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Maar de Lente wist het niet
Het was begin 2020…..
De mensen hadden een lange donkere winter
achter de rug. Februari was een hele onrustige
maand geweest met veel stormen en veel regen.
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets
wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor
wilde waarschuwen…..

En toen werd het maart…..
De straten waren leeg, de meeste winkels waren
gesloten, de meeste auto’s stonden langs de kant

van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer
buiten en dat over de hele wereld, landen gingen
op slot, de mensen konden niet geloven dat dit
gebeurde, het was zo surrealistisch. Iedereen wist
wat er aan de hand was.
Maar de Lente wist het niet. De bloemen bleven
bloeien. En de zon scheen. De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan. En de zwaluwen
kwamen terug. En de lucht werd roze en blauw.
Het werd later donker en ’s ochtends kwam het
licht vroeg door de ramen.

Dagboek van een zieke
Zegveldse
Dinsdag 17 maart
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Het was maart 2020…..
De jongeren studeerden online vanuit huis.
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral
veel in huis. Pubers verveelden zich, ouders
wisten niet wat te doen. Mensen kwamen
alleen even buiten om boodschappen te
doen of de hond uit te laten. Bijna alles was
gesloten. Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars. Het leger begon uitgangen en
grenzen te bewaken. Mensen moesten vanuit huis gaan werken. Ondernemers kwamen in de problemen. De meeste kinderen
konden niet meer naar school. En ineens
was er niet genoeg ruimte voor iedereen in
ziekenhuizen. Operaties en onderzoeken
w
werden uitgesteld…en iedereen wist het.
Maar de Lente wist het niet en het ontsproot. Ze draaide onverstoorbaar haar
jjaarlijkse programma af. Ze schonk ons
haar mooiste bloemen en haar heerlijkste
geuren.

Het was maart 2020…

Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief. Sommige mensen
mochten niet meer naar hun werk, anderen
moesten! Elkaar omhelzen, kussen of een hand
geven was ineens een bedreiging. Iedereen moest
een flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was
afschuwelijk. In de supermarkt waren allerlei
schappen leeg. Allerlei leuke dingen gingen niet
meer door, daar werd een streep door gezet en
niemand wist wanneer dat weer kon. Mensen
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En toen……..
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt. Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen
die je met je kinderen kon doen. Er was weer tijd
om te schrijven en te lezen. Mensen lieten hun
fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in
creativiteit. Sommigen leerden een nieuwe taal.
Sommigen ontdekten dat ze niet echt leefden
en vonden de weg naar zichzelf terug. Anderen
stopten met onwetend onderhandelen. Iedereen
sloot het kantoor en opende een herberg met
slechts vier mensen. Anderen boden aan om voor
kwetsbare mensen boodschappen te doen of te
koken. Iedereen wist ineens wat een ‘vitaal beroep’
was, deze mensen werden helden, ze werden meer
gewaardeerd dan ooit. Anderen gingen op afstand
muziek met elkaar maken of zingen om op die
manier samen te zijn. Mensen kregen oog voor
eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan
te doen. Mensen herstelden van hun stressvolle
leven. Mensen die elkaar niet kenden begonnen
spontaan een praatje met elkaar. Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer
erop zodat eenzame mensen ze konden bellen. De
overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen
zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden
moeten ontslaan. Gepensioneerde zorgpersoneel
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bood zichzelf aan
om te helpen in de
zorg. Uit alle hoeken
kwamen vrijwilligers,
iedereen wilde iets
doen. Om 20.00 uur ’s
avonds gingen mensen uit allerlei landen
klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel
die keihard aan het
werk waren om in de
zorg alles draaiende
te houden.
Het was het jaar
waarin men het
belang erkende
van gezondheid
en verbinding, van
saamhorigheid, van
sociale contacten
en misschien ook
wel,van zijn roeping. Dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen…..
En de economie ging bijna kopje onder, maar
stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit. Het was
het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar

waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken
zouden komen. Dat wisten we allemaal.

En de Lente wist het niet…..
En de bloemen bleven bloeien en de bomen liepen
uit. En het werd steeds warmer. En er waren steeds
meer vogels.
En toen kwam de dag van de bevrijding..
De premier vertelde iedereen dat de noodsituatie
voorbij was. En dat het virus had verloren! Dat
iedereen SAMEN had gewonnen!!! En toen ging
iedereen de straat op. Met tranen in de ogen, zonder maskers en handschoenen. De buurman werd
geknuffeld alsof hij een broer was. En de wereld
was mooier en liefdevoller geworden. En de mensen waren humaner geworden. En ze hadden weer
normen en waarden. De harten van de mensen
waren weer open en dat had positieve gevolgen.
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer
ademen, ook zij was genezen van wat de mensen
hààr veel eerder hadden aangedaan.
En toen kwam de zomer... Omdat de Lente het
niet wist. En hij was er nog steeds ondanks alles,
ondanks het virus, ondanks de angst, ondanks de
dood. Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen de kracht van het leven.
Susan Blanco (De Taalrecycler)
‘Geïnspireerd door mensen’

Stop de verspreiding van het coronavirus
Ga alleen naar buiten als dat nodig is. Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, of voor een frisse neus.
Doe dat niet met meer dan 3 personen. Werk thuis als het kan. Houd 1,5 meter afstand van anderen (2
armlengtes). Ook op straat, in de supermarkt en in het park. Was uw handen meerdere keren per dag
met water en zeep.

