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Voor inwoners van Zegveld en de Meije

Dorpsinitiatief Zegveld leidt tot
modern alternatief voor zorgwoning
Ondertekening
overeenkomst
bouwproject locatie
De Pionier

Woningcorporatie
GroenWest en de
gemeente Woerden
hebben op woensdag
26 juni de ontwikkelovereenkomst getekend voor het nieuwbouwplan van de
locatie De Pionier.

(Een ingekomen
bericht)
Woningcorporatie GroenWest
en de gemeente Woerden
hebben op woensdag 26 juni
de ontwikkelovereenkomst
getekend voor het nieuwbouwplan van de locatie De Pionier
aan de Clausstraat in Zegveld.
Daarmee gaat de bouw van
23 levensloopbestendige
appartementen op de locatie
van de voormalige basisschool
definitief door. Een belangrijke
mijlpaal voor Zegveld, dat al
lange tijd uitziet naar de komst
van deze nieuwe woningen.
De zorgcoöperatie Zegveld Zorgt was
initiatiefnemer van dit project, zij blijft
partner bij de realisatie ervan.
Geschikt voor bewoners met zorgvraag
In het appartementencomplex komen
voornamelijk sociale huurwoningen.
Het complex is geschikt voor bewoners die zorg aan huis nodig hebben:
rolstoeltoegankelijk, met een ruime

Colofon
ADVERTENTIES
EN ADMINISTRATIE
badkamer, brede galerijen en een brancardlift. De gemeente en GroenWest
doen extra financiële bijdragen aan dit
project, omdat het belangrijk is voor de
bewoners van Zegveld.
Zo lang mogelijk zelfstandig in vertrouwde omgeving
Karin Verdooren (directeur-bestuurder
GroenWest): “In de kern Zegveld

Nijverheidsbuurt weer als nieuw!
U zult het ongetwijfeld hebben gezien. Alle werkzaamheden rond de Nijverheidsbuurt
zijn klaar en het resultaat mag er wezen!

krijgen we nu ook appartementen die
geschikt zijn voor senioren die wat
zwaardere zorg aan huis nodig hebben.
Met hulp van Zegveld Zorgt maken
we hier een modern alternatief voor
de zorgwoning, waar bewoners zo lang
mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde
omgeving kunnen blijven wonen.”
Tymon de Weger (wethouder bouwen
en wonen): “Een klein woningbouwplan maken in de sector sociale huur,
dat voldoet aan de eisen en wensen én
financieel haalbaar is, is vaak een hele
puzzel. Ook dit plan in Zegveld heeft
veel tijd gekost. Ik ben dan ook blij
dat we nu deze overeenkomst hebben
kunnen tekenen. De start van de bouw
komt daarmee snel dichterbij.”
Informatieavond voor bewoners
Op donderdag 4 juli jl. is er een informatieavond geweest in de Milandhof
om bewoners van Zegveld over de
plannen te informeren. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning liggen ter inzage
bij de gemeente Woerden. Dan kunnen
bewoners bij de gemeente op de plannen reageren. Naar verwachting zal de
nieuwbouw begin 2020 van start gaan.
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R. Keijzer
A. Vergeer

Zondag 29 September
13.00 uur tot 19.00 uur Groene Hart Bokkentocht.
Een tocht waar 6 café’s aan meedoen uit het Groene Hart en

Boschsloot 30 - 3474 HK Zegveld
Telefoon 0348-407238/407069
Telefax 0348-407560

waar u met de bus naar toe kan hoppen en weer terug
dus biertje op, hop naar het volgende café.
Zie ook onze facebook pagina. (Kaarten hiervoor verkrijgbaar
aan de bar en bij Eetcafe Moos in Zegveld).
Tijdens deze middag treedt de band Now What op bij
Eetcafe De Halve Maan op vanaf 15.00 uur. Toegang gratis.
(Dus ook als u niet meedoet met de tocht.)
Zondag 27 Oktober v.a. 15.30 uur.
Year’s Go By Band Lekkere muziek voor iedereen Toegang gratis

Hazekade 20 - Telefoon: 06 14445511

www.boltonbouw.nl
info@boltonbouw.nl

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

De Berichtgever
Hieronder worden voor u door Paul Vonk,
waarnemend secretaris, de belangrijkste punten die in de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van 18 juni 2019 op de agenda
stonden op een rijtje gezet. De uitgebreide
notulen kunt u ook lezen op onze website
dorpsplatform.zegveld.net
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Zegveld, het dorp waar
het leven goed is!

zitten’. De aanwonenden is opgeroepen dat als er
klachten zijn dit vooral ook aan de leden van het
Dorpsplatform door te geven. De dorpswethouder (George Becht) heeft beloofd persoonlijk
met het DB van het Dorpsplatform contact te
houden om te volgen hoe het met de communicatie gaat.

Plan locatie Waldhoorn/Pionier

Vervanging Julianabrug

Groen West realiseert op het terrein van de
voormalige openbare school de Waldoorn 23
‘zorgwoningen’. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Zegveld Zorgt en het Dorpsplatform. Het complex is bedoeld voor bewoners die
zorg aan huis nodig hebben, speciale aandacht
is er voor rolstoeltoegankelijkheid, een ruime
badkamer, brede galerijen en een brancardlift.
Verder is één woning bestemd voor het samen
kunnen komen van de bewoners (sociale
activiteiten, met elkaar). Het plan heeft tot
doel dat Zegveldse ouderen zo lang mogelijk
in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven
wonen. Nu de plannen steeds concreter worden,
hebben de partners regelmatig overleg over de
uitvoering. Zegveld Zorgt overlegt met name
over de verdere invulling van de doelgroep:
dit zijn Zegveldse ouderen die zorg aan huis
kunnen ontvangen als die nodig is. Na de zomer
wordt overlegd over de toewijzing. Op 4 juli jl.
is er nog een informatie avond geweest. Het is
bekend dat een aantal omwonenden bezwaren
heeft tegen de plannen. De gemeente Woerden
vergadert de komende maanden over de wijziging van het bestemmingsplan en dan zullen
ook de bezwaren van de omwonenden aan de
orde komen.

De gemeente heeft met leden van het Dorpsplatform de situatie ter plaatse bekeken. Er gaat flink
veel verkeer door de dorpskern en over de brug
bij Coöp Bremmer. Deze smalle passage moet
niet extra belast worden door meer autoverkeer.
Het dorp vindt daarom dat de verkeersbrug aan
het eind van de Julianalaan moet blijven, de
ambtenaren vinden een loopbrug voldoende. De
zaak ligt nu bij het college. Het is even afwachten hoe dit afloopt.

Plan Weidz
Het plan Weidz is publiek gepresenteerd op 16
mei jl. en er is hierover een informatieavond
voor de geïnteresseerden op 13 juni jl. gehouden. De verkoop van de woningen verloopt zeer
voorspoedig. Bij de toewijzing is gelet op het
inwonerschap van de kopers (zoveel mogelijk
Zegvelders). De planning is gericht op een
oplevering in begin 2021. Tegen dit plan hebben
aanwonenden (bewoners van de Haak) bezwaren ingediend.
Het Dorpsplatform Zegveld respecteert uiteraard het recht van een ieder om bezwaren tegen
het plan in te dienen. Zij zal zich hier dan ook
niet inhoudelijk mee bemoeien. De werkgroep
verkeer van het Dorpsplatform Zegveld gaat
zich buigen over de verkeerssituatie in Zegveld
(op Hoofdweg en Milandweg tot voorbij Siveo)
en zal de uitrit van Weidz hierbij meenemen.
Het Dorpsplatform stelt voor de straten in het
plan Weidz de naam ‘de Haak’ te geven, zodat
dit aansluit met de huidige bebouwing.

Omgevingsvisie
In oktober wil het Dorpsplatform dat de
gemeente voorlichting en uitleg geeft over wat
een omgevingsvisie is, hoe dit werkt, wat de
consequenties zijn, etc. Dit kan daarna in de
nieuwe dorpsvisie worden meegenomen. Het
Dorpsplatform Zegveld vindt het jammer dat er
geen ruimte is voor Zegveldse startende ondernemers. Dit heeft – naast de gevolgen voor de
leefbaarheid- ook gevolgen voor de brandweer
omdat ondernemers of hun Zegveldse werknemers vaak ook lid zijn van de vrijwillige brandweer. Het Dorpsplatform Zegveld vindt dat de

Nieuws van het
Dorpsplatform
Zegveld
gemeente bij het beleid over de Nijverheidsbuurt
en de schuifruimte wel iets heeft laten liggen.
Veel starters zijn nu naar Woerdense Verlaat
gegaan.

Ophogen Slotenbuurt
Het Dorpsplatform Zegveld heeft bij de gemeente aangekaart dat zij ontevreden is over de
uitvoering van het werk (er wordt overal tegelijk
gegraven) en met name de communicatie naar
de aanwonenden. De dorpswethouder (George
Becht) heeft hierop zelf actie ondernomen en
heeft op basis van de signalen van het Dorpsplatform een rondgang in de wijk gemaakt,
waarbij zowel de gemeentelijk projectleider, als
het bestuur van het Dorpsplatform aanwezig
waren. De gemeente heeft daarbij ervaren dat de
emoties in de wijk hoog zitten en de gemeente
en aanwonenden zo nu en dan tegenover
elkaar staan en heeft nu zelf ook de conclusie
getrokken dat de communicatie niet goed is
geweest. Daarom komen gemeente, aannemer
en leden van het Dorpsplatform elke drie weken
bij elkaar om de problemen en de voortgang
van het werk te bespreken. Verder heeft de
gemeente aangegeven stevige gesprekken met de
netbeheerders (van wie de gemeente trouwens
geen opdrachtgever is) en aannemer gevoerd te
hebben. De gemeente hoopt dat de opleverdatum van januari 2020 nog steeds gaat lukken.
Het Dorpsplatform heeft bij de gemeente er
op aangedrongen ‘dicht op het werk te blijven

Dorpshuizen en wijkcentra
In het derde kwartaal van dit jaar zal een overleg
plaatsvinden over de rol van dorpshuizen en
wijkcentra. Er zal ook worden gesproken over
de verbreding van de functies van de dorpshuizen en wijkcentra (‘huis’ van Zegveld).

Herplant bomen, inventariseren
locaties voor nieuwe bomen
In loop der jaren is het aantal bomen wat
verminderd door storm, kappen, etc. Gekeken
wordt hoe en waar bomen teruggezet kunnen
worden. Als er vanuit het dorp ideeën zijn, dan
kan dit bij het Dorpsplatform worden gemeld.

Bodemverontreiniging,
veengronden in Westelijk Utrecht
zijn ‘vervuild’
In het Algemeen Dagblad heeft enige tijd
geleden een artikel gestaan over bodemverontreiniging. Er zou lood in de bodem zitten dat
voor kinderen tot 6 jaar ongezond kan zijn. De
uitkomsten van een onderzoek van de Omgevingsdienst Utrecht (ODRU) naar speelplekken
komen nog. Deze moeten ook nog door de
gemeente worden behandeld en de gemeente zal
hierover met het Dorpsplatform communiceren.
Zie verder ook de site www.odru.nl/let-op-lood
voor tips en adviezen.

