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Kerst- en Oud en Nieuw vieringen
Zegveld
Eerste kerstdag vrijdag 25 december   9.30 uur: voorganger ds. G.C. Vreugdenhil, Gouda
 18.30 uur: ds. J.A.W. Verhoeven, Krimpen a.d. IJssel
Tweede kerstdag zaterdag 26 december   9.30 uur: Kerstviering Zondagsschool 
Oudejaarsavond donderdag 31 december     19.30 uur: voorganger ds. H.G. de Graaff, Nieuwerbrug
Nieuwjaarsmorgen vrijdag 1 januari    9.30 uur: voorganger Prop. B. van der Schee, Hoevelaken
                    
Kerst- en oudejaarsvieringen O.L.V. Geboortekerk Meije-Zegveld
Kerstavond donderdag 24 december              De kerk is van 16.00 tot 23.00 uur voor iedereen open. 
Eerste kerstdag vrijdag 25 december             De kerk is van 10.00 tot 12.00 uur voor iedereen open. 
Tweede Kerstdag zaterdag 26 december De kerk is van 12.00 tot 14.00 uur voor iedereen open
  
U kunt maximaal een half uur in de kerk verblijven, waarbij er onder andere kerstmuziek is en een 
Evangelielezing. De kerk is uiteraard in kerststijl aangekleed om juist in deze tijden van corona in 
kerstsferen te komen. 
Reserveren is verplicht. U kunt uzelf en uw gezelschap doorgeven via: 
www.meevieren.nl/parochiepaxchristi. Wees welkom.
  
Zondag 27 december Oudejaarsviering
Oudejaarsavond donderdag 31 december Geen viering
Nieuwjaarsmorgen vrijdag 1 januari                 9.30 uur: Dag van de Vrede

Woerden
Kerstnachtdiensten op donderdag 24 december in Woerden
In verband met Covid-19 zijn er op kerstavond afwijkende diensten!
Maranathakerk:  Dit jaar zal er geen kinderdienst zijn. 

Kruiskerk:                  aanvang 21.30 uur Jongerendienst. Het betreft een livestream dienst 
 zonder gemeenteleden. Voorganger is jongerenwerker  
 Michel Koekkoek 
  thema: ‘Gewoon Kerst?! Hoe gewoon Kerst?’
  Muzikale begeleiding is van de band Relion.  

Lutherse Kerk:         aanvang 22.00 uur Voorganger ds. Jan Compagne. 
 Aanmelden kan via: 
 aanmeldingenlutherswoerden@gmail.com 

Petruskerk:                aanvang 21.30 uur Het betreft een livestream dienst zonder gemeenteleden.
 Voorganger is ds. Bastiaan Visser 
  thema: ‘Hemels Bezoek!’
  Muzikale medewerking wordt verleend door 
 mw. Willy Nap uit Utrecht

Bonaventurakerk:    aanvang 16.00 uur Men kan zich per half uur aanmelden voor een
                                     tot 22.00 uur inloop halfuurtje

Woerdense Verlaat Gereformeerde kerk
De kerkdiensten in Woerdense Verlaat zijn te volgen via livestream/kerkdienstgemist.nl te vinden 
op de site: gereformeerdekerkwv.nl.
Eerste kerstdag vrijdag 25 december      9.30 uur: kandidaat P. de Koning, Heteren
Oudejaarsavond donderdag 31 december 19.30 uur: voorganger ds. W.P. v.d. Hoeven, Amersfoort
Nieuwjaarsmorgen vrijdag 1 januari       9.30 uur: voorganger ds. J.W. van Dijk, Zevenhoven

Wat is de kerst 
voor jou?

Melodie: O, little town of Bethlehem

Is kerst voor jou het kerstdiner
of lichtjes in de boom?

Of is het een pak dikke sneeuw
of is het ‘home alone’?
Of zijn het de cadeaus,
die de kerstman heeft?

Of is het soms de kersttoespraak,
die onze koning geeft?

Is kerst voor jou gezelligheid
of maakt kerst prikkelbaar?

Is jouw kerst de eenzaamheid
of vrolijk met elkaar?

Is kerst het kerstpakket
of het kerstreces?