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

#onderwijsopafstand #thuiswerken

Het gaat nu even anders bij de Joraischool
(Een ingekomen bericht)
“Een heerlijk frisse bloemengeur komt je tegemoet
als je Florians kamer nadert. Op 1 april ontvingen
we een bericht van het Ministerie van Schone Zaken
waarin werd vermeld dat het van groot belang is dat
de kinderen werken in een schone en opgeruimde
omgeving. De kinderen werd gevraagd foto’s van hun
kamers te sturen naar de juffen, zodat het Ministerie
zich een oordeel kon vellen over de properheid. Nou
dat was niet tegen dovemans oren gezegd. Florian,
uit groep 2, heeft ijverig elke centimeter van zijn kamer gezogen en gesopt! Heerlijk! Naast dat hij zich
bekwaamt in schoonmaken, leert hij in deze periode
van thuisonderwijs ook allerlei andere dingen; zo
is hij inmiddels een expert in het inruimen van de
vaatwasser, kan hij appelflappen bakken, kan hij
weven, heeft hij al kilometers afgelegd op mama’s
skateboard, leert hij vogels en bloemen herkennen
en heeft hij in ons dorp zelfs een torenvalk ontdekt!
Die torenvalk zoekt hij regelmatig op tijdens één
van de lunchwandelingen met zijn vader of moeder.
Elke ochtend staat het schoolwerk op de planning: Er
wordt geteld, gerekend, gerijmd, geschreven, gelezen,
gezongen, geknutseld en heel, heel veel gekleurd.
Soms wordt er zelfs een kringgesprek gevoerd, met
knuffels op de stoelen om hem heen. Elke vrijdag
brengt Florian met een voldaan gevoel een dik pak
voltooid werk naar de juf, om met een stapel nieuwe
opdrachten weer huiswaarts te keren. Florian mist
zijn vriendjes en vriendinnetjes wel, hoor! Maar als
je aan Florian vraagt wat hij van deze periode van
thuisonderwijs vindt, antwoord hij vol overtuiging
‘Heel leuk! Ik vind het zo fijn dat het klittenband
van mijn schoen nu niet steeds aan het vloerkleed
blijft plakken als ik met de bakken speel!.”
Geschreven door de moeder van Florian groep
1/2 Jorai
“School ‘thuis’ is wennen voor de jongens en gaat de
ene dag beter dan de andere dag. Op een schooldag
na het ontbijt beginnen we met de Henkie Show, een
leuke online show met poppen waarin een Bijbelverhaal wordt verteld. Hierna gaan we aan de slag met
het schoolwerk. Jorden is druk met de basisvakken
en Aaron werkt in zijn werkboek waar verschillende
opdrachten in staan en krijgt ook creatieve doeopdrachten mee. Het bouwen van een hoge toren is
tot nu toe zijn favoriet. Gelukkig is het mooi weer

Jorden,
groep 4 en
Aaron,
groep 2.

en kunnen ze veel buiten spelen in de tuin! Voor alle
ouders veel succes en zegen deze periode.”
Geschreven door de moeder van Jorden groep 4
en Aaron groep 2 Jorai
“Wat is er aan de hand?
Overal in het land.
Coronavirus is hier.
Dat doet de mensen geen plezier.
Het is een ramp voor jou en mij.
Niemand is meer blij.
Mensen die zich zorgen maken,
Kinderen die elke dag denken waar ga ik me vandaag weer mee vermaken.
Spanning wanneer alles weer open zal gaan.
Ik zou graag weer in de klas willen staan.
En daarom schrijf ik dit gedicht.
Voor mensen die verlangen naar dat buitenlicht”
Geschreven door Lize groep 6 Jorai
“Ik werk net zoals de rest van Nederland al twee en
een halve week thuis. Het is niet heel moeilijk vind
ik maar… het is wel makkelijker op school. En het is
veel leuker om met je vrienden in de klas te zitten.
Het is wel minder werk dan normaal, dus meer tijd
om te spelen. Maar wel jammer dat je toch bijna
nergens heen kan.”
Geschreven door Fenne groep 5 Jorai
“De juf geeft ons elke week heel veel huiswerk,
vooral veel rekenen. Meestal heb ik geen zin om
eraan te werken, maar als ik eenmaal bezig ben
valt het stiekem toch wel mee qua hoeveelheid. Mijn
moeder is een goede juf, vooral de gymles is leuk
want dan gaan we allemaal grappige oefeningen

doen. Het is wel fijn dat het lekker weer is zodat ik
buiten kan spelen en skeeleren in de middag. Als ik
geluk heb en een dag huiswerk vooruit heb gemaakt,
ga ik graag een dag met m’n vader mee werken. Wel
hoop ik dat de school snel weer open kan, dan kan
ik weer met mijn vrienden spelen.”
Geschreven door Jesse groep 4 Jorai.
“Het begon klein in China in de grote stad Wuhan
op de markt. Intussen is het virus ook in Nederland
ontdekt. Dus moet je je aan strenge maatregelingen
houden. Waaronder dat de scholen dicht moesten.
Maar hoe leer je dan? Er zijn veel ideeën. Bijvoorbeeld lessen online krijgen. Bij veel scholen kon
je werkboeken en schriften halen, maar er waren
ook nadelen. Als je geen internet had was er geen
les dus geen school en als je een spreekbeurt moest
houden? Al het werk moet thuis, dus zijn er strakke
planningen en dan moet je dus goed de tijd in de
gaten houden!”
Geschreven door Loïs groep 5 Jorai
“Ik zit in groep 6 op school met de Bijbel Jorai en
door het Corona kunnen wij niet naar school. Het
is best wel jammer dat je de juf en kinderen uit de
klas niet meer zo vaak ziet. Wij moeten nu thuis
werken en dan krijgen wij opdrachten om te maken
op de laptop of chromebook. En we gebruiken
Hangouts Meet, dan kunnen we bellen met de juf
en kinderen. Dat vind ik leuk, dan heb je toch een
beetje het gevoel dat je in de klas zit en dan gaan we
dingen nakijken en mag je vertellen als je iets leuks
hebt gedaan. Maar het is ook wel anders, want nu
zit je thuis en spelen je vader of moeder de rol van
juf of meester. Ik hoop dat het Corona snel stopt en
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dat alles weer normaal wordt. Dat we alles weer
kunnen doen en gewoon weer naar school kunnen,
want van heel veel thuis zitten word je ook niet blij.”
Geschreven door Maysa groep 6 Jorai.

Beren-jacht
Ook in Zegveld
worden er massaal
knuffelberen voor
het raam gezet. Dit initiatief om kinderen te
vermaken is overgewaaid vanuit Australië en
België. Het is de bedoeling dat mensen een
knuffelbeer voor het raam zetten zodat kinderen tijdens hun wandeling op zoek kunnen
naar de beren. Dit lijkt een welkome afleiding
te zijn voor de kinderen (en hun ouders)
tijdens de coronacrisis.
De berenjacht zou geïnspireerd zijn door het
prentenboek ‘Wij gaan op berenjacht’ uit 1995
van Michael Rosen en Helen Oxenbury.