Dorpsvisie
In het najaar zal het Dorpsplatform starten met
de voorbereiding van de nieuwe Dorpsvisie. De
inwoners, verenigingen, instellingen, ondernemers, etc. worden nadrukkelijk uitgenodigd
om hieraan mee te doen, zodat er een breed
gedragen Dorpsvisie gemaakt kan worden. Wil
je hieraan meedoen, meld je dan aan bij Paul
Vonk, dorpssecretaris.

Afgebroken rioleringen Eikenlaan
Op korte termijn zal de gemeente over de verdere voortgang in gesprek gaan met het bestuur
van het Dorpsplatform. Hierbij zal met name de
analyse van het probleem, de gevolgen voor de
wegen en de aanwonenden worden besproken,
alsook de communicatie naar de omwonenden.

Volgende vergadering
De volgende openbare vergadering is op
dinsdag 15 oktober a.s.
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Nederlands kampioenschap polsstok in ons dorp
Er hebben het afgelopen jaar mooie
wedstrijden plaatsgevonden bij de
polsstokvereniging in ons dorp. Denk
aan de Verburg Kaas Bokaal, de Coop
Bremmer Trofee en het Zegvelds Kampioenschap.
Het hoogtepunt was echter toch Het
Nederlands Kampioenschap op 31
augustus jl., waar alleen de allerbeste
springers uit Nederland aan mee mochten doen.
De accommodatie van de polsstokvereniging was omgebouwd tot een professioneel wedstrijdterrein. Er stonden
tribunes en rijen met stoelen, er was
een muntverkoop, een springkussen, er
waren toiletten en zelfs de ijscoman was
aanwezig. De organisatie had groots
uitgepakt!
Hollandse en Friese springers streden
deze dag om de nationale titel. Het was een
prachtige wedstrijd met regionale toppers,
Friese toppers en onze plaatselijke toppers Paul
van Meijeren en Wijnan van Ingen. De tribunes
zaten overvol en iedereen zat op het puntje van
zijn zitplek om niets van de wedstrijd te hoeven
missen.
Het eerste spektakelstuk kwam van Roy Velis.
Deze 13-jarige Benschopper bereikte een afstand van 18.50 meter. Met deze afstand sprong
hij een persoonlijk record en won hij meteen de
eerste prijs in de jongens-categorie.
Een andere opvallende sprong was de tweede
sprong van Rian Baas. Deze springer had de
afgelopen jaren geen podiumplek meer gehaald
op een NK, dus verraste iedereen met een geweldige sprong van meer dan 21 meter. Hiermee
bleef hij voor favoriet Jaco de Groot en won de
eerste prijs bij de heren.
Ook bij de vrouwen was er een onverwachte
winnaar. Er werd gedacht dat de Friese Marrit
van der Wal en de Oudewaterse Dymphie Baas
de meeste kans zouden maken op een eerste
plek. Het was echter Wendy Helmes die 16.43
meter sprong en daarmee de eerste plaats
bemachtigde.
Kortom, het was een dag vol verrassingen! Mede
dankzij het mooie weer en de geweldige organisatie was het een fantastische dag voor zowel de
springers als de toeschouwers.

Zegveldse kinderen ontdekken
hun talenten met Sjors!
(Een ingekomen bericht)
Ook dit schooljaar kunnen alle Zegveldse kinderen weer meedoen aan het project ‘Sjors, ontdek
je talent!’. In het Sjors-boekje, dat de kinderen
in de week van 7 oktober op de Jorai krijgen
uitgereikt en die ook op de Milandschool komt
te liggen, staan sportieve, creatieve, natuurlijke
en technische activiteiten en workshops waaraan
leerlingen kunnen deelnemen. Vorig jaar was
het Sjors-project al een groot succes in Zegveld.
Toen werd een cursus Graffiti gegeven door
het KUVO en een kookworkshop door Caatjes
Keuken. Het aanbod was zelfs zo populair dat er
een wachtlijst ontstond!
Komend seizoen kunnen de leerlingen in Zegveld deelnemen aan meerdere activiteiten zoals
Tekenen met Peet, Puppyvoetbal of voetbaltraining bij Siveo ’60, Gezond & Zoet en ‘50 dingen
die je moet doen voor je 12e’. De activiteiten
vinden plaats in ruimtes van de scholen en/of
op de locatie van de sportaanbieder en worden
gegeven door deskundige docenten. De activiteiten zijn gratis of tegen een kleine vergoeding

(max. € 5,- per les) te volgen. Inschrijven kan
vanaf 9 oktober via de website www.sjorsinwoerden.nl of via de Sjors-app.
Als de leerlingen een leuke activiteit willen
volgen elders in de gemeente Woerden, zoals
freerunnen, timmeren, dansen, techniek, chemieproefjes of programmeren, zijn zij ook daar
van harte welkom!
Naar aanleiding van het succes van ‘Sjors,
ontdek je talent!’ in het basisonderwijs wordt
komend seizoen ook een aanbod gerealiseerd
voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs
(12-18 jaar). Dit gaat gebeuren onder de naam
‘Try Out’. In Zegveld kunnen leerlingen bijvoorbeeld kennismaken met de schietsport bij SV de
Witte Roos. Kijk op www.inwoerden.nl voor het
totale aanbod.
‘Sjors, ontdek je talent!’ en ‘Try Out’ zijn projecten van Brede School Woerden en Beweegteam
Woerden en hebben als doel om alle leerlingen
de kans te geven om op een laagdrempelige
manier hun interesses en talenten te ontdekken. Sport- en cultuurdeelname kan nooit groot
genoeg zijn!

• MIDDENWEG 2 • TEL. 691971 •
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Broeksloot wint stratenvoetbal
(Een ingekomen bericht)
De 46e editie van het Zegveldse stratenvoetbal
was weer een groot succes. De weersomstandigheden werkten mee en de honderden deelnemers maakten er weer een sportief en sfeervol
evenement van. Bij de jongste deelnemers ging
de winst naar de Nieuwstraat dat met 4-0 zegevierde over de Pr. Beatrixstraat. Bij de oudere

jeugd moesten er penalty’s aan te pas komen om
de winnaar aan te wijzen, omdat de Hoofdweg
en de Meije in de finale op 1-1 bleven steken.
Uiteindelijk pakte de Hoofdweg de jeugdtrofee.
Bij de senioren was het een uiterst spannende
ontknoping. Net voor het laatste fluitsignaal
kwam de Broeksloot nog op gelijke hoogte met
de W. Alexanderstraat (1-1). De Broeksloot

De jeugd van de Hoofdweg
pakte de jeugdtrofee.

KNVB-onderscheiding voor
Dick van den Hoeven
(Een ingekomen bericht)
Aan het eind van het stratenvoetbaltoernooi bij het Zegveldse Siveo was
er ook een apotheose voor de organisator van het toernooi Dick van den
Hoeven. Hij werd bij het slotakkoord
verrast met de zilveren speld van
verdienste van de KNVB. De sierspeld
werd uitgereikt door KNVB-ambassadeur Jan Christiaan Goudbeek.
Van den Hoeven ontving de onderscheiding vanwege zijn verdiensten als
initiator van zowel het al 46 jaar door
hem onafgebroken georganiseerde
stratenvoetbal als het reeds 51 jaar verschijnende clubblad Siveo Nieuws.
Daarnaast memoreerde Goudbeek de verdienste van Van den Hoeven bij het opstarten van het
pupillenvoetbal in KNVB-verband.

greep uiteindelijk na strafschoppen de straattrofee.
In de strijd om de penaltytrofee kwam in beide
leeftijdscategorieën een meisje als winnaar
uit de finale. Bij de jongsten schoot Marloes
Schalkwijk alles raak en bij de oudere jeugd was
het Sanne Balvert die alle andere jongens en
meisjes aftroefde.

Marloes Schalkwijk
won de penaltytrofee bij
de jongste meisjes

(Een ingekomen bericht)

Via Bibliotheek
Zegveld toegang tot
bijna 70.000 boeken
Ben je lid van Bibliotheek Zegveld, dan heb je
toegang tot de gehele collectie van Bibliotheek
Het Groene Hart. Met andere woorden: heb je
toegang tot ruim 31.000 boeken voor volwassenen en bijna 39.000 jeugdboeken.
En 24 uur per dag kun je vanaf je eigen bank
boeken zoeken, reserveren en verlengen via
MijnMenu op www.bibliotheekhetgroenehart.
nl. Gereserveerde materialen kun je vervolgens
in Bibliotheek Zegveld ophalen en ook weer
inleveren.
Of bezoek Bibliotheek Zegveld om met een kop
koffie de laatste kranten te lezen – ook als je
geen lid bent van de Bibliotheek. Lidmaatschap
is overigens gratis tot 18 jaar.
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Een groen dak heeft veel voordelen
Voor zover bekend hebben Cees en Arja de
Vink aan de Middenweg 41 het eerste groene
dak in ons dorp. En het zou zomaar kunnen zijn
dat er nog velen in ons dorp zullen volgen. Want
een groen dak heeft veel voordelen.
Cees vertelt: “Wij hebben van het dak van onze
carport onlangs een groen dak gemaakt.
Een groen dak is een plat dak, bedekt
met (sedum)plantjes. Deze beschermen
het dak tegen UV-straling en andere
beschadigingen, zodat het dak tot wel
twee keer zo lang mee gaat. Het heeft
een positief effect op de waterhuishouding en het ziet er een stuk vriendelijker
uit. Een groen dak vangt per vierkante
meter tot wel 200 gram fijnstof en 25
liter water op. De plantjes nemen dus
veel water op. Dat verkleint de kans
op waterschade. Ook kunnen we nu al

merken dat er veel meer vogels op het dak komen. Hoewel dat niet bij ons het geval is, heeft
een groen dak op bijv. een woonkamer met een
plat dak in de zomer een verkoelende werking”.
Een groen dak bestaat uit verschillende lagen.
De onderste laag zorgt er voor dat het water kan
weglopen, dat is de drainage mat. Dwars op deze

Voor u gelezen:

‘Drains’ in weilanden bij Meije
AD 29-07-2019 en 30-07-2019
Een groep boeren in de Meijepolder tussen Bodegraven en Zegveld gaat samen met De Stichtse
Rijnlanden onderwaterdrainage toepassen. Bij een lage waterstand zorgen deze drains voor infiltratie
van water in het weiland, bij hoge waterstanden voor ontwatering.
Als het veen droog komt te staan, verbrandt het en komt er CO2 vrij. De veenlaag wordt dunner en
het land komt lager te liggen. Met drainage wordt deze bodemdaling tegengegaan.
Het is zelfs mogelijk om met een drukdrainage in het voorjaar het peil extra hoog te zetten, zodat
vogels meer voedsel kunnen vinden.
Daarnaast legt de Stichtse Rijnlanden ongeveer vier kilometer natuurvriendelijke oevers aan in de
Dwarswetering en worden elf oude bruggen en brughoofden weggehaald.