Is de kerst ontspannen zijn
of juist alleen maar stress?

Is de kerst uitbundigheid
of is de kerst gemis?

Is Kerst de herinnering
aan wie er niet meer is?
Wat is de kerst voor jou?

De mooiste tijd van ’t jaar?
Of denk je; ‘Was het maar voorbij’

en valt die tijd je zwaar?’

Is kerst voor jou het kerstverhaal
of is dat gedateerd?

Is Kerst naar de kerk toe gaan,
waar ’t Kindje wordt vereerd?
Hoe Kerstfeest wordt gevierd,
’t verschilt van mens tot mens.

Dat het goede dagen zijn,
dat is wat ik jou wens.

© Hans Cieremans

Wat is de kerstW t i d k t



 ELWI

Electractra

Reparatie van Elektrische apparaten.
Elektra aanleg, Verlichting in huis,  
berging of tuin. Laadinstallaties voor
Electrische auto’s.

ELWI Electra wenst u hele sfeervolle kerstdagen toe
een goede jaarwisseling en een heel goed nieuwjaar
met nieuwe kansen voor iedereen. 

Ook het volgend jaar staat ELWI weer graag voor u klaar.

Voor informatie zie www.elwi.nl  of de ELWI – APP.
Tel. 0348 – 506643                       of 06-22467345

ELWI Electra is met kerst en oud/nieuw gesloten van 24 dec. tot  5 januari.

Amstelkade 4e, 3652 MD, Woerdense Verlaat
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(Een ingekomen bericht)

De gemeente Woerden belde Paul Vonk, dorps-
secretaris van Zegveld of het Dorpsplatform het 
wellicht een leuk idee zou vinden om een kerst-
boom in het dorp te plaatsen. De gemeente wilde 
hier wel een bedrag voor beschikbaar stellen. Het 
Dorpsplatform vond dit uiteraard een prima idee, 
maar vond dat er dan wél verlichting in moest 
komen, want een kerstboom zonder verlichting 
dat kon natuurlijk niet.
Nu hadden Gert Jan Stoof, Inger van Mourik en 
Kees de Kooter een jarenlange ervaring met het 
plaatsen van een kerstboom en dus werden zij 
gebeld of zij hierbij wilden helpen. Daar waren 
zij meteen voor te porren, alleen was het budget 
niet voldoende om ook nog verlichting te kunnen 
kopen. Maar geen nood, Peter Brak, voorzitter van 
de Ondernemers Vereniging Zegveld Meije werd 
gebeld of zij een bijdrage wilde geven en samen 
met het Dorpsplatform werd het ontbrekende 
bedrag op tafel gelegd. 
De kerstboom en de verlichting werden ge-
kocht en op donderdag 26 november jl. werd de 
kerstboom geplaatst. Wijni Brak en Paul Vonk 
draaiden 300 lampjes in het snoer en met een 
echte Manitou werden Bart Bremmer en Inger van 

Eerste kleine 
windmolen van de 
gemeente Woerden 
staat in Zegveld
(Een ingekomen bericht) 

Op 23 april 2020 stelde de gemeenteraad van 
Woerden een initiatiefvoorstel van het CDA 
Woerden vast waardoor kleine windmolens (tot 
15 meter ashoogte) in het buitengebied worden 
toegestaan. Onlangs werd de eerste vergunning 
verleend aan de familie Spruit in Zegveld en begin 
december 2020 werd de molen geplaatst.
CDA-raadslid Job van Meijeren is blij met deze 
mijlpaal: “Deze nieuwe generatie kleine windmo-
lens heeft een ashoogte van ongeveer 15 meter en 
levert voor een boerenfamiliebedrijf ongeveer de 
helft van de energiebehoefte. In combinatie met 
zonnepanelen kan een boer daarmee zijn bedrijf 
op een goede manier verduurzamen zonder dat 
het energienet zwaar wordt belast. Het is mooi 
dat dit nu ook in Woerden door boeren wordt 
toegepast. Wij hopen dat nu er één schaap over de 
dam is er meer volgen”.
In Woerden gelden voorwaarden waaronder een 
vergunning verleend kan worden. Zo mag de as 
van de windmolens dus niet hoger zijn dan 15 
meter. Daarnaast 
moet de windmolen 
achter het hoofd-
gebouw worden 
geplaatst, op een 
bouwvlak of nabij 
een bouwvlak uit 
het bestemmings-
plan. De molen 
moet een onderdeel 
worden van het erf 
van de boerderij. 
De kleur van de 
molen moet passen 
bij het landschap 
en de energie 
is voor eigen 
gebruik. Onder die 
voorwaarden kan 
een initiatiefnemer 
een vergunning 
aanvragen.