Elke ochtend krijgen we huiswerk via het chromebook. Om 11.30 uur kijken we dat met de meester
en de hele klas na via Meet (dat is een digitaal
klaslokaal). Dan zie ik ook mijn vriendinnen digitaal en dat vind ik gezellig. Ik was zondag jarig en
maandagochtend ging de hele klas voor me zingen
op Meet. Dat was super grappig want iedereen
zong door elkaar maar ik vond het wel een feestje!”
Geschreven door Charlotte groep 8 Jorai.
Ik vind het super leuk om thuis te werken want
meestal ben ik eerder klaar met huiswerk

en dan ga ik nog even videobellen met mijn vriendinnen. We gaan ook elke dag videobellen met de
hele klas en dan ons huiswerk nakijken. Ik heb mijn
chromebook van school mee naar huis om huiswerk
op te maken. Het huiswerk is best wel makkelijk en
snel klaar vind ik. De juf stuurt elke dag een groot
bericht waar al het huiswerk in staat dat we moeten
maken en daaronder kan je dan de vragen stellen
over het werk. Ik mis wel mijn vriendinnen en de
juffrouw dus ik hoop dat het snel klaar is.”
Geschreven door Lotte groep 7 Jorai.
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Miland schoolwerk wordt Miland thuiswerk

(Een ingekomen bericht)
Eerst konden we gewoon nog naar school en
moesten we elkaar begroeten met onze voeten
en ellenbogen, wasten we twee keer per dag onze
handen en werden de tafels en stoelen extra
schoongemaakt, maar nu is alles anders. Al een
paar weken zijn de klassen leeg, hangen er geen
jassen en tassen aan de kapstok en zien we geen
spelende kinderen op het schoolplein. Alle leerlingen zijn nu thuis met hun schoolwerk bezig.
Voor iedereen was het natuurlijk omschakelen en
erg wennen. Leerkrachten, leerlingen en ouders
hadden zoiets nog nooit meegemaakt. We zijn inmiddels een aantal weken verder en iedereen kan
gelukkig steeds beter zijn draai vinden. Voor alle
leerlingen van de onder, midden– en bovenbouw
is een passend lesprogramma samengesteld. Er
is een aanbod van digitale opdrachten en er zijn
opdrachten op papier in de vorm van werkboekjes, doe-opdrachten en tekenen. Zo proberen we
het onderwijs op afstand zo goed mogelijk in te
richten.
Voor de leerlingen begint de dag met een filmpje
van de juf, waarin ze vertelt wat er die dag allemaal op het programma staat. De leerlingen
kunnen meekijken op hun rooster. Dan zijn
er verschillende momenten in de week dat de
leerlingen gaan videobellen met de juf. Dit is vaak
in een klein groepje zodat iedereen de instructie
goed kan volgen en er ook tijd is om met elkaar
te kletsen. Na de instructie gaat iedereen aan de
slag en kan de juf online de lessen in de gaten

houden. Er wordt niet alleen
online een instructie gegeven
maar we doen ook een dictee,
we gaan hoofdrekenen, we
oefenen Engelse woorden en
een spelletje of een quiz spelen
lukt ook prima.
Iedere groep heeft online
ook ‘een prikbord’ waarop
leuke berichtjes en foto’s
worden geplaatst. Zo hadden
de leerlingen uit groep 7 bij
begrijpend lezen een recept
als tekst. Niet alleen werden
de vragen beantwoord, maar
een aantal leerlingen gingen
het recept ook echt maken.
En daar konden we via ‘het
prikbord’ van mee genieten. We missen natuurlijk
heel veel gezelligheid die we normaal gesproken in
j we ergg blijj met
de klas wel ervaren en daarom zijn
alle digitale middelen
om contact met elkaar
te houden. Ook bellen
de juffen regelmatig
om te vragen hoe het
met iedereen gaat en
om verdere vragen te
beantwoorden.
Leerlingen waarvan ouders een vitaal beroep
uitoefenen kunnen op
school terecht. Na het
maken van hun thuiswerk kunnen ze binnenen buiten spelen. Er zijn
altijd twee leerkrachten
aanwezig dus tussen de
middag wordt er dan
samen gegeten.
Een van de tekenopdrachten was het maken
van een zelfportret. Dezee
an
tekeningen hebben we aan
ol
de voorkant van de school
op het raam gehangen. Zo
et,
‘zien we de leerlingen niet,
maar zijn ze er wel.’
Het team is heel trots op
en
de leerlingen want ze doen
is.
ontzettend hun best thuis.

Het is toch echt heel anders om thuis te werken
in plaats van op school. Complimenten ook voor
de ouders, want voor hen is het ook een enorme
opgave om thuis te werken én thuis ‘juf mama’ en
‘meester papa’ te zijn.
Dankzij het mooie lenteweer kunnen de leerlingen
tussen het schoolwerk door lekker in de tuin spelen in plaats van op het schoolplein. Nu het zo stil
is op het schoolplein was er op een middag heel
ander bezoek. Een ransuil zat lekker rustig op een
tak te genieten van het zonnetje.
Hoewel het thuiswerken bij de leerlingen, ouders
en leerkrachten echt goed gaat, hopen we dat de
school weer gauw open mag en we iedereen in
goede gezondheid weer terug zien. Een ding is
zeker, deze bijzondere weken zullen we niet snel
vergeten.

Onderbouw
Ja, wat doe je als je op zondagavond hoort dat
de school vanaf maandag
dicht gaat? Een onderwijsprogram
gramma maken voor kinderen
van 4-5-6
4
jaar…? Kinderen die
alles ervaringsgericht leren,
niet in het platte vlak hun
die n
kenn
kennis verwerken maar door
middel van spel? Toch is het
midd
ons gelukt om door middel
van opdrachtjes in en om
het huis, beeldmateriaal,
liedjes, knutselopdrachten
lied
en veel
v bewegen de doelen
waaraan we wilden werken
waa
met thuisonderwijs aan te
me
bieden. Om een voorbeeld
bie
te ggeven: de ouders kregen
de opdracht om een filmpje
over verschillende vormen
ov
te laten zien, daarna
moesten de kinderen
m
voorwerpen zoeken met
vo
verschillende vormen en
ve
die vormen benoemen.
d
Een dag later mochten
E
de kinderen vierkanten,
d
ccirkels, driehoeken en
Deze hartenkreet van de
juffen stond op 12 april in
het AD.
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lijk niet weg te denken in de geloofsgemeenschap,
ze blijft nog actief in allerlei werkgroepen. We
zijn Anneke dankbaar voor het werk dat ze al die
jaren in de pastoraatsgroep heeft gedaan. Wij zijn
blij dat zij nog veel taken blijft uitvoeren. Anneke
is een ware duizendpoot en is voor veel dingen
goed inzetbaar. Ze staat voor wat ze zegt en als je
haar wat vraagt, dan wordt het geregeld. Anneke,
bedankt voor jouw tomeloze inzet en we zijn blij
dat we nog altijd op je kunnen rekenen.