Najaar/winter kinderkledingbeurs
Op zaterdag 28 september a.s. wordt er in ‘De Voorhof ’ aan de Hoofdweg 48 van 9.00 tot 12.00 uur weer
een najaar/winter variant van de kinderkleding- en speelgoedbeurs gehouden.
Tijdens deze beurs worden baby-, kinder- & positiekleding verkocht evenals baby uitzet gebruiksartikelen, speelgoed, kinderfietsen en dergelijke.
Voor informatie en klantnummer kunt u contact opnemen met Sabina van der Arend, tel. (0348) 691933
of Carola Hageman, tel. (0348) 560305. E-mail adres is: kinderkledingbeurszegveld@gmail.com.

laag komt de substraatmat. Dit is de voedingsbodem en deze houdt het water vast. Daar
bovenop komt het sedum.
“Het dak wordt van tevoren getest/beoordeeld of
het een groen dak kan worden. Het dak mag nl.
niet ouder zijn dan 15 jaar. En een groen dak in
combinatie met zonnepanelen kan ook niet. Het
dak van onze carport is 14 m2. Het was
heel simpel. Het geheel werd in rollen
geleverd, dus het was een kwestie van
uitrollen en op maat snijden”. Het groene
dak is een tegenhanger van de tuinen, die
tegenwoordig veel bestraat worden. Ook
de gemeente wil groene daken stimuleren
en verstrekt vanaf 1 maart 2019 subsidie.
Voor een groen dak t/m 100 m2 bedraagt
dit € 25,00 per m2. Dat is dus mooi
meegenomen.
“Op dit moment is van het groene dak
vanaf de weg nog niets te zien, maar als te
zijner tijd de bloemen gaan bloeien wel. Alleen
de buren kunnen er nu vanuit het badkamerraam van genieten”.
De Berichtgever heeft al de volgende slogan
bedacht: Maak van Zegveld een groot plantsoen,
neem een groen dak…doen!

Vakantie Bijbel Week
in de herfstvakantie
(een ingekomen bericht)
Hoi allemaal,
De zomervakantie is voorbij... school is weer
begonnen. Maar in oktober is het alweer
herfstvakantie. In deze vakantie staat een hele
leuke week gepland, namelijk de ‘Vakantie Bijbel
Week’ met als thema: ‘SchatRijk!’. Zet dus de
volgende data alvast in de agenda: D.V. 22, 24,
25 en 27 oktober.
Uitnodiging volgt t.z.t. in de brievenbus!
Om deze leuke week te kunnen organiseren,
zoeken wij vrijwilligers vanaf de tweede klas van
de middelbare school! Eersteklassers mogen
zich opgeven om op te passen. Het is ook mogelijk om bij de VBW maatschappelijke stage te
lopen. Opgeven kan via vbwzegveld@gmail.com.
Wij hebben er super veel zin in!
Groetjes van het VBW-team.

Bedrijf:

Privé:

Amstelkade 4-G

Willem Alexanderstraat 12

3652 MD Woerdense Verlaat

3474 JT Zegveld

Tel. 0172 - 40 77 80
Mobiel: 06 - 46 10 77 37

info@ijzervlechtbedrijfmuis.nl
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Afscheid van ds. Jacco Overeem en zijn gezin
Op 29 augustus jl. waren ruim 200 gemeenteleden naar de sfeervol omgebouwde sporthal in de
Milandhof gekomen om afscheid te nemen van
dominee Jacco Overeem van de hervormde gemeente Zegveld. Na ruim vier jaar de hervormde gemeente van ons dorp te hebben gediend
vertrekt hij naar de hervormde gemeente van
Woerden die inmiddels al vijf jaar vacant is.
Na een welkom en korte meditatie was het tijd
om Jacco, zijn vrouw Jolanda en de kinderen
Marit en Joël in het zonnetje te zetten. De cadeaus die hij kreeg gingen gepaard met persoon-

lijke woorden en gedichten. Duidelijk werd wel
dat de gemeente het gezin Overeem bijzonder
zal missen en de dank naar Jacco was groot voor
al het werk dat hij in de gemeente heeft verzet.
Uiteraard werden de twee door hem georganiseerde Israëlreizen uitgebreid gememoreerd. De
gemeenteleden hadden gul gedoneerd voor een
cadeau. Daarom kon als dank een lounge set
worden gegeven. Verder was er voor Jolanda een
schoonheidsset uit Israël en voor de kinderen
een sjoelbak. Ook het terras bij hun nieuwe
woning in Woerden kan worden opgefleurd met

twee mooie plantenbakken. Verder was er een
schilderij van een gebrandschilderd raam uit de
kerk als cadeau en een familiefoto op canvas. Tot
slot waren er boekenbonnen die een dominee
nooit genoeg kan krijgen. De jeugdvereniging
sloot het informele gedeelte af met een quiz
waarbij het ganzenbordspel als uitgangspunt
werd genomen. Vader en zoon tegen moeder
en dochter. Hierbij waren ook weer cadeaus te
verdienen en kregen de kinderen o.a. nog enkele
spelen als cadeau. Tot slot was er een dankwoord van Jacco waarbij hij iedereen bedankte
maar bovenal God voor de goede en fijne tijd
in Zegveld. Daarna was er een hapje en drankje
en kon afscheid genomen worden van Jacco,
Jolanda en de kinderen.
Ook in de ochtenddienst van 1 september jl.
is er aandacht besteed aan het afscheid van ds.
Overeem. Zowel dhr. Schouten (scriba) als ds.
v/d Bosch (consulent) lieten in hun toespraak
hun waardering merken voor de afgelopen
jaren. Na een dankwoord van ds. Jacco Overeem
was er nogmaals gelegenheid hem en zijn gezin
de hand te drukken.
De Berichtgever wenst familie Overeem een hele
goede tijd in Woerden!

(Een ingekomen bericht)

KerstKinderKoor
Op 14 oktober start Pia Schütz met het KerstKinderKoor. Als je tussen de 6-13 jaar oud
bent en je wilt ook mee doen, kom dan elke
maandagavond naar de Milandhof om te oefenen. Het begint om 18.30 uur tot 19.15 uur. De
kerstavond is op 16 december a.s.

(Een ingekomen bericht)

Jubileumuitvoering ‘De Lofstem’
Op 26 augustus zijn de repetities van ‘De Lofstem’ weer begonnen. In 2020 vieren we ons
55-jarig jubileum met een concert waaraan o.a. Jacob Schenk als tenor zijn medewerking verleent.
We voeren dan het Oratorium ‘Jozef ’ uit. Zingen is Gezond. Goed voor de ‘brains, je kunt ontspannen, het is goed voor je longen, het vergroot je concentratievermogen en is ook nog eens goed
voor het onderhouden van je sociale contacten. En het is bewezen dat er bij het zingen endorfinen
vrijkomen en die stofjes werken weer pijnstillend en geeft een geluksgevoel. Nou, dat willen we toch
allemaal.......
Kom eens kijken, op maandagavond in de Milandhof (zaalingang links).
Zing dan eens mee met de andere leden van ‘De Lofstem’ waarvan je er vast wel één kent.
Voel wat zingen met je doet. Of zing op projectbasis met ons mee!

Nijverheidsbuurt 1 - Zegveld- Tel: 0348-691228 Fax: 0348-691990
E-mail: info@vddool.nl Website: www.vddool.nl
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Hou je van zingen en gezelligheid, doe dan mee!
Kerst zonder kinderkoor is ondenkbaar! Kom
ook en neem je vriend/vriendin mee!

Voor:
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Hoofdweg 144 - 3474 JK Zegveld
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Nieuwe stap voor Ria van de Zon

Misschien hebben sommige Zegvelders haar
kaartje al bij de Coop zien hangen. De kans is
echter groot dat haar nieuwe functie nog niet
bij u bekend is. Dat maakte dat Ria v/d Zon

Welzijn Zegveld
(een ingekomen bericht)
Na een warme zomervakantie begint het allemaal op te starten. Velen van ons zijn blij dat
de activiteiten weer zijn begonnen. We brengen
er even een paar onder de aandacht.
Bijvoorbeeld op maandagavond inloop Breicafé
vanaf 19.30 uur.
Er is klaverjassen op dinsdagmiddag in “De
Zegge” vanaf 14.00 uur en niet te vergeten de
“Open Tafel” de 2e en de 4e woensdag van de
maand in de Milandhof vanaf 12.00 uur.
Wist u trouwens dat u ook iemand een cadeaubon kan geven om deel te nemen aan deze
gezellige ontmoetingsmaaltijd?
En is er nog interesse voor een nieuwe leuke
activiteit, dan kunt u ons altijd benaderen.
Herman Lekkerkerker
692424
Adrie de Jong
691416
Hanneke Kastelein
691891
Riet Verheul
691045
Ada Beiboer
691894

enthousiast reageerde toen de Berichtgever bij
haar langs kwam voor een interview.
Sinds enige tijd is Ria namelijk uitvaartbegeleidster. Geen alledaags werk, maar wel ontzettend
dankbaar.
Ria vertelt dat het idee om de opleiding tot
uitvaartbegeleidster te doen is ontstaan bij de
uitvaart van haar moeder. “Er was toen een
bijzondere, lieve en zorgzame begeleidster bij
betrokken. Zij liet zien hoe waardevol dit beroep
is.” In februari 2018 startte Ria met de opleiding,
die anderhalf jaar in beslag nam. “De opleiding
was pittig. Het was voor mij een tijd geleden dat
ik in de schoolbanken had gezeten en er wordt
tijdens de opleiding veel op jezelf gereflecteerd.”
“Bij de opleiding hoorde uiteraard ook een stage.
Veel uitvaartondernemers willen liever geen
stagiair begeleiden, uit angst dat je een concurrent wordt. Gelukkig had ik al geregeld dat ik in
Linschoten stage mocht lopen en daar heb ik een
hele mooie periode gehad. Het was leerzaam,
maar ook heel indrukwekkend. Ik kreeg de opdracht 3 uitvaarten van a tot z mee te lopen. Dan
komt er veel op je af.”
“Na mijn stage moest ik onderzoek doen naar
rouwbegeleiding. Ik besloot dit thema te koppelen aan mijn oude passie, namelijk creatief begeleiden van verstandelijk beperkten. Zo kwam
ik uit op de onderzoeksvraag: ‘Hoe begeleid je
een uitvaart waar mensen met een verstandelijke

Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

Schildersbedrijf

Beukers

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

beperking bij betrokken zijn?’ Daarbij moet je
denken aan verstandelijk beperkten die betrokken zijn bij een overlijden van een familielid/
kennis/ iemand uit de woongroep, maar ook aan
verstandelijk beperkten die zelf overlijden.
Om antwoord te krijgen op deze vraag heeft Ria
veel literatuur gelezen en interviews afgenomen
met ondernemers en begeleiding van wooninstellingen, begeleiders in (het) Thomashui(s)
zen, met ritueel begeleiders, een cosmetische
verzorger bij uitvaart en met uitvaartbegeleider
s(ondernemers) die ervaring hebben met deze
doelgroep. Daarnaast ook met nabestaanden
van overleden personen met een verstandelijk
beperking.
Gepassioneerd vertelt ze dat mensen met
een verstandelijke beperking meer afscheid
moeten nemen dan een ‘normaal’ mens. “Het
is belangrijk duidelijk, eerlijk en voorspelbaar
te zijn. Maak het zo concreet mogelijk. Dus laat
bijvoorbeeld voelen dat de persoon overleden is,
laat voorbeeldboekjes zien om te illustreren hoe
een uitvaart verloopt en betrek ze bij het uitdelen
van de liturgieën of het aansteken van een kaars.
Het grootste gevaar is dat je deze mensen met
hun gevoelens en emoties vergeet.”
Als afronding van haar opleiding moest Ria een
product ontwerpen om de rouw te verzachten.
“Eigenlijk zijn er al zo veel producten; boekjes/
kaartjes/ workshops etc. Ik heb geprobeerd al
deze producten in één vorm te gieten. Daar is
de TroostBoxX uitgekomen. Een product dat
niet alleen voor mensen met een verstandelijke
beperking, maar ook voor kinderen gebruikt kan
worden. Het is een hulpmiddel om de dood en
gevoelens daarover bespreekbaar te maken. Zo
zit er een postvak in waar brieven en tekeningen in kunnen worden gedaan. Er is o.a. een
herinneringslade, een kaartenhouder en een
aftelkalender waarmee aangegeven kan worden
wat er op elke dag tot de uitvaart gebeurt”.
Inmiddels heeft Ria haar opleiding afgerond en
de TroostBoxX al op de markt gebracht. Ze ziet
er naar uit om naast haar creatieve werk ook te
starten met het begeleiden van uitvaarten. “Iedereen is welkom. Als empathische vrouw hoop
ik zo goed mogelijk de wens van de overledene
of de familie uit te voeren.”
De Berichtgever wenst Ria veel succes bij haar
nieuwe functie.
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Voor u gelezen:

Marit Ebbelink: “Bolivia
heeft mijn hart gepakt”
Het is ruim een week na thuiskomst als de redactie
Marit Ebbelink (17) spreekt, maar het lijkt of ze
net uit het vliegtuig is gestapt. Het enthousiasme
spat er vanaf! Marit is van 6 t/m 23 augustus mee
geweest met World Servants naar Bolivia. Samen
met 17 anderen heeft ze geholpen bij de bouw
van klaslokalen. World Servants werkt samen met
For Vidas om onderwijs toegankelijk te maken
voor elk Boliviaans kind. In 2014, 2015 en 2016
zijn er bij eerdere projecten klaslokalen en andere
faciliteiten gebouwd in El Torno. Daar ontvangen
nu dagelijks gehandicapte kinderen uit de wijde
omgeving onderwijs.
In 2018 is er gestart met de bouw van een ‘gewone’
school in El Torno. Het idee was dat beide scholen
zo met elkaar gemengd konden worden. Dit jaar
zijn de leden van World Servants verdergegaan aan
deze school.
“Eerst hebben we uitleg gekregen over hoe cement
wordt gemaakt en welke technieken daarbij worden gebruikt. Het principe is niet zo moeilijk en
gelukkig kijken ze daar niet zo krap. Soms was het
namelijk meer cement dan steen.”
“Tussen het bouwen door was er geregeld pauze.
Ook zijn we enkele dagen op pad geweest om wat
meer van de cultuur en natuur van het land te zien.
De natuur is daar prachtig en de inwoners doen er
dan ook veel voor om dat zo te houden. De grote
spinnen die we tegenkwamen vond ik iets minder”.

Gemeentegids Woerden af te halen

“De Bolivianen hebben heel andere eetgewoonten
dan wij. Ze eten vier maaltijden per dag, dat zijn
vier warme maaltijden. ’s Morgens beginnen ze
vaak met soep. In de soep wordt van alles verwerkt,
zoals botten, ogen en darmen. Om ongeveer 10
uur hebben ze een klein tussendoortje met rijst.
Tussen de middag wordt er vaak weer rijst of
aardappels gegeten met vlees en groente. ’s Avonds
bestaat de maaltijd uit rijst of aardappels. Wij hebben gelukkig ’s morgens gewoon brood gegeten”.
Naast het bouwen van de klaslokalen hebben
de leden van World Servants tijd besteed aan
kinderwerk op de scholen. “We hebben gevoetbald, geschminkt, spelletjes gespeeld en geknutseld. Sommige kinderen waren doof of geestelijk
gehandicapt. Het is zo mooi om te zien hoe blij ze
worden van het contact met ons. Je krijgt meteen
een band met hen. Ik moest dan ook heel hard huilen toen we afscheid namen van die kids. Bolivia
heeft mijn hart gepakt. Ik ben echt van plan om
terug te gaan.”
Het is duidelijk dat de reis met World Servants
Marit goed is bevallen. Ze heeft zich meteen al
ingeschreven voor een andere reis naar Zambia in
2020. Dat betekent wel dat ze vanaf deze maand
zich al weer kan bezighouden met sponsoracties en
voorbereidingen voor de nieuwe reis.
De Berichtgever wenst Marit heel veel succes met
alle acties!

AD 13-08-2019
Vanaf half augustus ligt de gemeentegids in de
bibliotheken van Woerden, Kamerik, Harmelen
en Zegveld en bij negen andere uitgiftpunten.
De 116 pagina’s tellende gids is via de website van de gemeente Woerden ook digitaal te
bekijken.
Als u niet in de gelegenheid bent om de gids af
te halen, kunt u een email sturen naar communicatie@woerden.nl of bellen naar 140348.

Meijeloop
Op 26 augustus jl. werd voor de 54e keer de
Meijeloop georganiseerd. Dit keer waren er
slechts 130 deelnemers en 10 kinderen, dat is
minder dan voorgaande jaren. Wellicht had dit
met de hitte te maken of met het feit dat het nog
zomervakantie was in onze regio. Desalniettemin was het toch weer een succes. De deelnemers pasten zich goed aan aan de warmte en
alles is heel soepel verlopen. Willem Bakker gaf
traditiegetrouw het startsein. De afstanden die
men kon lopen waren 6,6 en 15 kilometer en de
jeugd kon 2 kilometer lopen.
Op de 15 kilometer heeft bij de heren Martijn
Klaasse gewonnen met een tijd van 53,32
en bij de dames finishte Sarina van Leeuwen
3,51 minuut later en werd daarmee winnaar bij
de dames. Op de 6,6 kilometer waren de winnaars: Brent Pieterse en M. Beukers
en tot slot op de 2 kilometer waren Mathijs en
Manon de snelste.
Beste Meijenaren waren:
Op de 15 kilometer Sam de Jong en Astrid Uittenbogaard, op de 6,6 kilometer R. Wolfert en
Monique van Vliet en bij de 2 kilometer Erwin
en Manon.
Al met al weer mooie prestaties! Tot volgend
jaar maar weer. Dan is de 55e Meijeloop op 31
augustus 2020!

September, de R in de maand

SPECULAAS
Dus doe maar een zakje !

Hoofdweg 91 • 3474 JB Zegveld
Telefoon 691257 • 06 402 802 51
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De Berichtgever zegt het met Bloemen
zoon Floor op de boerderij komt wonen, verhuizen Henk en Gonny naar de W. Alexanderstraat 14. In 2006 werd de maatschap tussen
vader en zoon beëindigd. Maar nog steeds gaat
Henk dagelijks naar de boerderij om te helpen,
maar nu als hobby. ’s Morgens om 6 uur gaat
hij al naar de boerderij, maar komt om 08.00
en 12.00 uur naar huis om te eten. De koeien
melken laat hij nu over aan zoon Floor. Gonny
heeft nooit geholpen met melken, maar wel
veel andere taken binnen het bedrijf gedaan.

Henk en Gonny van der Wind
Het is al weer twee maanden geleden, maar
op 16 juli jl. waren Henk en Gonny van der
Wind uit de W. Alexanderstraat 14 vijftig jaar
getrouwd. Op 20 juli jl. hebben zij dat met hun
4 kinderen, 13 kleinkinderen, verdere familie
en vrienden gevierd op ‘Hoeve Landzicht’ in
Nieuwer ter Aa. “Het was een heel gezellige
dag en wij kijken er met plezier op terug”.
De trouwdag van Henk en Gonny zou in de
geschiedenis een belangrijke dag blijken en
blijven. Deze dag werd nl. de Apollo 11 gelanceerd. Deze ruimtesonde bracht drie Amerikanen naar de maan, waaronder Neil Armstrong,
de man die als eerste mens voet op de maan
zou zetten.
Heftrucks •
Hydr. kranen •
Sloopsorteergrijpers •

Henk (76) en Gonny (74) hebben het grootste
deel van hun huwelijk gewoond op boerderij
‘Buiten Verwachting’ aan de Dwarsweg 7. “Ik
hielp mijn vader op de boerderij aan de Hoofdweg 31. Maar als gevolg van de ruilverkaveling
werd in 1963 naar een nieuwe boerderij aan
de Dwarsweg 7 verhuisd”. De vader van Henk
heeft helaas niet lang kunnen genieten van
zijn nieuwe boerderij, want hij overleed op 4
december 1965. Henk stond min of meer voor
een voldongen feit om de boerderij voort te
zetten en dat deed hij dan ook. Hij huurt de
boerderij daarna tot november 1973 van zijn
moeder Grietje van Schaik. Daarna wordt hij
eigenaar van boerderij ‘Buiten Verwachting’.
“In 1992 ben ik een maatschap aangegaan
met mijn oudste zoon Floor”. Als in april 2001

Machinehandel,
Verhuur en Reparaties

• Motoren
• Onderdelen
• Hydr. slangen service

G. Donselaar & Zn.

Bijzonder was de geboorte van hun tweeling
Diana en Margo. Het was 3 februari 1976 en
Henk was druk op de ijsbaan aan de Middenweg om wedstrijden te organiseren. Het was
een strenge winter met veel sneeuw. Toen de
geboorte zich aankondigde, moest Henk die
dag op de ijsbaan verstek laten gaan. Diana
werd geboren, maar wat niet bekend was dat
Gonny een tweeling verwachtte. Tot ieders
verrassing werd ook Margo die dag geboren.
Naast de boerderij is Henk nog steeds actief bij
schietvereniging ‘De Witte Roos’, nu al bijna
60 jaar. Verder mag hij graag tuinieren. Gonny
weet haar tijd ook goed te vullen. Als bezoekdame binnen een wijkteam van de hervormde
gemeente legt ze menig bezoekje af. Ook voor
de NPV bezoekt ze enkele adressen. Daarnaast
bezoekt ze menig kerkelijke activiteit en op
woensdagmorgen loopt ze mee met de wandelclub van Zegveld Zorgt. “Toen de kinderen
nog klein waren heb ik veel kleding voor hen
genaaid. Henk en ik mogen graag fietsen. Zo
hebben we ook de fietsvierdaagse in Drenthe
meegedaan”.
Henk en Gonny genieten nog een goede
gezondheid en zijn God dankbaar dat zij hun
gouden huwelijksjubileum hebben mogen
vieren.