Zegveldse Kerstboom is prachtig 
Mourik door Peter Brak in een mandje de lucht 
in gehesen en konden zij – onder toeziend oog 
van Kees de Kooter - de verlichting in de boom 
aanbrengen. Kees sloot het snoer aan bij Gert Jan 
Stoof en om zes uur stond de Zegveldse kerst-
boom – verlicht en wel – te pronken. Een prach-
tige boom met wel 300 lampjes, een mooi gezicht 
in deze donkere coronatijd, dat kan ons dorp goed 
gebruiken, zo dachten de initiatiefnemers. Dank 
aan de gemeente, de OVZM en het Dorpsplatform 
Zegveld voor dit mooie initiatief!



 R. Keijzer
 A. Vergeer
 Boschsloot 30 - 3474 HK Zegveld
 Telefoon 0348-407238/407069
 Telefax    0348-407560

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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(Een ingekomen bericht) 

Beste Zegvelders en Meijenaren,

In 2016 ben ik begonnen met een 
avontuur. Dorpsconsulent zijn voor 
de inwoners namens Zegveld Zorgt. 
Iets betekenen voor anderen, dat was 
wat ik wilde.
We wisten niet precies waar we aan 
begonnen. Wat speelde er allemaal? 
Wat zou er op mijn pad gaan komen? 
Bij velen ben ik over de vloer geweest 
en ik ben ontzettend dankbaar voor 
de goede contacten die zijn ontstaan 
en voor wat ik heb kunnen en mogen betekenen 
voor een aantal van u. 
Mooie dingen, soms ontroerend, soms pittig, soms 
hard, soms… (en vult u zelf maar in),maar altijd 
hield ik mezelf voor ogen dat ik er wilde zijn voor 
de inwoners.
Af en toe was ik tussenpersoon richting bijvoor-
beeld de WMO, GroenWest, politie enz. Maar ik 
was ook de richtingaanwijzer of een luisterend 
oor. 
Dat was niet altijd gemakkelijk, want de opvat-
tingen van de inwoners en de opvattingen van de 
organisaties lagen niet altijd op één lijn. Soms kon 
ik me beide standpunten indenken.

Als inwoner van ons mooie dorp was het best wel 
eens lastig om het werk als inwoner en professio-

nal te scheiden. Dat was niet 
altijd gemakkelijk. En ja, 
soms botste dat wel. 
Ik heb veel contact gehad 
met mijn contactpersoon 
van het bestuur van Zegveld 
Zorgt, en ik waardeer zeer 
hoe ongelooflijk veel uren 
zij hierin heeft gestopt. 
Dit geldt ook voor de andere 
bestuursleden en de mensen 
die betrokken zijn geweest 
bij de oprichting van 
Zegveld Zorgt. Mijn grote 
complimenten hiervoor! 

Ook heb ik veel contact gehad met medewerkers 
van de afdeling sociaal domein (en andere afde-
lingen) in de Gemeente Woerden. Zij hebben mij 
veel geleerd en waren er voor mij om te overleg-
gen over diverse casuïstiek.

Toch botste dat ook wel voor mij. Het gevoel om 
twee werkgevers te hebben (bestuur én gemeente), 
die je dan ook nog beiden tevreden wil stellen.
Helaas is er bij de gemeente besloten mijn contract 
niet te verlengen. Iets wat mij een paar maanden 
geleden duidelijk is geworden, en dat was lastig. 
Want naast iets betekenen voor anderen, moet 
er ook gewoon brood op de plank komen. Die 
mogelijkheid kreeg ik niet bij de gemeente. Het 
betekende dat ik moest stoppen als dorpscon-
sulent.

Zegveld Zorgt gaat door op een iets andere 
manier.