Voor u gelezen:

Afscheid van
Anneke Graman
en Karin Fierens
Op woensdag 4 december jl. heeft Anneke
Graman afscheid genomen van haar taken in
de pastoraatsgroep van de Onze Lieve Vrouwe
Geboorte kerk in De Meije . Anneke heeft 10 jaar
in de pastoraatsgroep gezeten en heeft zich steeds
ingezet voor de parochie. Maar Anneke is natuur-

Karin Fierens heeft op vrijdag 31 januari jl. haar
laatste vergadering gehad bij de pastoraatsgroep.
Karin had diaconie onder haar hoede en zij heeft
dat twee jaar lang mogen doen. Karin, onwijs
bedankt voor jouw inzet de afgelopen jaren en
fijn dat we ook nog op jou kunnen rekenen. Als
afscheid hebben we een workshop Freubelen georganiseerd. We hebben allemaal een deurhanger
gemaakt en op de foto zijn Anneke en Karin te
zien met hun eigen gemaakte deur hangers.

Zondag 22 maart
Wakker, voelen, oké, hoe staa
t het met de pijn, ja het wo
rdt minder! Wel weer hoofdp
meer hoesten. Zonder pijn
ijn en moet weer
stilling? Nee dat gaat nog nie
t, maar er is vooruitgang.
Ik heb toch redelijk goed ges
lapen vannacht. Ik merk dat
ik ongeduldig word, ik wil
mijn kinderen spelen, naar
mijn bed uit, met
buiten om te wandelen, sim
pelweg een boodschap doe
naar de badkamer en terug
n. Maar verder dan
kom ik nog niet. Ik smeer mij
n boterhammen omdat ik
dat nodig heeft om aan te
eten moet en mijn lijf
sterken. Maar dan kruip ik
snel weer in mijn bed. Als iem
gaat, zeg ik: “hmmm niet zo
and vraagt hoe het
snel als ik zou willen”. Gelukk
ig kan ik snel weer relative
helpt niet (hoewel het som
ren, zelfmedelijden
s wel even lekker is). Maar
relativeren en dankbaar zijn
ook nog steeds. Ik ga vooruit
, gelukkig dat kan ik
, ook al zijn het kleine stapjes.
Gisteren kreeg ik ineens van
alles, van lieve mensen om
mij heen. Naast alle mooie
kreeg ik kaarten, bloemen,
berichtjes van jullie,
fruitsappen en zelfs massa
ge olie voor mijn spieren. Dat
men, ik word er stil van, zo
zag ik niet aankolief!
Het ziet er inmiddels gezellig
uit bij mijn bed, want we heb
ben alles dicht bij mij gezet
van kan genieten. En dat doe
zodat ik er extra
ik! Er zijn momenten dat ik
denk: eis ik met het posten
niet teveel aandacht op, is
van deze berichten
dit niet egoïstisch? Er zijn me
nse
n die er veel slechter aan toe
het een kwestie van tijd, dan
zijn, bij mij is
ben ik er weer vanaf.
Maar dan lees ik jullie reactie
s nog eens door en merk ik
dat het sommige van jullie
is het wel omdat ik door het
ook helpt. Misschien
schrijven het onbekende han
den en voeten geef. Hoew
verloop anders is, maakt mij
el voor iedereen het
n verhaal het misschien een
beetje tastbaar.

Maandag 23 maart

Vervolg Milandschool
rechthoeken van papier in een reeks leggen. En
de week daarop konden ze een papieren paasei
versieren met plakkertjes in 4 vormen. Behalve
dit soort activiteiten kregen de kinderen ook
dagelijks een opdracht bewegen (hinkelen,
een bal gooien en vangen, touwtje springen
etc.),gezelschapsspel spelen, luisteren naar een
voorleesverhaal en een opdracht zelfstandigheid en behulpzaamheid (zelf aankleden,
eigen bed op maken, helpen tafel dekken
etc.). In een speciale app konden de ouders
berichtjes, foto’s en filmpjes plaatsen zodat de
kinderen elkaars activiteiten konden zien.

&
7?

Mijn ongeduldigheid is ind
erdaad een goed teken, dan
kom ik terug in mijn kracht
fanatisme, twee eigenscha
. Ongeduld en
ppen die niet altijd handig
zijn, maar mij wel maken wie
neemt steeds verder af, de
ik ben. De pijn
stappen richting herstel wo
rden groter. De zin om iets
langzaamaan de kop weer
te gaan doen steekt
op en energie begint weer
voorzichtig te komen.

Dinsdag 24 maart

“Mam, het gaat zeker minder
goed dan gisteren?”“Nou,
ik moet gewoon nog even
den.” Zei ik nog.... Misschien
goed wakker wormoet ik tóch vaker naar haa
r luisteren. De terugval, wa
had gewaarschuwd, heeft
ar de dokter al voor
zijn intrede gedaan. Weer wa
t benauwd, gelukkig niet erg
moe. Ik was de andere dag
hoor, maar enorm
en nog niet echt uit bed gek
omen (behalve om een bot
maar zondag had ik mezelf
erham te smeren),
aangekleed en zat ik vaker
rechtop in bed. Dat was een
sla ik de terugval niet over
goede dag. Helaas
en zal ik het daar even mee
moeten doen. Dus ik heb we
gisteren. De voetbal en de
er veel geslapen
grote rode auto nog maar
een beetje vooruit schuiven.
bed openen inmiddels alle
De bloemen bij mijn
maal hun knoppen, de len
te is in huis. En mijn lente...die
is in aantocht.

Lekkerkerker
Keijzer B.V.
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Corona, wat kan je doen als kerk?
Kerkelijke vergaderingen
afgelast

(Een ingekomen bericht)
Bericht vanuit de PKN Gereformeerde
Kerk Woerden Zegveld

Alle kerkelijke activiteiten zoals
vergaderingen en kringwerk
zijn gestopt. Geen jeugdwerk
en catechese meer, geen leuke
slotactiviteiten. De kledingbeurs
werd als eerste afgelast en ook de
familiemarkt kan vanzelfsprekend
niet doorgaan.

Corona, wat kan je doen als kerk? Dat was één van
de eerste vragen die naar boven kwamen toen het
coronavirus echt serieus werd genomen. En wat is
er al en ga je geen dingen dubbel doen?
Vanuit PKN Gereformeerde Kerk Woerden-Zegveld (Wijkgemeente Kruiskerk) zijn we met deze
vraag aan de slag gegaan. En dan constateer je dat
er in ons dorp al heel veel gebeurt.

Pastoraat

Aandacht voor elkaar is het
belangrijkste
Tijdens een telefonische rondgang in onze kerkelijke wijk Zegveld kwam duidelijk naar voren
dat het wel goed zat met de boodschappen. En
alle andere zaken die daar mee te maken hebben.
Maar de reactie die je het meest hoort is: Het is
zo stil….. Vanuit onze wijk hebben we diverse
acties ondernomen richting onze kerkleden. Een
brief voor iedereen met de vraag: heb je hulp
nodig, dan horen we het graag. Er zijn bloemen
aangebracht op sommige adressen, telefoonrondes
gehouden, gesprekken gevoerd op meer dan 1,5
meter en ook de vele initiatieven in de omgeving.
En natuurlijk moet je nu anders contact leggen.
Ook is er elke zondag bijvoorbeeld een online dienst
om 9.30 uur vanuit de Kruiskerk en waren er tijdens
de Stille week voor Pasen meerdere diensten.