Ben en Lida Sliggers

W. J. VONK

Hoofdweg 125 • 3474 JC Zegveld • T 0348-692705 • M 06-25120414

Wilt u meer weten?
Kom naar Nijverheidsbuurt 5
d contact
of neem vrijblijvend
p:
met ons op:
Tel. 0348-692388
388 /
06-5062 0862
62
marceldonselaar@ziggo.nl
@ziggo.nl
Nijverheidsbuurtt 5
3474 LA Zegveld
ld
Fax 0348-690469
69

ZEGVELD

• LOONWERK • GRONDWERK • TUINAANLEG • DIVERSEN

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

• Beschoeiingen
• Vlonders
• Hekwerken
• Tuinschermen - geïmpregneerd
- hardhout
- gaaselementen
• Grondwerk
- kraanwerk
- rioleren
• Erfverharding - grind
- split
- straatwerk
• Tevens doen wij diamantboren
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Het tweede bloemetje van de maand brachten
we bij Ben en Lida Sliggers. Zij waren op 25
augustus jl. 65 jaar getrouwd. Het gebeurt niet
vaak dat De Berichtgever een bloemetje kan
brengen voor een briljant jubileum. Na een val,
waarbij Ben zijn heup brak en het lopen nu
moeilijk gaat, kan hij niet meer thuis wonen
aan de Boschsloot 42. Daarom brachten we het
bloemetje voor Ben en Lida in zijn kamer van
woonzorgcentrum De Thuynen in Woerden.
Omdat Ben (90) en Lida (87) gescheiden
moeten wonen, brachten we twee boeketjes
voor ze mee, wat bijzonder gewaardeerd werd.
Vanuit zijn kamer heeft Ben een prachtig
uitzicht op het Brediuspark. Regelmatig gaat
hij met een verpleegster of vrijwilliger met
zijn scootmobiel het park in. Door zijn kennis
vanuit planten- en vogelboeken kan Ben precies vertellen aan degene die meegaat wat ze
zien. Op de woensdagmorgen gaat hij met een
vrijwilliger naar de markt. En als het even kan
gaan Ben en Lida mee met een activiteit van
het woonzorgcentrum, zoals naar Ouwehands
Dierenpark in Rhenen en pannenkoeken eten
in Kockengen.
Lida was vijftien jaar toen ze verkering kreeg
met Ben. “Ik weet het nog precies. Het was
in de strenge winter van 1946-1947 dat op de
Vecht een schaatsbaan was gemaakt met o.a.
gezellige muziek”. Omdat zij allebei in Loenen
aan de Vecht groot zijn geworden, troffen zij
elkaar daar. “Ben was zo galant om te helpen
bij het onderbinden van mijn schaatsen”. Vanaf
dat moment waren ze als het ware aan elkaar
verbonden. “Het was op de geboortedag van
de onlangs overleden prinses Christina, 18
februari 1947. We hebben heerlijke herinneringen aan onze verkeringstijd en aan vroeger.
Zoals onze eerste vakantie naar Texel in onze
verkeringstijd. Er stonden grote barakken waar
jongens en meisjes apart sliepen”. Ze moeten er

beiden om gniffelen. Het is trouwens aandoenlijk om te zien dat als hun blikken elkaar
kruisen de liefde nog niets heeft ingeboet.
“We trouwden in bij de ouders van Ben, die
een kruidenierszaak hadden. Toen na een
maand de vader van Ben overleed, ging ik
meehelpen in de winkel waar toen nog heel
veel producten afgewogen moesten worden.
Na twee jaar zijn we verhuisd naar Soesterberg waar we ook met veel plezier hebben
gewoond.
Lida kan gelukkig nog autorijden en gaat om
de dag naar Ben. In zijn kamer vermaakt Ben
zich prima met zijn grote hobby schilderen en
menig schilderij hangt in zijn kamer. Naast de
vrije tijd die Lida nog over heeft mag ze graag
puzzelen en lezen. Op 21 september a.s. hopen
zij hun briljanten jubileum met hun vier

kinderen (plus aanhang), acht kleinkinderen,
6 achterkleinkinderen, familie en vrienden
te vieren in het restaurant van ’t Oude Landt’.
Voor de volledigheid geven we hierbij het
adres van Ben door:
Woonzorgcentrum ’t Oude Land
t.a.v. de heer B. Sliggers
De Thuynen, afdeling Pioenroos
Park Oudeland 62D
3443 AH Woerden
De Berichtgever heeft Henk & Gonny en
Ben & Lida van harte gefeliciteerd met hun
respectievelijk gouden en briljanten huwelijksjubileum en hen het bloemetje van de maand
overhandigd. Wij wensen beide sympathieke
echtparen nog hele mooie en goede jaren toe.

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

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

Salon La Sonrisa zoekt personeel!
Ben je schoonheidsspecialiste niveau 4 en heb je enkele jaren ervaring,
       
  !  "##
$ "  
Bel of stuur je CV naar salonlasonrisa@ziggo.nl

www.salonlasonrisa.nl

06-28899367

 

Prunuslaan 8, 3474 HA Zegveld, tel. 0348-691572
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‘Kijk uit’: Aan alles komt een eind...
Zegveld kent een rijk verenigingsleven. Dat is
iets waar we trots op mogen zijn.
Aan één van de verenigingen is echter een eind
gekomen. Zover de Berichtgever weet was het de
oudste vereniging van Zegveld.
Damvereniging ‘Kijk Uit’ werd opgericht in
1933, gestimuleerd door Cees van Vliet. In dat
jaar telde de vereniging 13 leden. Het lidmaatschap was slechts een dubbeltje per week, met
een zaalhuur van 5 gulden per maand was meer
ook niet nodig.
In de loop van de jaren is het ledenaantal bij de
senioren gestegen tot meer dan 30. Ondanks dat
het een kleine vereniging is gebleven, werden er
lange vergaderingen gehouden en uitgebreide
notulen geschreven. Ook aan de jubilea werd
uitgebreid aandacht besteed. Zo vierde de
vereniging in 1958 haar 25-jarig bestaan met
o.a. de komst van topdammer Wim Huisman
uit Leiden. Wim Huisman vestigde in 1955 een
wereldrecord blindsimultaan, dat tot 1982 zou
standhouden.
Later zouden nog meer Nederlandse- en wereldkampioenen hem volgen in het geven van een
simultaan bij de Zegveldse damclub.
Vanaf 1993 werd ook de Zegveldse jeugd actief
betrokken bij de vereniging. In dat jaar bedacht
Arie de Bruijn het Sinterklaasdammen voor de
jeugd, waar 25 dammertjes in de dop aan mee
deden. Vanuit het Sinterklaasdammen is het
jeugddammen ontstaan. Samen met zijn vrouw
heeft Arie jarenlang les gegeven aan de jonge
dammers. Enkele van die jonge dammers zijn de
club trouw gebleven en hebben de laatste jaren

25-jarig bestaan in 1958. Linker rij, van voor naar achter: Henk Burggraaf, Willem v.d. Kolm, Thomas v.d. Neut, Dirk van Elk, Niek Wijman, Dik van Amerongen, Toon de Bruijn, Adriaan Oskam
jr, Louw Uittenbogaard, Wim de Hoop. Rechter rij, van voor naar achter: Leen van Doorn, Dirk
van Amerongen, Cees Groenendijk, Jan Rijneveld, Jan Groenendijk, Dirk Muit, Niek Kleinveld,
Aart Ton, Dolf Muller, Gijs Vermeij, Jaap Brak. In het midden de heer Huisman uit Leiden.
nog voor ‘Kijk uit’ gespeeld. Jammer genoeg liep
het ledenaantal de afgelopen jaren flink terug
en moest het bestuur besluiten de vereniging
op te heffen. 4 leden van de club hebben zich
aangesloten bij de damclub van Nieuwerbrug
en zullen zo hun damcarrière vervolgen. Deze
damclub zal de ene week in Nieuwerbrug, de

Voor u gelezen:

‘Start scheidingscafé Woerden’
Een scheiding zet je hele leven op zijn kop. Juist in deze stressvolle periode in je leven is het niet
eenvoudig om het overzicht te houden. Je kunt dan steun hebben aan medegenoten.
Vanuit maatschappelijk werk Kwadraad Woerden worden er één keer in de maand bijeenkomsten
georganiseerd in Café Reehorst in Woerden. Het doel van deze bijeenkomsten is mensen samen te
brengen rond het thema ‘scheiden’ en alles wat hierbij komt kijken. Het zal een informeel samenzijn
zijn, waar mensen hun ervaringen kunnen delen en ook gezelligheid kunnen halen.
De eerste avond is op 26 sep., inloop vanaf 19.30 uur. Daarna zal het elke laatste donderdag in de
maand zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femke van Manen via teamamw.
woerden@kwadraad.nl.

andere week in de Milandhof in Zegveld spelen.
Zo blijft er toch nog wat gedamd worden in ons
dorp.

Heel Meije bakt
Jaarlijks wordt er door het Oranje Comité
De Meije een kindermiddag georganiseerd.
Dit jaar was het thema “Heel Meije bakt”. Dit
evenement vond plaats op 29 juli jl. in de Hollandse Boerderij. De opkomst was heel groot.
Er deden maar liefst 75 kinderen mee, waaronder ook een aantal Zegveldertjes. Bakker de
Leeuw had voor de taartbodems gezorgd. Die
mochten vervolgens door de kinderen worden
versierd. Maar dat niet alleen, eerst moesten er
tafels worden getimmerd, waarop de taarten
werden neergezet. En werden er taartdozen gekleurd en beplakt zodat de baksels ook allemaal
mee naar huis konden worden genomen. Een
leuk en lekker begin van de zomervakantie!

vdknaapsloopwerken@gmail.com
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Reconstructie Slotenbuurt begin 2020 gereed
(Een ingekomen bericht)
Na een flinke tegenvaller bij de reconstructiewerkzaamheden in de Slotenbuurt, lijkt oplevering begin 2020 toch haalbaar. Het verwijderen
van de onvoorzien dikke puinfundering en ook
de aanleg van de nutsvoorzieningen, zorgde
voor veel vertraging. Door een aangepaste
werkwijze kan de achterstand deels worden ingelopen, al is de gemeente Woerden hierin sterk
afhankelijk van de snelheid van de netbeheerders die de leidingen en kabels aanleggen.

Dikke puinfundering was onvoorzien
Bij het voorbereidende werk in 2017 zijn op
meer dan twintig locaties grondboringen uitgevoerd om de dikte van de fundering te meten.
Wethouder Bolderdijk: De resultaten van dit
bodemonderzoek gaven geen aanleiding voor
extra onderzoek. Helaas bleek tijdens de uitvoering dat er toch, van het onderzoek afwijkende
funderingsdiktes werden aangetroffen. Een bodemonderzoek geeft een globaal beeld en kleine
afwijkingen komen wel vaker voor, maar zoveel
als in de Slotenbuurt is uitzonderlijk.
Omdat bijna alle boringen uitkomsten gaven die
overeen kwamen met de aanlegtekeningen, was
dit dan ook een grote verrassing.
Het verwijderen van de dikke funderingslaag

is noodzakelijk voor het vervangen van de
riolering in de Slotenbuurt. De dikke en harde
puinfundering moet hiervoor tot één meter
onder het riool worden weggebroken. Er moet
voldoende ruimte worden vrijgemaakt om de
nieuwe kabels en leidingen aan te leggen en ook
wordt de bodem voorzien van een zettingsarme
fundering. Het losprikken en afvoeren van deze
dikke puinlaag kost tijd en brengt hogere kosten
met zich mee. Deze extra kosten worden deels
opgevangen uit meevallers in andere projecten
die de gemeente uitvoert in de openbare ruimte.
Ook kan dit een vertraging betekenen van
projecten in de openbare ruimte die nog niet
zijn opgestart en in de planning worden opgeschoven. Het project in de Slotenbuurt wordt
na afronding geëvalueerd om lessen te leren
voor toekomstige projecten, zoals besloten in de
gemeenteraadsvergadering van 11 juli jl.