Ik bedank veel mensen.
• Mijn vrouw en kinderen.
• Het bestuur van Zegveld Zorgt.
•  Collega’s bij o.a. de afdeling sociaal domein van 

de Gemeente Woerden.
•  Van veel (zeg maar gerust heel veel) instan-

ties de contactpersonen, zoals in Zegveld 
de NPV, Welzijn Zegveld, kerk(en) en beide 
basisscholen.

•  Onze huisartsenpraktijk waar ik ‘mijn kantoor’ 
mocht hebben, maar waar ik ook zeer intensief 
mee samen heb gewerkt.

•  De vrijwilligers die zich hebben aangeboden 
en die ik kon inzetten namens Zegveld Zorgt, 
alsmede de coördinatoren van de activiteiten 
van Zegveld Zorgt.

• U als inwoners van Zegveld of de Meije.
• Iedereen die ik ben vergeten.

Ik dank ook God die mij de kracht heeft gegeven 
dit mooie werk te kunnen en mogen doen.
De afgelopen jaren heb ik vele hulpvragen gehad, 
meer of minder intensief. Ik heb dit met heel veel 
plezier gedaan.
Het ga u goed. Bij een afscheid zei iemand eens: 

Allegaer het beste!
Ik wens u het allerbeste!

Bericht van ex-dorpsconsulent Henk Oskam



Tweede Kerstdag
en Nieuwjaarsdag 

geopend van
11.00 tot 17.00 uur

• MIDDENWEG 2F • 3474 KC •
• TEL. 691971 •

�����������������������
van 29 december t/m

2 januari.
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(Een ingekomen bericht) 

Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen als de nieu-
we dorpsconsulent voor Zegveld en de Meije. Mijn naam is 
Paulien Emidio, 50 jaar en samen met mijn man zijn wij de 
ouders van een zoon van 20 jaar en woonachtig in Utrecht.
Naast het volgen van verschillende studies heb ik de laatste 
jaren veel ervaring opgedaan in mijn werk voor de gemeente 
Woerden. Met veel plezier ben ik werkzaam geweest als con-
sulent, casemanager Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) en wijkambtenaar.
In mijn werk zoek ik altijd de verbinding bij de beantwoor-
ding en het begeleiden van allerlei zorgvragen. Dit wil ik de 
komende tijd ook graag doen voor en met u, de inwoners 

van Zegveld en de Meije. Als dorpsconsulent wil ik graag 
zichtbaar en bereikbaar zijn bij al uw vragen over hulp, zorg 
en welzijn. U kunt mij bereiken op dinsdag, woensdag en 
donderdag van 8.00 tot 17.30 uur op het telefoonnummer: 
06 14326531.
Vanuit ons telefoongesprek kunnen wij bij u thuis, in de 
huisartsenpraktijk of op een andere locatie afspreken.
Gezamenlijk met u kan ik uw vraag verhelderen, mogelijk 
beantwoorden en anders in overleg met andere partijen op 
zoek gaan naar passende oplossingen. Hierbij zal ik samen-
werken met het bestuur van Zegveld Zorgt, de collega’s van 
WoerdenWijzer en de gemeente Woerden.

Tot ziens in Zegveld!

Even voorstellen, de nieuwe dorpsconsulent Paulien Emidio

(Een ingekomen bericht)

Het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Woerden heeft na een uitvoerige 
procedure besloten Martien Brander aan te stellen 
als nieuwe gemeentesecretaris. Brander was sinds 
augustus 2017 al een van de directeuren bij de 
gemeente Woerden en de laatste maanden waar-
nemend gemeentesecretaris.
Martien Brander wordt benoemd per 1 januari 
2021. Het college heeft vertrouwen in Brander en 
ziet uit naar de verdere samenwerking. 
De selectie- en adviescommissie gaf unaniem 
een positief advies aan het college om Martien 

te benoemen tot algemeen directeur/gemeente-
secretaris. Namens het college zegt burgemeester 
Victor Molkenboer: “Martien Brander voldoet 
van alle uitgenodigde kandidaten het meest aan 
de door het college vastgestelde profielschets. Een 
beoordelingsassessment heeft dit uiteindelijk ook 
bevestigd.”
Brander kijkt hier ook naar uit: “De laatste jaren 
ben ik echt verknocht geraakt aan Woerden. Daar 
wil ik me graag voor een langere periode aan 
blijven verbinden en voor inzetten.”
Eerder was Brander onder andere actief binnen de 
gemeente Haarlemmermeer als clustermanager 
gebieds-en relatiemanagement.