Telefonische rondgang
Als ouderling heb ik heel wat telefoontjes gepleegd.
Iedereen redt zich wel. Maar het meeste moeite
hebben mensen die bijna niemand meer spreken.
En thuiswerken en schoolgaande kinderen thuis is
vaak ook een opgave. En regelmatig kwam de zorg
over de toekomst naar voren. Houd ik mijn baan,
hoe gaat het met de winkels en gaan bedrijven
failliet?

We leven in een mooi dorp.
Door deze periode met het corona virus is zeker
ook duidelijk naar voren gekomen dat je niet
alleen op de wereld bent. Veel zaken hebben verband mee elkaar. En in crisistijden helpen mensen
elkaar. Dat geeft vertrouwen in de toekomst.
Cees de Vink, ouderling

W. J. VONK

Bericht vanuit de Hervormde
gemeente Zegveld
Coronacrisis
Na de persconferentie van de minsterpresident
waarin hij aankondigde dat bijeenkomsten met
meer dan 100 personen niet meer waren toegestaan, werd de ernst van de situatie snel duidelijk.
De kerkenraad van de Hervormde gemeente
Zegveld heeft hierna het besluit genomen om ook
de kerkdiensten als samenkomst van de gemeente
af te gelasten. Een ingrijpend besluit dat je niet zo
maar neemt. Wij vonden dat we de adviezen van
de overheid en de landelijke kerk moesten volgen.
We wilden de grenzen niet opzoeken om bijvoorbeeld met een beperkt aantal, minder dan 100, al
gauw minder dan 30, samen te komen.

Diensten digitaal
Gelukkig dat we nu, na de restauratie van de kerk,
camera’s hebben zodat de erediensten ook in beeld
kunnen worden uitgezonden. De diensten werden
eerst gehouden met alleen de kerkenraad. Nu is
het aantal ambtsdragers tijdens de diensten tot een
minimum beperkt. Vanzelfsprekend worden geen
handen gegeven en is de 1,5 m afstand geborgd.
Naast kerkomroep.nl zijn de diensten ook te
volgen via een YouTube kanaal, want kerkomroep.
nl bleek het grote aantal kijkers en luisteraars niet
aan te kunnen. De link staat op onze website,
www.hervormdzegveld.nl.

ZEGVELD

• LOONWERK • GRONDWERK • TUINAANLEG • DIVERSEN

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

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

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

Zoals bekend, is ook het bezoekwerk en het ouderenpastoraat door
dominee De Graaff beperkt tot
alleen het beslist noodzakelijke. Dit
met inachtneming van de adviezen
van het RIVM. We zijn dus vooral
aangewezen op telefonisch contact. Best verdrietig
als je ouder bent en geen bezoek kan ontvangen.
Fijn om te merken dat mensen op allerlei manieren met elkaar meeleven. En hartverwarmend om
te zien dat er verschillende initiatieven ontstaan
om elkaar te helpen.

Vergaderen digitaal
Voor het eerst in de geschiedenis vergadert het
moderamen digitaal. Dit doen we wekelijks om
de actualiteit te bespreken en spoedeisende zaken
af te handelen. Ook de kerkenraad vergadert zo
nodig digitaal.

Stilgezet
Al met al een hele turbulente tijd. We beseffen dat
alles minder maakbaar is dan we dachten. Wekelijks bidden we voor allen die getroffen zijn door
dit virus, voor alle hulpverleners, verpleegsters en
artsen in de ziekenhuizen. Ook denken we aan de
thuiszorg en ouderen die in verzorgingshuizen
worden verzorgd. Maar ook aan ondernemers en
mensen die hun baan kwijtraken als gevolg van
deze crisis.
Pasen 2020 zal ons nog lang heugen. Geen massale samenzang in de overvolle kerk maar thuis
voor de laptop, iPad of kerkradio toch met de
gemeente de lofzang gaande houden. “In tijden
van vreugde maar ook van verdriet, ben ik bij U
veilig, U die mij ziet.”
Henk van Dam, scriba

De Berichtgever
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Zegveld Zorgt verrast
(Een ingekomen bericht)
Zegveld Wandelt gaat voorlopig niet door én ook de koffieochtenden zijn vervallen. Helaas kunnen deze
activiteiten van Zegveld Zorgt net als alle andere activiteiten in Nederland i.v.m. de Corona maatregelen
niet doorgaan.
In de week voor Pasen werden alle deelnemers daarom door Marja Meijers en Atie Vermeij (de coördinatoren) bezocht en verrast met een vrolijk paascadeau!

Vastenactieviering
in De Meije kerk
Op zondag 1 maart jl. was de jaarlijkse ‘vasWoensdag 25 maart
tenactieviering’ in de RK Kerk in De Meije.
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Berenjacht

Heftrucks •
Hydr. kranen •
Sloopsorteergrijpers •

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 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
Nijverheidsbuurt 5 • 3474 LA Zegveld

• Motoren
• Onderdelen
• Hydr. slangen service
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Kleien tegen Corona
Ria van der Zon heeft in maart het initiatief genomen voor de volgende actie: “Met je handen in de
klei tegen Corona!” Een prachtig initiatief om de
kinderen creatief bezig te houden. Kinderen kunnen bijvoorbeeld een bedankje maken voor mensen die in de zorg werken, of voor mensen die bij
ons het vuilnis ophalen, of de juffen en meesters
die heel hard werken om thuisonderwijs te geven.
Of gewoon voor iemand in je familie. Dus bedenk
voor wie je iets moois wilt maken en doe mee!
Je kunt klei ophalen bij Ria. Het kost € 2,50 per
250 gram. Hiervan gaat € 0,50 naar het Rode
Kruis.
Dit zijn de instructies:
- Stuur mij een persoonlijk bericht met je naam en
telefoonnummer
- Ik stuur je een bericht terug met een nummer. Je
krijgt instructies om de klei af te halen.
- Nadat je de klei hebt afgehaald, ga je thuis aan de
gang en maak je wat moois.
- Kras met een mesje of een naald het nummer
wat ik je gegeven heb in jouw werkstuk(ken).
- Laat werkstuk(ken) 2 tot 3 dagen drogen.
- Breng werkstuk(ken) op een vrijdag tussen 13.00
en 14.00 uur bij mij terug zodat ik alle werkstukken in het weekend kan bakken. Ik verzamel de
kunstwerken zodat ik in een volle oven kan bakken. Anders is het zonde van de energie.
- Thuis kan je de werkstukken beschilderen met
acrylverf en eventueel lakken.

