiboer, tel. 691894.

Het nieuwe bestuur v.l.n.r.: Hanneke Kastelein, Ada Beiboer, Herman 
Lekkerkerker, Adrie de Jong en Riet Verheul.

Vrouwen koffie-ochtend
Op woensdag 13 november a.s. wordt er weer een 
vrouwen koffie-ochtend georganiseerd. Rondom een 
kopje koffie kunt u luisteren naar Marianne Glashou-
wer uit Amersfoort. Zij zal spreken over het thema 
‘Vrouwen zoals jij en ik’. De koffie-ochtend wordt ge-
houden in Gasterij ‘De Milandhof ’ en begint om 9.30 
uur. De organisatie is in handen van de Evangelisatie-
commissie Zegveld. Een boeken- en sieradentafel zijn 
aanwezig, evenals een tafel met Israëlische producten. 
U wordt van harte uitgenodigd deze ochtend bij te wo-
nen. Neem gerust uw (schoon)moeder, zus, vriendin 
en/of buurvrouw mee.

Speculaas verkoop 
‘De Lofstem’
(Een ingekomen bericht)

Onze actieweek is dit jaar van 4 tot 9 november a.s. 
Deze keer hebben wij voor een iets andere opzet geko-
zen. Wij proberen zoveel mogelijk op maandagavond 4 
november bij u aan te bellen. Dit betreft in ieder geval 
de huizen in de bebouwde kom, de buitenwijken zullen 
in de loop van de week aan de beurt komen. Hebben 
wij u niet thuis getroffen op maandagavond, dan 
komen wij later nog een keer langs. 
De prijs is onveranderd, 1 pop voor € 2,00 en 3 poppen 
voor € 5,00. U kunt ook een bestelling plaatsen, de 
poppen worden dan bij u thuisbezorgd. 
Belt u dan naar Adrie Uittenbogaard-Kastelein, tel. 
0348-691808 of 06-30070212. Alvast onze hartelijk 
dank.

Collecte HandicapNL 
een succes
(Een ingekomen bericht)

Met de collecte van HandicapNL is in Zegveld en de 
Meije € 1.068,68 opgehaald. Wij bedanken alle vrij-
willigers en gevers die hieraan bijgedragen hebben. 
Met de opbrengst worden landelijke en lokale 
projecten gefinancierd. HandicapNL droomt van 
een Nederland waarin je met een handicap echt 
kunt meedoen. Wij willen een maatschappij waarin 
je eigen keuzes kunt maken. Waarin je weerbaarder 
bent en zichtbaar is wat je kan en niet wat je beperkt. 
Familieleden helpen we een balans te vinden tussen 
draaglast en draagkracht. En we stimuleren de sociale 
kring en de complete maatschappij om met een open 
blik naar de mogelijkheden van mensen met een 
handicap te kijken. 
Iedereen hoort erbij, iedereen eerlijke kansen.
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