Martien Brander nieuwe gemeente secretaris Woerden
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2020 was voor Stoof Tweewielers een bij-
zonder jaar. Het was namelijk hun 60-jarig 
jubileum. De Berichtgever gaat op bezoek 
bij Elbert Stoof. 

In 1960 heeft de opa van Elbert, Ab Stoof, de 
winkel opgericht in Zegveld. In de winkel was 
er van alles te koop: speelgoed, schrijfwaren, 
witgoed, fietsen en brommers. Ook was er een 
bezinepomp voor de deur. De pomp stond op 
de plek waar nu de bushalte is. De benzine-
pomp is al lang geleden verdwenen vanwege 
de strenger wordende milieu-eisen. Eind tach-
tiger jaren heeft Gert-Jan het stokje van zijn 
vader overgenomen. Hij had de overtuiging 
dat specialiseren noodzakelijk was in de ver-
anderende markt. Dus zei hij tegen zijn vader: 
“We moeten ons gaan specialiseren op wit-
goed, fietsen en brommers. We hebben te veel 
verschillende artikelen waardoor je van alles 
‘niks’ op voorraad hebt.” Vader Ab was scep-
tisch en zei: “Dat ga je nooit lang volhouden!” 
Gert-Jan was echter overtuigd van zijn visie 
en heeft het toch doorgezet. Achteraf gezien is 
dit een heel goede keuze geweest. In de jaren 
die volgden verdwenen ook het witgoed en de 
brommers uit de Zegveldse winkel. Zo bleven 
alleen de fietsen over. Met de fietsen zijn ze 
nog steeds een bekend gezicht in de hele regio. 
Regelmatig kom je één van de ‘Stoofbussen’ 
tegen in de omgeving!
Bijna vijf jaar geleden besloot Stoof om weer 
een belangrijke stap te nemen. De winkel in 
Zegveld werd verruild voor een groot pand 
in de Voorstraat in Woerden. Een pand met 

verschillende verdiepingen, waar op elke 
verdieping een bepaald soort fietsen getoond 
werd. Zo was er een etage met kinderfietsen, 
één met sportieve fietsen, gebruikte fietsen en 
één met elektrische fietsen. Ook is zoon Elbert 
dan alweer een tijd werkzaam in het familie-
bedrijf. 
Opnieuw staat Stoof nu weer voor een 
belangrijke beslissing. Dit keer is het zoon 
Elbert die een voorstel doet. “We moeten ons 
specialiseren in elektrische fietsen!” Per 1 
januari 2021 gaat dit gebeuren. Stoof gaat zich 
volledig op de elektrische fietsen specialise-
ren. Dit houdt in dat zij alleen nog elektrische 
fietsen in de winkel hebben staan. Zij ruilen 
nog wel gewone fietsen in bij aanschaf van 
een elektrische fiets. Ook zullen ze deze ook 
nog blijven verkopen op de afdeling gebruikte 
fietsen. Daarnaast kan iedereen die graag een 
gewone stadsfiets, moederfiets, racefiets of 
mountainbike wil kopen dit nog steeds op be-
stelling doen. “We hebben deze fietsen alleen 
niet meer in de winkel staan. Uiteraard blijven 
wij nog wel alle gewone fietsen repareren en 
onderhouden!” aldus Elbert en lachend voegt 
hij eraan toe: “De geschiedenis herhaalt zich. 
Mijn vader zei ooit tegen zijn vader dat speci-
aliseren nodig was en nu zeg ik hetzelfde tegen 
mijn vader! We denken dat dit om meerdere 
redenen een goede keuze zal zijn. Op dit 
moment is al meer dan 80% van de verkochte 
fietsen in onze winkel elektrisch. Wij kunnen 
op deze manier een groter assortiment in onze 
winkel neerzetten. Dat is een voordeel als het 
gaat om levertijden. Meer voorraad betekent 

Stoof na 60 jaar volledig elektrisch!

sneller leveren! Maar denk daarbij ook aan 
elektrische bakfietsen en elektrische drie-
wielers. Hiervoor hebben wij sinds kort ook 
de merken Urban Arrow, Riese & Muller en 
VanRaam in ons assortiment.”