Omfietskunst
wordt Afhaalkunst
bij Buitenplaats
De Blauwe Meije
(Een ingekomen bericht)

Inmiddels hebben een aantal mensen uit de buurt
al van dit leuke initiatief gebruikt gemaakt. Op de
foto ziet u een volle oven met mooie kunstwerkjes.
Helaas komt niet elk kunstwerk goed uit de oven.
Er is één hartje ontploft in de hete oven van maar
liefst duizend graden. Dit kan ontstaan doordat er
een klein luchtbelletje in zit. Dat is jammer, helaas
gebeurt dit een enkele keer. “Ik denk niet dat
het gebroken hart nog gelijmd kon worden.” Ria
moest hier hartelijk om lachen en heeft de maker
een 3D-puzzel van het hartje meegegeven. Deze
actie loopt in ieder geval nog tot 1 mei a.s., daarna
wordt bekeken of het nog verlengd gaat worden.
Meer informatie en tips vind je op de facebookpagina van Ria van der Zon https://www.facebook.
com/ria.vanderzon.1

Het is een vrolijke uitstalling op de splitsing van
de Meije en de Middenweg. Rebecca de Boer van
Buitenplaats De Blauwe Meije heeft een unieke
etalage gemaakt, alle kunst staat achter het lange
hek aan de Meije. De kunstenaars staan zodoende
in het zonnetje. De gasten die door de Meije
fietsen en wandelen kunnen de objecten kopen
en met pin (contactloos) betalen. Afhaalkunst is
een feit. De webwinkel met beschikbare stukken is
deze week paraat. Alle gasten die gewend zijn om
de Blauwe Meije te bezoeken met het mooie weer
zijn op deze manier welkom.

Voor u gelezen:

Eerste kievitsei gevonden in Zegveld
Het eerste kievitsei van Woerden en omstreken is gevonden op dinsdag 17 maart jl. om 11.01 uur. Vrijwilligers Hans Boer en Gerda de Jong waren de gelukkige vinders van het nestje met drie eitjes op het
land van Verboom aan de Hoofdweg in Zegveld. Zij vonden even later nog een tweede nest met eitjes.
Het eerste landelijke kievitsei is dit jaar al gevonden op 2 maart jl. in Bruchem, Gelderland. Kieviten
hebben de gewoonte om per dag een eitje te leggen, tot het nest vol is met vier eitjes. Dan pas gaan ze
broeden. Na 26 á 28 dagen komen de kuikens uit het ei. De jongen zijn nestvlieders en zijn na 30-42 dagen vliegvlug. (Bij nestvlieders zijn de jongen bij hun geboorte al genoeg ontwikkeld om binnen relatief
korte tijd de plaats waar ze zijn geboren te verlaten en op eigen kracht hun ouder(s) te volgen.) De vrijwilligers waren deze dinsdagochtend voor het eerst weer in het land om nesten te zoeken. Zij doen dat
om de nesten te beschermen bij landbouwwerkzaamheden. Nu de boer weet waar de nesten liggen kan
hij er om heen werken met zijn machines. Beide vrijwilligers zijn aangesloten bij de vrijwillige weidevogelwerkgroep Woerden van de KNNV. Met het vinden van het eerste kievitsei is het weidevogelseizoen
begonnen. Dertig vrijwilligers van weidevogel-werkgroep Woerden trekken vanaf nu tot eind juni het
land in om samen met agrariërs nesten van weidevogels te zoeken en te beschermen.
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Voor u gelezen:
Bibliotheken
stellen 100 e-books ‘Blij dat markt weer terug is in Woerden’
AD 02-04-2020. De woensdag- en zaterdagmarkt op 25 en 28 maart jl. ging niet door vanwege de coronbeschikbaar via
acrisis. De week erop was de klant gelukkig weer welkom.
Woordvoerder van de warenmarkt Peter Vermeij vertelt dat alleen de kramen met levensmiddelen hun
waren hebben uitgestald. Daarnaast is de afstand tussen de kramen groter en heeft de gemeente hekken
ThuisBieb
neergezet om de wachtrij in goede banen te leiden.
(Een ingekomen bericht)
Onze gebouwen zijn gesloten, maar de Nederlandse bibliotheken zijn online gewoon open. In
de ThuisBieb-app zijn vanaf vandaag 100 e-books
voor iedereen beschikbaar, ook voor mensen die
geen lid zijn van de Bibliotheek. Met de ThuisBieb
willen de bibliotheken iedereen die thuiszit een
hart onder de riem steken én een mooie leeservaring bieden in deze onzekere tijd. De ThuisBieb is
in ieder geval open tot en met 10 mei a.s..

Vrijdag 27 maart
Wat een twijfels, moet ik nog
in bed blijven of mezelf tóc
h maar eens een schop ond
Dat tweede is wat ik meest
er mijn hol geven.
al doe. Maar waar doe ik nu
goed aan...Ik weet het even
geen beste dag geweest voo
niet meer. Emotioneel
r mij.
Ik ben stil...stil en kijk zomaar
wat voor me uit. Ik ben stil
en kijk door de openslaand
schapen. Ik zie dat ze zich nog
e deuren naar de
maar langzaam bewegen.
Ook zij lijken het even niet
liggen daar voor pampus in
meer te weten. Ze
de wei, in het zonnetje. Som
s probeert er eentje op te staa
eventjes en dan gaat ze ma
n, dat duurt dan
ar weer liggen. Maar het zal
niet lang meer duren, dan
leven, lammetjes! Daar kijk
brengen ze nieuw
ik naar uit.
Excuus voor mijn deprimere
nde verhaal, maar zo voelt
het even...
Stil...stil, dat heeft ook iets
moois, iets rustgevends. Ik
besef me dat ik niet vaak stil
Nee, liever ben ik druk bez
sta, niet vaak stil ben.
ig of geef ik snel een gevatte
opmerking. Dan ben ik in mij
rustig zijn, ingetogen, een
n element. Ik kan ook
luisterend oor bieden, maar
vooral ben ik aanwezig. Ik wil
sen. Maar het is nu even nie
ook nooit iets mist anders. We moeten mome
nteel allemáál van alles mis
sen.