Vertraging door nutsbedrijven
Niet alleen de dikke puinfundering heeft voor
vertraging gezorgd. De gemeente heeft ook
te maken met een wisselde planning van de
verschillende nutsbedrijven zoals Stedin, Vitens
en VodafoneZiggo. De riolerings- en ophogingswerkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de
werkzaamheden aan kabels en leidingen. Als
deze werkzaamheden niet goed op elkaar zijn
afgestemd, duurt het langer voordat de straat

weer dicht kan. Dit veroorzaakt hinder voor
de bewoners en geeft onrust omdat de nutsbedrijven hun planning niet voldoende communiceren richting de bewoners. Bolderdijk: “We
hebben wekelijks overleg met de netbeheerders
over de planning en we houden de bewoners en
het dorpsplatform op de hoogte van de voortgang van de reconstructie. We begrijpen dat het
erg vervelend is om je auto tijdelijk niet dichtbij
de woning te kunnen parkeren en met een loopplank naar je voordeur te moeten. We doen ons
best om met extra maatregelen de ongemakken
minder te maken. Zo is er extra parkeerruimte
ingericht op een weiland naast de Broeksloot”.

Oplevering 2020
Waar eerder dit jaar nog sprake was van mogelijke stagnatie van de werkzaamheden, kon wethouder Bolderdijk de gemeenteraad informeren
dat het werk naar verwachting toch begin 2020
opgeleverd wordt en hoe voorzien wordt in de
extra kosten. De aannemer werkt met grotere
werkvlakken, waardoor de achterstand ingehaald
kan worden. Ook het uitvoeren van werkzaamheden op meerdere locaties in de buurt, draagt
bij aan de haalbaarheid van de planning. Zoals
het nu eruit ziet, kan de Slotenbuurt oplevering
van een geheel gerenoveerde wijk verwachten
in het eerste kwartaal van 2020. Iets later dan
gepland, maar niet minder mooi.

‘Wij gaan weer naar school’
(Een ingekomen bericht)
Na een heerlijke zomerse vakantie zijn leerlingen, ouders en het team van
de Milandschool weer klaar voor het nieuwe schooljaar. Het oude schooljaar was feestelijk afgesloten: de heropening van de
school, het kamp van groep 8 naar Baarn, schoolreisje naar Duinrell, de uitvoering van de musical in
de Milandhof, een hele gezellige ‘Meesterlijke Juffendag’ en natuurlijk het aftellen op de laatste schooldag. In de zomervakantie heeft het laatste stukje van
de renovatie plaatsgevonden. De fietsenstalling is
voorzien van de nieuwe kleuren en de beeldmerken.
De eerste activiteit van schooljaar 2019-2020 was het
begraven van de tijdscapsule. Juf Daisy kreeg hierbij
hulp van Gijs en Leonor, de jongste en de oudste
leerling. Tijdens de heropening hebben alle leerlingen iets gemaakt om in de tijdscapsule te doen.

Over………50 jaar wordt de capsule weer opgegraven en we hopen dat
‘de lezers van de toekomst’ kunnen genieten van onze boekjes, foto’s en
tekeningen. Ook hiervan komt vast een verslag in de Berichtgever!
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Supermarkt Bremmer is jarig!
In 1959 startte Pau Bremmer (zonder L, dit is
geen typefout!) als melkboer in de Nieuwstraat.
De zaken gingen goed en in 1969 werd er
verhuisd naar de Middenweg 1, waar Bremmer
nu nog steeds gevestigd is. Piet: “Van jongs af
aan zijn wij gewend om in de zaak te helpen,
dat deed je gewoon. Maar ik vond het eigenlijk
altijd wel heel leuk. Mijn vader heeft ooit eens
gezegd: “Jij kan niet zo goed leren, dus kom jij
maar thuis werken!”. Nou, dat is ook zo gegaan
en ik vind het nog steeds ontzettend leuk! Tussen 1986 en 1992 heb ik samen met mijn vader
de zaak gerund. Vanaf 1992 ben ik alleen verder
gegaan. De periode met mijn vader is heel
leerzaam geweest. Je neemt het stukje bij beetje
over en je hoopt dat je het in stand kan houden
en misschien zelfs kan uitbreiden. Toen was ik
degene met de nieuwe ideeën, nu zie ik dat terug
bij Bart.”
Door de jaren heen is er heel wat veranderd en
verbouwd. Één van de grote veranderingen is in
2002 geweest. Bremmer ging toen verder onder
de vlag van Coop Bremmer. In 2016 weer een
mijlpaal, toen is Bart erbij gekomen. De derde
generatie! Ook hij runt nu samen met zijn vader
de zaak. Dat zijn niet de enige overeenkomsten

die de ‘Bremmermannen’ hebben. Ze
maken (of maakten)
ook allemaal deel
uit van de vrijwillige brandweer. Bart
heeft op zijn beurt
ook weer nieuwe,
verrassende activiteiten bedacht. Denk
aan de bierproeverij,
de whatsapp-service,
de koelwagen die
men kan gebruiken
met feestjes. En
natuurlijk het lasergamen in de winkel,
dat was wel een heel
bijzondere actie.
Tijden veranderen. Bij menig supermarkt wordt
via de computer uitgerekend uit hoeveel personen het gezin bestaat of dat mensen een hond
hebben. Piet: “Wij weten dit gewoon, omdat
we de mensen kennen. Dat vind ik nog steeds
bijzonder en dat is wel een meerwaarde van een
zogenaamde ‘dorpssuper’.”
En zo vult Piet aan: “We hebben ook al heel wat

Zegvelders op de werkvloer gehad. De jeugd
start hier vaak met hun eerste baantje, als vakkenvuller, en daarna zie je ze verder groeien. Dat
is zo leuk om te zien! We grappen wel eens: “Bij
ons hebben ze leren werken!”
Tot slot willen Piet en Bart dit jubileum niet
ongemerkt voorbij laten gaan en u zult dan ook
snel zien wat ze voor u in petto hebben.

Rabo Club Support
De jaarlijkse Rabo fietstocht heeft dit jaar plaats
gemaakt voor een nieuwe actie “Rabo Club
Support”. Verenigingen en stichtingen hebben
zich tot 20 september jl. kunnen opgeven met
hun club om zo geld te kunnen inzamelen voor
een bepaald doel. De onderstaande Zegveldse
verenigingen hebben zich aangemeld en hun
bestedingsdoel bekend gemaakt. Er kan door
leden van de Rabobank op deze kandidaten
gestemd worden van 27 september tot en met
11 oktober.
Het bedrag dat wordt uitgekeerd aan de vereniging of stichting is afhankelijk van het aantal
stemmen dat een vereniging of stichting krijgt
en het beschikbaar coöperatief dividend van de
lokale Rabobank.
Hoe kun je stemmen?
Leden (en dus klanten) van Rabobank Rijn

en Veenstromen kunnen vanaf 27 september
stemmen. Wanneer mensen hun stem uit willen
brengen kunnen ze lid worden via rabo-clubsupport.nl. Elk lid mag vijf stemmen uitbrengen
op de vereniging of stichting van hun keuze,
waarvan maximaal twee maal op dezelfde vereniging/stichting.
De Lofstem
Wij bestaan in 2020 55 jaar en dat willen wij
vieren met een groots concert. Hiervoor hebben
wij verschillende bekende musici uitgenodigd.
Wij voeren dan het Oratorium “Jozef ” uit. Daarvoor hebben wij tenor Jacob Schenk gevraagd
de rol van Jozef te vertolken. Dit muziekstuk is
hem op het lijf geschreven. Omdat een concert
van deze opzet nooit door onszelf kan worden
bekostigd hopen wij op een bijdrage van de
Rabo Club Support.
Stem op ons!

BOUWKOSTEN
ADVIESBUREAU
&X

Molenstraat 1k 3441 BA Woerden
P   Y>   
Email: tonbouwkosten@hetnet.nl
www.tonbouwkosten.nl

CSZ Zegveld
Wij zullen de bijdrage
aanwenden om evenementen te organiseren
welke aantrekkelijk
zijn voor een publiek van alle leeftijden.
Muziekvereniging KNA
De majorettes hebben nieuwe kleding nodig,
met deze bijdrage willen we nieuwe kleding
aanschaffen.
Vereniging Polsstokclub Zegveld
We willen graag kleedruimte aanschaffen zodat
de springers die in het water zijn gevallen zich
binnen kunnen omkleden. Nu gaan de springers
zich achter op het terrein in de buitenlucht omkleden, achter een simpel scherm. Onze wens is
om een container aan te schaffen die als kleedruimte en eventueel als douches kan dienen.

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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Zegveld Zomert groot succes
Op 6 juli jl. stond Zegveld Zomert weer op de
agenda. Dit keer had de CSZ voor een echte
publiekstrekker gezorgd. Er kon een helikopter
rondvlucht van 10 minuten boven Zegveld en
nabije omgeving worden gemaakt. Een van
uw redactieleden mocht met een vlucht mee
de lucht in. Spectaculair was het zeker! Eerst

richting Pietje Potlood daarna links af richting
Nieuwerbrug en vervolgens weer links boven
Woerden om zo over de Hoofdweg naar het
dorp te vliegen.
Het was stralend weer en ontzettend leuk om
alles vanuit de lucht te kunnen bekijken. Toen
wij geland waren stonden de volgende vier
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passagiers alweer klaar om direct in te stappen,
zo ging dat de hele middag achter elkaar door.
Alle vluchten waren uitverkocht. Elbert: “Er was
zoveel vraag, dat we nog wel meer vluchten hadden kunnen maken.”
Ook het Beachvolleybaltoernooi was weer gezellig als vanouds, teams uit Zegveld, maar ook uit
de omgeving lieten hun sportieve prestaties zien.
Aan het eind van de middag, toen de barbecues
aan gingen, begon het helaas te regenen. Maar
niet getreurd! Een van de bezoekers haalde snel
een tent uit zijn tuin en zo volgden er nog een
paar tenten van firma Van de Dool. Iedereen
heeft zo toch droog een hapje kunnen eten. Na
het eten was de lucht weer geklaard en konden
de tenten ook weer opgeruimd worden. Al met
al een heel geslaagd evenement!
Elbert laat weten dat Zegveld Smaakt dit jaar
niet door gaat! “We zijn bezig om een nieuw
winterevenement te gaan organiseren. Dat zal
in januari of februari gaan plaats vinden, meer
daarover kan ik nu nog niet vertellen.”

Mooie opbrengst
5e Meijerie

Stoof Servicepunt gesloten
Eind juli is het Servicepunt van Stoof Tweewielers in Zegveld gesloten. Sinds 1960 heeft
de winkel op de hoek van de Molenweg en
Hoofdweg een prominente plek in het dorp
ingenomen. Voor de Zegvelders is het nog
steeds vreemd, dat er nu een leeg pand op de
hoek staat. Gert-Jan Stoof legt uit: “Het is een
erg lastige beslissing geweest. In de huidige
arbeidsmarkt kunnen we geen goede, ervaren
monteurs vinden. Wij hebben daarom de beslissing moeten nemen om het werk op één locatie
te centreren. Wij hadden het liever ook anders
gezien, maar wij willen de kwaliteit blijven
bieden die onze klanten van ons verwachten en
kunnen met het sluiten van het servicepunt in
Zegveld deze kwaliteit ook waarborgen.”
“De bekende haal- en brengservice blijft natuur-

lijk bestaan, dus kunnen wij uw fiets in Zegveld
of De Meije gewoon komen ophalen.”
We zijn nu twee maanden verder en voor de
monteurs Corné en Leon was het ook een hele
omschakeling. Zij waren gewend om tussen de
middag even thuis een ‘bammetje’ te gaan eten
of ’s morgens de kinderen even naar school te
brengen. Dat is er nu niet meer bij. Maar nu
voelen ze zich al helemaal thuis in het team met
de andere monteurs. Aan werk is er geen gebrek.
“We hebben handen tekort!” Op de vraag wat
er met de winkel in Zegveld gaat gebeuren,
reageert Gert-Jan: “Die gaan we voor opslag gebruiken. In Woerden kunnen we niet alle fietsen
kwijt, dus kunnen we de ruimte in Zegveld goed
gebruiken.”