Ook ziet Elbert de markt veranderen. De 
ouderen onder ons waren gewend om alles in 
één dorpswinkel te kopen, maar de twintigers 
zijn gewend aan speciaalzaken met een ruime 
keuze op een bepaald gebied. Tevens doet de 
coronacrisis een duit in het zakje waardoor 
de markt verandert. Veel mensen werken 
noodgedwongen thuis en willen er toch graag 
even uit. Toen de sportscholen dicht waren, 
was fietsen of wandelen nog de enige optie. 
Goed voor de conditie en goed voor het 
milieu! Bovendien zien we dat bedrijven nu 
ook vaker investeren in de leasefiets in plaats 
van de leaseauto. En we zien dat in veel geval-
len de tweede auto wordt vervangen door de 
elektrische fiets. En wij merkten dat door de 
toenemende drukte wij steeds minder tijd kre-
gen om dezelfde service te blijven leveren die 
iedereen van ons gewend is. Met deze keuze 
verwachten wij de druk op de werkplaats te 
kunnen verlichten en onze huidige klanten 
beter en sneller van dienst te kunnen zijn.”

Stoof denkt hiermee weer op de toekomst te 
zijn voorbereid en blijft natuurlijk dezelfde 
bekende service geven, die u gewend bent. 
Tot slot feliciteert De Berichtgever Stoof Twee-
wielers met hun 60-jarig jubileum en wenst de 
familie Stoof veel succes toe!

...... Er kan veel gebeuren in 60 jaar tijd .....
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Het was op 20 november jl. een drukte van belang bij de stand van Zegveld Zorgt in de winkel van 
Coop Bremmer. Er konden gratis repen Tony’s chocolonely worden opgehaald, maximaal drie stuks per 
persoon. Maar hier zat een diepere betekenis achter. Door Covid-19 zijn ‘gewone dingen’ niet meer zo 
vanzelfsprekend. Veel activiteiten in ons dorp zijn niet doorgegaan. Hierdoor zijn veel sociale contacten 
weggevallen, waardoor het nog belangrijker is dat we wat meer naar elkaar omkijken.
Het was de bedoeling om je buurvrouw, buurman, je overburen of die mevrouw of meneer een straat 
verderop te verrassen met een reep chocolade en er een leuk kaartje bij te schrijven. Je kunt misschien 
ook een boodschap voor iemand doen, een stukje wandelen of telefonisch even contact hebben. De actie 
is een enorm succes geworden. De mensen waren enthousiast en er zijn 500 repen opgehaald. Zegveld 
Zorgt was letterlijk ‘uitverkocht’! Zegveld Zorgt hoopt dat door deze actie buurtjes weer meer contact 
met elkaar hebben gekregen. Hun motto is dan ook: Zorg voor elkaar.

Chocolade-actie Zegveld Zorgt succes

Nijverheidsbuurt 5 • 3474 LA Zegveld

Machinehandel, Verhuur en Reparaties

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

kranen en motoren. Verder leveren wij hydraulische slangen en toebehoren.  

            Ook voor constructiewerk en het lassen van ijzer, roestvast staal en alumi-

nium kunt u bij ons terecht.

Heftrucks  •
Hydr. kranen  •

Sloopsorteergrijpers  •

•  Motoren
•  Onderdelen
•  Hydr. slangen service

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

De burgemeester 

op bezoek op 
basisschool Jorai!
(Een ingekomen bericht)

Wat was het vrijdag 20 november jl. een span-
nende ochtend. Burgemeester Molkenboer 
kwam die morgen langs op onze school. Dit jaar 
konden we onze tekeningen niet ophangen in de 
Milandhof voor het feest van Sint. Hoe zouden 
we al die tekeningen dan toch bij de Sint moeten 
zien te krijgen? Via de mail? Via de post? Of via 
een speciale postbode? Dat laatste leek ons een 
goed idee. 
De juffen en meesters hebben naar het gemeen-
tehuis gebeld en gevraagd of burgemeester 
Molkenboer de tekeningen wilde brengen. 
Dat vond de burgemeester een heel goed plan. 
Daarom was hij in pak, met ambtsketting om 
bij ons op school. Hij kreeg een prachtige kaart 
van Zegveld, het ooievaarsdorp en natuurlijk een 
grote zak met tekeningen. 