De brede selectie bevat voor elk wat wils: van
spanning tot chicklit en van literatuur tot informatief. Tot de selectie aangeboden boeken behoren
populaire titels als ‘Rinkeldekink´ van Martine
Bijl en de nieuwste editie van het voetbalmagazine
‘Hard Gras’, maar ook te ontdekken boeken als
‘Post voor Rus Ordelman’ van Bette Adriaanse,
‘De mentor’ van Tessa Kollen en ‘Mindgym workouts’ van Wouter de Jong.
Zaterdag 28 maart
De jongere lezer vindt in de app naast bekende
Gisterochtend is de dokter
weer even langsgekomen.
titels als ‘Stuntvlogger Sam’ van Jelmer Jepsen, ook lang duu
Hij kwam kijken hoe het gaa
rt. Mijn zuurstof opnieuw gem
t omdat het nu al zo
eten, dat was nog steeds 98%
bijzondere boeken als ‘Toverhanden’ van Chris
moe en futloos. Een wande
wat ronduit super is. Maar
ling
naa
mijn lijf is
r
het
toilet en terug is genoeg om
Winsemius en ‘Alaska’ van Anna Woltz.
kan hij ook niet vertellen hoe
weer een half uur te slapen.
lang het nog zal duren.
Helaas
Er vloeiden tranen tijdens zijn
bezoek. “Ben je bang? Want
De ThuisBieb sluit mooi aan bij eerdere initiatiedat zou niet gek zijn in jou
mij. “Nee ik ben niet bang.
w geval.” vroeg hij
Ik voel dat mijn lijf niet in gev
ven om mensen te wijzen op het online aanbod
aar is.”“Wat is het dan?”“He
niet om positief te zijn”. Hij
t lukt gewoon even
adv
iseerde om vandaag even
van de Bibliotheek. Samen met de CPNB werd
buiten een plekje te vinden
Mijn man heeft het ligbed
uit de wind.
voor buiten opgezocht en
de campagne #ikleesthuis gelanceerd, en in de
een heel mooi plekje in de
gecreëerd. De meiden spe
zon uit de wind voor me
elden buiten. Het was heerlijk
LuisterBieb, de Bibliotheek-app voor luisterboe- buiten om
, ik heb een half uurtje gen
mij heen gebeurde. Daarna
oten van alles wat er
ben ik weer in slaap gevalle
ken, zijn ruim 100 extra titels toegevoegd die be- had ik eve
n met de zon op mijn bolletj
n nodig. Wat een beetje zon
e. Oh, dit
nes
chijn al niet kan doen. Met
schikbaar zijn voor iedereen. Het aantal bezoekers weer eve
een licht opgeladen batteri
n tegenaan.
j kan ik er
van de online Bibliotheek is sinds de start van de
campagne meer dan verdrievoudigd en het aantal Zond
ag 29 maart
uitleningen is ruimschoots verdubbeld.
Weer een dag verder. De klo
k is een uur vooruit en ik...ik
ben ook een uur vooruit. Gis
tegen Aad: “Ik voel voor het
terochtend zei ik
eerst weer wat energie in mij
n lijf komen.” Het is nog nie
wel ineens als kracht en voo
t veel maar het voelt
ruitgang.
‘s Morgens heb ik weer eve
ntjes buiten gelegen met een
kopje thee. Er werd een hee
mij gebouwd, want er was
l windscherm voor
wel meer wind dan de dag
ervoor. Ik ervaarde weer een
Hoewel het nog best koud
geluksmomentje.
was, hebben we met z’n alle
n buiten een bakkie gedaan
bij en voelde me niet afgezo
. Ik was er weer even
nderd. Dit moment was voo
r mij heel bijzonder.
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Reconstructie Slotenbuurt Zegveld gereed

(Een ingekomen bericht)
De werkzaamheden in de Slotenbuurt in Zegveld
zijn afgerond. Ondanks een flinke tegenvaller
halverwege 2019, waarbij een onvoorzien dikke
en harde puinfundering moest worden verwijderd
en er ook de vertraging ontstond in de aanleg van
de nutsvoorzieningen, is het werk nu klaar. Door
een aangepaste werkwijze van de aannemer kon
de achterstand grotendeels worden ingelopen. De
Slotenbuurt is toekomstbestendig ingericht, waarbij het riool is vernieuwd, de openbare ruimte is
opgehoogd en opnieuw ingericht met verharding,
verlichting en groen.
Zegveld is gebouwd op veen. Dit leidt tot
verzakkingsproblemen op wegen, zoals kapotte
rioleringen en water op straat. Als gemeente
Woerden zoeken we naar slimmere technieken
om de gevolgen van bodemdaling in de toekomst
zo veel mogelijk te beperken. Voor de Slotenbuurt
is EPS (piepschuim) verwerkt in de fundering
van de weg. De bodem blijft nog wel dalen, maar
veel langzamer dan bij toepassing van zwaardere
ophoogmaterialen.

E LW I

In 2019 stuitte de aannemer Jos Scholman op een
onvoorzien dikke puinfundering. Ook ontstond er
vertraging door de aanleg van nutsvoorzieningen,

waar de aannemer geen invloed op kon uitoefenen. Ondanks deze tegenvallers heeft het totale
werk maar beperkte achterstand opgelopen.
Nu deze ingrijpende werkzaamheden zijn voltooid, kan de Slotenbuurt weer lange tijd mee. In
overleg met de bewoners van de buurt zijn extra
parkeerplaatsen aangelegd. Daarnaast zijn er
nieuwe bomen en struiken geplant. Het gras van
het voetbalveldje moet nog even groeien, maar
daar kan straks ook weer op worden gespeeld.
Op 2 april jl. vond de definitieve oplevering plaats.
De bewoners van de Slotenbuurt was namens het
overleggroepje van de Slotenbuurt binnen het
Dorpsplatform via een app gevraagd de vlag uit te
hangen. ’t Maakte niet uit met welk gevoel je dat
deed. Blij dat de Slotenbuurt klaar was of dank aan
de werkmannen van Jos Scholman. Aan dit verzoek is door heel veel bewoners gehoor gegeven
en gaf het geheel een bijzonder feestelijk tintje.

Nieuws Stichting Welzijn Zegveld
(Een ingekomen bericht)
Het bestuur van stichting Welzijn Zegveld laat weten dat alle activiteiten op last van de overheid vanwege
het Coronavirus tijdelijk zijn gestopt.
Ook de busreis en het ‘Zegvelds Diner’ welke op 3 juni a.s. gepland waren, gaan niet door. Gekeken
wordt of dit misschien later dit jaar toch nog gerealiseerd kan worden.
Inmiddels heeft het bestuur een telefooncirkel gestart voor alleenstaanden en wordt er door Riet en Ina
gekookt voor alleenstaanden die anders twee keer per maand gast waren bij de ‘Open Tafel’.
De cursisten van de dinsdagmorgen gym hebben een eigen telefooncirkel gestart, yoga wordt online
gegeven, de juf die Engels geeft stuurt opdrachten per mail en zelfs de cursus tekenen en schilderen gaat
deze week beginnen waarbij Mona per mail opdrachten en uitleg geeft.
Geweldig toch hoe een ieder zijn steentje bijdraagt, om de om veiligheidsredenen opgelegde maatregelen
zo creatief mogelijk door te komen. Houd vol, houd 1,5 meter afstand.
Heeft u nog vragen dan kunt u bij onderstaande personen terecht.
Herman Lekkerkeker tel. 692424; Hanneke Kastelein tel. 691891; Ada Beiboer tel. 691894;
Adrie de Jong tel. 691416 en Riet Verheul tel. 691045.