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

Electra

Zaterdag 7 september jl. was het eerste lustrum
van de Meijerie! Er was weer van alles te doen.
Een gezellige kramenmarkt met veelal zelfgemaakte producten. De kinderen van basisschool
de Miland hadden mooie herfststukken gemaakt. Die waren te koop in één van de kramen.
De juffen en ouders bemanden echter de kraam,
want de kinderen waren veel te druk met de
puzzeltocht op het terrein, schminken, cakejes
versieren of leitjes beschilderen. De iets oudere
kinderen konden gaan krat stapelen. “Wie
durft het hoogst?” Rond de klok van zes was de
verloting en veel bezoekers gingen met leuke
prijzen weer huiswaarts. Maar niet voordat ze
van een hapje en een drankje hadden genoten in
de grote tent. De band “Memory Lane” zorgde
voor de muzikale omlijsting van deze Meijerie.
Lennie: “We zijn blij met de goede opkomst en
met de mooie opbrengst van ongeveer € 3.000,-.
Dit zal besteed worden aan de renovatie van de
pastorie van de kerk en voor de bibliotheek van
basisschool de Miland.”

  
    
!"##
Deze APP is te Downloaden in de APP STORE of in GOOGLE PLAY
Reparatie met ALL-INN garantie. Aansluiten van verlichting.
Elektra–Installaties in Huis, Berging, Inbouwen van apparaten.

Dublinlaan 2, 3446 AC Woerden, 0348 - 506643 www.elwi.nl
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In gesprek met … Cor Sluijs
Trots laat hij mij zijn huisje zien aan de Meije 161,
waar hij nog steeds zelfstandig woont als geboren
en getogen Meijenaar. Dat hij nog zelfstandig
kan wonen heeft hij te danken aan zijn buren.
Liefdevol helpen zij deze sympathieke man waar
nodig. Ik ben in gesprek met Cor Sluijs, een man
die houdt van gezelligheid en aanspraak. Als we
buiten zitten op deze prachtige avond, zwaait iedereen naar hem die voorbij komt lopen of fietsen.
Dat zegt veel!
Cornelis Matheus Sluijs werd op 25 december
1931 geboren als zoon van Cornelis Sluijs en
Marie Hellingerwerf. Hij is geboren in het kleine
huisje dat staat voor boerderij ‘De Loet’ aan de
Meije 306. Het was een daggeldershuisje van de familie Van Dommelen, want daar werkte zijn vader
toen. In het gesprek heeft Cor het steeds over ‘wij’
en als ik verder vraag blijkt dat Cor een tweelingbroer heeft, namelijk André. Cor kwam als eerste
ter wereld en een uur later werd André geboren.
“Eerste Kerstdag is een lastige dag om jarig te zijn.
Iedereen gaat naar de kerk en hebben die dag
andere dingen aan hun hoofd. Vandaar dat ik mijn
verjaardag tegenwoordig enkele dagen voor of
na de kerst vier. Net hoe het uit komt. De laatste
jaren doe ik het makkelijk en vier het in ‘De Halve
Maan’. Wist je dat mijn opa Cees Hellingerwerf de
eerste eigenaar was van café ‘De Halve Maan’?”
Het gezin Sluijs bestond uit vader Cornelis, moeder Marie en vijf kinderen: drie jongens en twee
meisjes. Wim was de oudste zoon, dan kwamen de
dochters Annie en Agatha en tot slot de tweeling
Cor en André.
Cor ging in de Meije naar de lagere school, de
huidige Willibrord/Milandschool aan de Hazekade. Hij moest erg wennen aan het naar school
gaan. Dit had tot gevolg dat hij in de eerste klas
bleef zitten. Ook zijn tweelingbroer André bleef in
de eerste klas. Niet dat hij ook was blijven zitten,
maar hij is terug gezet zodat ze bij elkaar in de klas
bleven. Zoals zovele rooms-katholieke kinderen
moest ook Cor eerst naar de kerk voordat hij naar
school ging. “Alleen op maandag hoefden we niet
van onze moeder, omdat we op zondag al twee
keer naar de kerk waren geweest. André en ik
waren een eeneiige tweeling en niet uit elkaar te
houden. Zelfs de hoofdonderwijzer meester Vernooij kon ons niet uit elkaar houden. Maar ik kan
wel eerlijk vertellen dat we er geen misbruik van

hebben gemaakt. Verder herinner ik me nog dat ik
in de klas zat bij juffrouw Vis en juffrouw De Jong.
Toen ik in de tweede klas zat heb ik, na enkele
catechisatielessen te hebben gevolg, mijn eerste
heilige communie gedaan. Tijdens de communie
mag je voor het eerst mee aan de maaltijd van de
Heer en krijg je voor het eerst de heilige hostie.
De hostie staat symbool voor het lichaam van
Christus”. Uiteindelijk heeft Cor 7 klassen gevolgd
en kwam met zijn veertiende jaar van school.
Voordat hij van school af ging, ontving Cor het
vormsel. Dan kwam de bisschop en legde de hand
op. Het vormsel is een sacrament waardoor een
gedoopte de kracht van de Heilige Geest ontvangt
om zijn geloof standvastig te kunnen belijden. Samen met het doopsel en de eucharistie vormt het
sacrament van het vormsel het geheel van de drie
initiatiesacramenten van de Katholieke Kerk. “Je
kon je vormsel ook opdragen aan een heilige. Ik
koos voor Bonifatius. Waarom weet ik niet meer.
Ik vond het zeker een mooie naam en het is een
Nederlandse heilige”. Na de lagere school heb ik
in de avonduren nog vervolgonderwijs gehad. Dit
onderwijs had betrekking op je algemene ontwikkeling en werd gegeven door de hoofdonderwijzer
van de lagere school. Ook heb ik in Bodegraven
nog een poosje de Landbouwschool gevolgd”.
In de winter van 1939/1940 verhuisde het gezin

Sluijs naar Cor zijn huidige ‘stekkie’ aan de Meije
161. De vader van Cor kon niet meer werken
vanwege een zeer been. Dat betekende dat zij het
boerendaggeldershuisje moesten verlaten. “Mijn
vader was bij het baggeren in een roestige spijker
getrapt, waarbij zijn been is gaan zweren. Dit is
nooit meer over gegaan. Ik weet nog goed dat het
een strenge winter was en de verhuizing over het
ijs met de slee plaats vond. De woning waar we
naar toe verhuisden, was van de kerk. Gelukkig
was de huur heel laag. Het huisje bestond uit twee
delen. Het voorste deel had een rieten kap en het
achterste deel een pannen dak. Doordat mijn
vader niet meer kon werken, vielen de inkomsten ook weg. Gelukkig ging mijn moeder veel
bakeren (helpen als kraamhulp) zodat er toch wat
inkomsten waren. Daarnaast werkten mijn zussen
Annie en Agatha al en droegen bij om het huishouden draaiende te houden. Mijn oudste broer
Wilhelmus (Wim) is in 1946 tot priester gewijd in
de Franciscaner orde. Dit was in het jaar dat mijn
vader is overleden. Helaas kon hij er vanwege zijn
ziekte niet bij zijn. Wim kreeg als kloosternaam
Gandulf. Gandulf was een Franciscaanse heilige”.
Mijn moeder was blij toen ik op veertienjarige
leeftijd van school kwam en ging werken op het
boerenbedrijf van Henk Spruit, de vader van Theo

Henk Oskam Wer
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
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Spruit. “Ik had op mijn twaalfde al leren melken.
Drie jaar later kreeg ik een vaste aanstelling”.
Op 19-jarige leeftijd moest ook Cor in militaire
dienst. De eerste maanden bracht hij door in
de Westenbergkazerne in Schalkhaar, thans
gemeente Deventer. “Vervolgens ging ik naar
een kazerne in Havelte, Drenthe. Ik dacht dat
het de Van Oldenbarneveltkazerne was. Ik
zat daar bij de verbindingen. Dan zat je in het
veld totdat de tijd om was. Daar heb ik ook de
hunebedden gezien”, vertelt Cor met pretoogjes.
“Het laatste halfjaar was ik gelegerd in de Adolf
van Nassaukazerne in Zuidlaren. Ik weet alleen
nog dat we niet veel meer deden. Zonde van de
tijd. In 1953 werden we als militair ingezet bij de
watersnoodramp in Zeeland. Dat was een zeer
trieste geschiedenis. Terug uit militaire dienst
ging ik weer aan de slag als boerendaggelder bij
boer Spruit. Na ruim 10 jaar werd ik een soort
overbodig. De kinderen van boer Spruit werden
groter en gingen hun vader op het bedrijf helpen. Begrijpelijk dat boer Spruit mij niet meer
nodig had. Toen ik 33 jaar was startte voor mij
een compleet nieuw leven. Ik ging werken bij
de PTT in Bodegraven als postbesteller en sorteerder. De dagen bij de PTT begonnen voor mij
ook om 5 uur ’s morgens. Ook mijn tweelingbroer werkte bij de PTT”.
“Rond 1957 hebben wij als gezin het huisje van
de kerk kunnen kopen. Met wij bedoel ik mijn
moeder, André, Annie en ik”. De woning was
echter hard aan vervanging toe. Het was oud,
koud, lekte, tochtte, was vochtig en niet geisoleerd. In 1959 werd de woning gesloopt en
vervangen door de huidige woning, gebouwd
door Aannemersbedrijf Boers uit Kamerik.
Alhoewel de woning thans niet meer voldoet
aan de eisen van de tegenwoordige tijd vindt
Cor het goed zo. “Ik woon hier prima en ben
niet van plan nog allerlei kosten te maken voor
het poosje dat ik nog leef ”.
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huis gekomen bij Annie aan de Meije 161. Cor
vertelt: “Het postkantoor was open van 10.00 tot
12.00 uur. Maar je weet hoe dat vroeger ging in
de Meije, de mensen kwamen wanneer het hun
uit kwam. Vooral veel boeren kwamen naar het
postkantoor om hun melkgeld of AOW te halen.
Er zat soms best wel veel geld in de kluis. Vaak
werd van tevoren gebeld als men geld wilde hebben, zodat Annie het geld klaar kon leggen”.
Terug naar Cor. Na 30 jaar bij de PTT te hebben
gewerkt, kon hij gebruik maken van de VUTregeling (vervroegde uittreding). “Ik dacht …
laten we dat maar gauw doen. Daar heb ik nooit
spijt van gehad. Ik ben begonnen met achterstallige werkzaamheden, zoals een schuur die opgeknapt moest worden. Verder had ik een grote
moestuin en ging graag vissen. Ook ben ik nog
veel bij de boer blijven helpen, bijvoorbeeld met
hooibouwen. Ik had echter niet altijd zin om te
gaan helpen, zeker niet als het erg warm was.
Dan zei ik dat ik niet kon. Dat was wel een klein
leugentje, maar voor een keer mocht dat wel”.
Cor is na het overlijden van zijn moeder in 1980
samen met Annie in het huisje blijven wonen.
“We gingen samen nog wel eens weg, o.a. naar
mijn broer Wim die in het Franciscaner klooster
zat in het kasteel Stoutenburg bij Leusden. Eén
keer ben ik een week op vakantie geweest in
Limburg, samen met mijn zus Annie en met