Rond 5 december kreeg de school een filmpje uit 
het stadhuis waar de burgemeester de zak met 
tekeningen aan de Kook-Piet gaf. De Piet was er 
heel blij mee en beloofde alles aan Sinterklaas te 
geven. Alle kinderen hebben het filmpje gezien 
en willen de burgemeester en de Kook-Piet heel 
hartelijk bedanken voor hun hulp.

Voorlees wedstrijd op Milandschool
Op 3 december jl. werd de voorleeswedstrijd op de Milandschool 
georganiseerd. De vier deelnemers, Erik, Niels, Thomas en Romy 
hadden al een keer voor hun eigen klas voorgelezen en kwamen 
toen als beste uit de bus. Nu werd er gestreden om een plekje in de 
regionale ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. 

Alle deelnemers deden het uitstekend, dus het was een moeilijke 
taak voor de jury om een winnaar te kiezen. De jury bestond uit: 
Hugo en Onno namens de leerlingenraad en Linda als taalvrijwil-
ligster. Elke woensdagochtend begeleidt zij kleine groepjes leer-
lingen met lezen en taal. Merijn was vorig jaar de winnaar van de 
voorleeswedstrijd. Hij zit nu in de brugklas op het Minkema col-
lege. Hij vond het erg leuk om dit jaar te mogen jureren. En tot slot 
was Ciska, namens De Berichtgever aangeschoven. Na rijp beraad 
is Niels Beukers de winnaar van deze wedstrijd geworden en gaat 
hij door naar de regionale ronde. Wij wensen hem veel succes toe!
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‘Het bijzondere zit vaak verborgen 
in het gewone’

Ria van der Zon Uitvaartbegeleider
Zegveld 0348-691398/06-11136234

Mwvanluinenzon66@ziggo.nl
Uitvaartbegeleiding met zorg, rust en 

alle mogelijke aandacht.

‘H‘H‘H‘H‘H‘ etetetete b b bbijijijjjzozozozozoondndndndndererere e e ee zizizizit t tt vavavaaakakakakak v v vvererererboboboboorgrgrgr enenen 
inininini  h hhheetetet g g ggewewewwwononononone’e’e’e’e’e

RiRiiRia a a vavavav n n n n deddder rr ZoZoZoZ nnnnn U UUUUitititittvavavavavaaararara tbtbtbtbegegegege eleleleieieie deddedederrr
ZegZegZegegvvelve d 0d 0d 034834834834888-69-69-69-6-691391391393998/08/08/08/08/06-16-16-16-16-16 11311313336262362362344

MwvMwvw anlanlanlnln uinuinuinuiuinenzenzenzenzzenzon6on6on6on6o 6@z6@z6@z6@z@ziggiggigig o.no.no. lll
UUitUiti vaavaaartbrtbbtbegeegeegeegegeleileileileidinddinding mg mg mg metet tet zorzorzorzorz g, g, g,g rusrusrusrust et et et et een n nnn

allalllla e me me me e ogeogeogeogelijlijlijjke ke keke aanaanaannaandacdacdacadacht.ht.ht.ht

Pedicuresalon Petra wenst u 
prettige kerstdagen en een lichtvoetig 2021!