Reparatie van Elektrische Apparaten.
Elektra-aanleg en Auto Laad-installaties.

Electra Voor meer informatie: zie op www.elwi.nl of de ELWI APP

Reparatie, Aansluiten verlichting. Laad installatie voor Elektrische
auto. Elektra–installaties in Huis,Berging,Tuin, of andere groepkast

De Berichtgever
Activiteiten
Oranjevereniging
afgelast en verplaatst
Middels een folder heeft de Chr. Oranjevereniging laten weten dat in verband met
de maatregelen die zijn genomen rond het
coronavirus, zij genoodzaakt zijn diverse
geplande activiteiten af te gelasten.
De volgende activiteiten gaan niet door:
• Toneelavond op 18 april
• Alle activiteiten die op Koningsdag plaats
zouden vinden
• De herdenking op 4 mei
• Bevrijdingsdag op 5 mei, het ontsteken van
het bevrijdingsvuur en het dorpsontbijt.

Gevraagd wordt om de vlaggen
uit te hangen op:
• 27 april om 7.30 uur
• 4 mei om 18.00 uur halfstok
• 5 mei om 7.30 uur.
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vdknaapsloopwerken@gmail.com

www.salonlasonrisa.nl
06-288 993 67 salonlasonrisa@ziggo.nl
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Onze
stroopwafels


 

een klasse apart !!!

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

Kent u de compact accu machines van Stihl?
Handig voor alle werkzaamheden in uw tuin.
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Hoofdweg 91 • 3474 JB Zegveld
Telefoon 691257 • 06 402 802 51





 

    



De Berichtgever

15

Burgerlijke stand

Gedenken

Geboren:

door Co ’t Hart

13 maart 2020
Tess, dochter van
Frank & Marlou de Kruijf-van Zijl
Boerenzwaluwpad 8, 4125 RW Hoef en Haag

Neem nu een naam in uw gedachten,
gedenk een man, gedenk een vrouw,
die door de duitse laars vertrapt werd,
gefolterd om de moed en trouw,
waarmee zij streden, bruut te breken,
tot zij tenslotte zouden spreken.

31 maart 2020
Mayson Richard (Mayson), zoon van
Richard de Jong & Maaike Schumacher
Welleweg 7, 8467 SB Vegelinsoord (Fr)

Huwelijk:

Neem nu een mens in uw gedachten,
die opkwam voor het vrije woord,
die het niet aan kon zien, dat joden
werden vernederd en vermoord,
die, hoe beangst in het verhoor,
een held werd, steeds de vijand vóór.

1 mei 2020
Robert-Jan Haaksman & Leonie Hamoen
Tros 22, 3421 KR Oudewater
20 mei 2020 (burgerlijk huwelijk)
26 augustus 2020 (kerkelijk huwelijk)
Pieter Blokland & Hanna van Meijeren
Morel 4, 3371 NK Hardinxveld-Giessendam

Neem nu een mens in uw gedachten,
die uit uw straat werd weggehaald,
één, die u nooit terug zag komen,
die met zijn leven heeft betaald,
voor wat u spreekt, in vrijheid deed.
Zorg, dat de jeugd het niet vergeet.

40 jaar getrouwd:
31 maart 2020
Dirk en Anlya Spaanderman
Koninginneweg 197 D-5
2411 XP Bodegraven

50 jaar getrouwd:

Neem nu een mens in uw gedachten,
die bij ons staat met oud verdriet,
die in gedachten namen stamelt,
een hels verleden voor zich ziet,
die wonden draagt, nog nooit geheeld,
de ergste pijn wordt niet gedeeld.

1 mei 2020
Jos & Marry Didden-van der Maat
Broeksloot 55, 3474 HS Zegveld

Overleden:
15 maart 2020
Pieter (Peter) Gijzen
in de leeftijd van 70 jaar
W. Alexanderstraat 42, 3474 JT Zegveld

Neem dan Gods Naam in uw gedachten,
en bidt, dat Die ons vrede geeft,
opdat de jeugd niet zal ervaren,
waarvoor ons hart eens heeft gebeefd,
opdat wie moed en troost ontbeert,
de weg naar ware vrede leert.

18 maart 2020
Bastiaan de Bruijn
in de leeftijd van 76 jaar
laatst gewoond hebbende:
Elzenlaan 13, 3474 KN Zegveld
Correspondentieadres: Fam. De Bruijn
p/a Kastanjelaan 19, 3474 KB Zegveld

De agenda:
ZegveldZorgt: Iedere dinsdagmorgen van 10.00 12.00 uur koffieochtend op Korensloot 15. Indien
er vervoer nodig is dan graag tevoren aanmelden
bij Atie Vermeij, telefoon 691658.
Zegveld Beweegt: Iedere woensdagmorgen om
10.00 uur wandelen, verzamelen in de Zegge. Er
lopen vrijwilligers mee. Voor informatie kunt u
Marja Meijers bellen, telefoon 691470.

Bovenstaande activiteiten gaan voorlopig
niet door.

9 mei:
3 juni:
3 juni:
6 juni:

Familiemarkt, afgelast
Zegvelds uitje, afgelast
Zegvelds diner, afgelast
Uitvoering Oratorium ‘Jozef ’ door De Lofstem in de Hervormde kerk van Zegveld,
afgelast
13 t/m 21 juni: TV Miland - Open Toernooi
voor jeugd, 17+ en 35+
15 t/m 19 juni: TV Miland - Open Toernooi 50+
20 juni: Stratenvoetbal Siveo
22-27 juni: Jubileumweek Siveo 60 jaar
4 juli: Zegveld Zomert
9 juli: Zomerconcert KNA
14 okt: Oliebollen verkoop KNA
31 okt: Toneelavond Oranjevereniging
31 okt: Kindertheater Oranjevereniging
7 nov: Najaarsconcert KNA

De Berichtgever in 2020
De Berichtgever hoopt in 2020 te verschijnen
op: 29 mei, 26 juni, 25 september, 23 oktober
20 november, 18 december.
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk woensdag 13 mei 2020 bij ons
binnen te zijn.
e Zegveldse
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