We maken even een uitstapje naar zus Annie,
want zij heeft jaren een postkantoor aan huis
gehad. Dat kwam als volgt. Annie werkte bij
haar oom en tante in café ‘De Halve Maan’, bij
oom Piet en tante Geertje Michielsen. Ook het
postkantoor was in het café. Echter, oom Piet
had een slechte gezondheid en daardoor moest
Annie nogal eens het postkantoor runnen. Na
het overlijden van oom Piet Michielsen heeft
Annie nog een poosje het postkantoor in café
‘De Halve Maan’ gerund en daarna is het aan
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mijn zus Agatha en haar zoon Cor. Ach, het was
wel aardig, maar een week was lang genoeg”.
Na het overlijden van Annie is Cor alleen in
het huis blijven wonen. Dat hij alleenstaand is
gebleven is voor hem geen probleem. Hij zegt
hiervan: “Lekker eigen baas”.
Cor vertelt: “Het lopen gaat op dit moment minder goed. Het gaat een beetje sukkelig. Maar ik
word aan alle kanten geholpen. Mario Bremmer
kookt voor mij en als het moet rijdt ze mij naar
het ziekenhuis. Nee, Lange afstanden rijd ik niet
meer. Ik rijd alleen nog auto om een boodschap
te doen en om naar de kerk te rijden. In de kerk
hebben ze zelfs een aparte stoel voor mij neer
gezet, voor in de kerk, heel deftig. Verder komt
Lida van Zoest bij mij schoonmaken en die
brengt ook wel eens wat mee. En zo zijn er meer.
Ik hoef maar te kikken en ze komen. Daar ben
ik ook erg dankbaar voor. En dat is ook de reden
dat ik hier nog kan blijven wonen. Ik hoop,
als me dat gegeven is, hier nog een paar jaar te
vertoeven”.
Cor is vier jaar geleden erg ziek geweest. “Ik had
een kankergezwel in mijn nek en men dacht dat
ik het niet meer zou halen. Maar ik ben dankbaar dat ik het gehaald heb. Het gaat gelukkig
heel goed”.
Zingen is zijn grote passie. “Dat doe ik heel
graag. Ik zing nu alleen nog bij zangvereniging
‘De Lofstem’. Zolang het kan, blijf ik zingen. Of
ze moeten me wegsturen. Ik heb mijn hele leven
gezongen. Ik zat al op het jongerenkoor van de
kerk voordat ik in militaire dienst ging. Ik denk
dat ik wel zo’n zestig jaar in de kerk gezongen
heb. Toen ik vijftig jaar lid was van het kerkkoor, kreeg ik een pauselijke onderscheiding.
Daar ben ik trots op. Verder ben ik erg blij dat
de samenwerking tussen ‘De Lofstem’ en het
rooms-katholieke kerkkoor zo goed is”. Andere
hobby’s van Cor zijn tuinen (voor zover dit nog
gaat), puzzelen en het lezen van een mooi boek.
Cor wil graag dit interview beëindigen met het
volgende. “Ik hoop hier nog een paar jaar te
kunnen wonen, als het me gegeven is. Verder
moeten we dat maar overlaten aan de Heer
hierboven. Dat hebben we zelf niet in de hand.
Maar daar zal het vast en zeker heel goed zijn.
Daar ben ik van overtuigd”.
André en Cor op de fiets in hun miltaire
kleding.
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Burgerlijke stand
Geboren:
26 maart 2019
Sef, zoon van
Arjan Beukers & Marleen van Zelderen
Rozenstraat 29, 3442 BP Woerden
11 juni 2019
Lieke Willemijntje, dochter van
André & Elleke Jansen-de Leeuw
Johannes Elsevierlaan 21, 3771 KK Barneveld
22 juni 2019
Marcus Paulus (Tom), zoon van
Paul & Annerieke van den Bogaard- van den Dool
Kerseboomgaard 29, 3981 LD Bunnik.
29 juni 2019
Heidi, dochter van
Mamoun & Walaa Hasan-Almaadlli
Populierenlaan 20, 3474 HC Zegveld
16 juli 2019
Luuk Mathijs Laurens (Luuk), zoon van
Erik Kleinveld & Jessica van Houtert
W.A. Vultostraat 73, 3523 TT Utrecht
18 juli 2019
Lucas Noah (Lucas), zoon van
Remco de Kruijf & Merel van der Wijngaard
Kardeel 1, 3421 KX Oudewater
28 juli 2019
Milan Jacob Ben (Milan), zoon van
Chris Koekebakker & Esther van Vliet
Wassende Maan 15, 2342 CC Oegstgeest
2 augustus 2019
Guusje Gijsbertje Wilhelmine (Guusje), dochter
van Marcel & Annewill Jansen-van der Horst
Hoofdweg 28, 3474 JE Zegveld
7 augustus 2019
Alexander, zoon van
Daniël Vlugt & Joanna Worona
Fasolowa 17/21, 02-482 Warsaw, Poland
8 augustus 2019
Ben, zoon van
Tony Wallenburg & Chantal van de Kraak
Dorpsstraat 36, 3474 JR Zegveld
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1 september 2019
Melle Geert (Melle), zoon van
Koen Fritz & Kim Fritz-Gort
Prinses Beatrixstraat 18, 3474JW Zegveld

Huwelijk:
28 juni 2019
Jeroen Groot Bruinderink & Sabine Wagenaar
Hoofdweg 65, 3474 JB Zegveld
12 juli 2019
Jeroen Brak & Caroline Uittenbogaard
Cornelis Troostlaan 19, 3443 WE Woerden

40 jaar getrouwd:
25 oktober 2019
Gert & Lidi Beukers-Vendrig
Hoofdweg 79, 3474 JB Zegveld

50 jaar getrouwd:
27 augustus 2019
Joek & Gerda Muijt-Breedijk
Ferdinand Bolstraat 38, 3443 WC Woerden

Overleden:
20 juni 2019
Klaas Haring, in de leeftijd van 87 jaar
Meije 210, 2411 PN Bodegraven
21 juni 2019
Janna (Jannie) Beukers-de Kruijf
in de leeftijd van 95 jaar
Julianalaan 27, 3474 JN Zegveld
Corresp. adres: Hoofdweg 138, 3474 JK Zegveld
7 juli 2019
Willie van Elk-Verwoerd
in de leeftijd van 56 jaar
Elzenlaan 15, 3474 KN Zegveld
12 augustus 2019
Cornelis Coenrardus (Kees) Kop
in de leeftijd van 72 jaar
Correspondentieadres: Debora en Liane,
Nieuwstraat 2, 3421 BT Oudewater
Hierbij wil ik alle dorpsgenoten danken voor hun
vele blijken van medeleven in allerlei vormen na
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve
moeder en oma
Willie van Elk-Verwoerd

10 augustus 2019
Joep Cornelis (Joep), zoon van
Sander & Ilse Heikamp-Hoffland
Dijkgraaflaan 58, 3421 XG Oudewater

Hartverwarmend! Het heeft ons goed gedaan;
we kijken hier met dankbaarheid op terug.

16 augustus 2019
Kaat Elfriede Marijke (Kaat), dochter van
Charlotte & Beau Dwars-de Jong
Hoofdweg 177, 3474 JD Zegveld

Zegveld, september 2019

18 augustus 2019
Dirk Nathan (Daan), zoon van
Wilbert & Loïse Spaanderman-van Meijeren
John F. Kennedylaan 56, 3931 XL Woudenberg
25 augustus 2019
Guus Leendert Johannes (Guus), zoon van
Perry & Stephanie Bunnik-Hoogendoorn
Middenweg 17, 3474 KC Zegveld
29 augustus 2019
Aron Thadeus (Aron) & Daan Gerardus (Daan),
zonen van Koen & Irma Spruit-Timmer
Dwarsweg 31, 3474 KW Zegveld

Klaas van Elk
Dochters, schoonzoons en verdere familie

Op 20 september 2019 gaan wij, Gerard en Jenny
Muller, emigreren naar het prachtige Griekse
eiland Corfu. Gerard als geboren en getogen Zegvelder verlaat Zegveld na 66 jaar en Jenny sinds
haar huwelijk na 43 jaar.
Omdat het ons niet mogelijk is iedereen persoonlijk
te groeten, willen wij u via De Berichtgever hartelijk
groeten en u het allerbeste toewensen. Daarbij willen wij ook iedereen bedanken die ons de afgelopen
jaren op welke wijze dan ook heeft geholpen.
Jenny en Gerard Muller
Korensloot 58, 3474 HM Zegveld

In memoriam:
Kees Kop
Ons bereikte het
droevige bericht dat
op 12 augustus jl.
Cornelis Coenrardus
(Kees) Kop is overleden. Kees was vanaf
het begin van de
Berichtgever nieuwe
stijl in 1989 de
eerste redacteur. Van
veel inwoners van
Zegveld en de Meije
heeft hij hun levensverhaal mogen opschrijven. Deze levensverhalen
werden ook in de Berichtgever gepubliceerd. Bij
het 65-jarig jubileum van de Berichtgever in 2010
zijn al deze verhalen gebundeld en uitgekomen
in het boek ‘Zegveld, toen en nu’. In verband met
zijn verhuizing naar Kamerik moest Kees in april
1999 besluiten om te stoppen als redacteur.
Ook op andere terreinen was Kees actief binnen
ons dorp. Zo heeft hij o.a. de gemeente Zegveld als raadslid mogen dienen voor de partij
Gemeentebelangen vanaf 1982 tot de herindeling
per 1 januari 1989.
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden. Kees Kop is 72 jaar geworden.

De agenda:
ZegveldZorgt: Iedere dinsdagmorgen van 10.00 - 12.00
uur koffieochtend op Korensloot 15. Indien er vervoer
nodig is dan graag tevoren aanmelden bij Atie Vermeij,
telefoon 691658.
Zegveld Beweegt: Iedere woensdagmorgen om 10 uur
wandelen, verzamelen in de Zegge. Er lopen vrijwilligers mee. Voor informatie kunt u Marja Meijers bellen,
telefoon 691470.
28 sep: Najaar/winter Kinderkledingbeurs
8 okt: Passage. De heer K. Schipper komt vertellen
over de ‘Hollandse waterlinie’.
Aanvang 19.45 uur in de Milandhof.
15 okt: Dorpsplatform. 20.00 uur in de Milandhof
22, 24, 25 en 27 okt: Vakantie Bijbel Week
28 okt-2 nov: Speculaasverkoop ‘De Lofstem’
2 nov: Goede Doelen Dag
2 nov: Najaarsconcert KNA
23 nov: Intocht Sinterklaas
30 nov: Zegvelds Benefietdiner t.b.v. restauratie kerk
16 dec: Kerstzangavond in de Milandhof
20 en 21 febr.: Boekpresentatie en tentoonstelling
omtrent de neergestorte B17 bommenwerper
in de Polderzaal van de Milandhof O

De Berichtgever in 2019
De Berichtgever hoopt in 2019 te verschijnen op:
25 oktober, 22 november, 20 december.
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk
woensdag 9 oktober 2019
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