Middenweg 2 • 3474 KC Zegveld • Tel. 0348-691397
info@milandhof.nl • www.milandhof.nl
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Warme 
appelcrumble
Ingrediënten voor 4 personen
2 sneetjes oud witbrood zonder korst
8 gemberkoekjes
6 stevige appels
100 ml appelsap
100 gram rozijnen
2-3 eetlepels vloeibare margarine
Schil de appels, snijd ze in stukjes en breng ze 
in een pan aan de kook met het appelsap en de 
rozijnen. Kook de appels in 10-15 minuten zacht-
jes gaar. Roer het geheel tot een grove compote. 
Verkruimel de sneetjes brood in de keukenma-
chine en maal daarna de gemberkoekjes in de 
keukenmachine tot een grof kruimelig mengsel. 
Meng het broodkruim en de margarine erdoor. 
Schep de compote in vier ovenvaste eenpersoons 
schaaltjes en strooi de kruimels erover. Schuif de 
schaaltjes 15 cm onder een hete ovengrill en laat 
het kruimellaagje in 2-3 minuten knapperig en 
goudbruin worden. Lekker met vanillevla of ijs.
Eet smakelijk.

Kaasquiche met broccoli en tomaat
300 gram broccoli 
200 gram kaasbolletjes (hartige kaaskoekjes) 
2-3 eetlepels olijfolie 
3 eieren
100 ml kookroom 
150 gram geraspte belegen kaas 
zout, versgemalen zwarte peper 
125 gram kerstomaatjes 
quichevorm van 24 cm

Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd 
kleine broccoliroosjes van de stronk. Kook 
de broccoliroosjes in ruim water met zout in 
3-4 minuten beetgaar. Spoel de broccoli in een vergiet af onder koud stromend water en laat de groente 
goed uitlekken. Maal de kaasbolletjes fijn in de keukenmachine of doe ze in een plastic zak en maak ze 
fijn met een deegroller. Meng het kruim met de olijfolie tot een kruimelig deeg en druk dit uit op de bo-
dem en tegen de wand van de ingevette quichevorm. Klop de eieren los met de kookroom, geraspte kaas 
en zout en peper naar smaak. Verdeel het eimengsel over de taartbodem en leg de broccoli en tomaatjes 
erin. Bak de taart in het midden van de oven in 25 minuten goudbruin en gaar.

Ingrediënten voor 12 – 18 stuks
100 gram kaasvlinders 
(kaas-bladerdeegkoekjes) 
100 gram zelfrijzend bakmeel 
50 gram geraspte belegen kaas 
50 gram ham, fijngehakt 
1 bosuitje, in dunne ringetjes 
1 eetlepels verse Italiaanse kruiden, 
fijngehakt 
1 ei
100 ml melk
muffinvorm met holtes van 3-4 cm

Verwarm de oven voor op 200 °C. Maal de kaas-
vlinders fijn in de keukenmachine of doe ze in 
een plastic zak en maak ze fijn met een deegroller. 
Meng in een kom de fijngemaakte koekjes met het 

zelfrijzend bakmeel, de geraspte kaas, ham, bosui 
en Italiaanse kruiden. Breek het ei erboven en roer 
de melk erdoor. Blijf roeren tot het een stevig beslag 
wordt. Vet de holtes van de muffinvorm in en schep 
het beslag erin. Bak de muffins in het midden van 
de oven in 25 minuten goudbruin en gaar.
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ACTIVITEITENCENTRUM 
ANIMO
BAKKERYDELEEUW
BERICHTGEVER
BIBLIOTHEEK
BLAUWEMEYE
BRANDERPAD
BREMMER
CSZ
DEHALVEMAAN
DEMEYE
DORP
HERVORMDEKERK
HOOFDWEG
JORAI
KAAS
KNA
KOEIEN
LOFSTEM
MILANDHOF
MILANDSCHOOL
OOIEVAARS
ORANJEVERENIGING
POLDER
PROEFBOERDERY
QUAAK
ROBBEDOES
RONDJEZEGVELD
SIVEO
SPEELTUIN
THOMASHUIS
TVMILAND
VERENIGINGENSPEL
VOLKSTUIN
VOORHOF
WEIDZ
WEILAND
WELZYNZEGVELD
ZANG
ZEGVELDWINTERT
ZEGVELDZOMERT
ZEGVELDZORGT

Woordzoeker

ZEGVELDZORGT

Dit zijn de woorden die 
gezocht moeten worden, 

de overgebleven letters 
vormen een zin.

Oplossing:
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• Beschoeiingen

• Vlonders

• Hekwerken

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

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

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

Donderdag 3 december jl. vond de officiële start 
plaats van de bouw van de 38 woningen van plan 
WeidZ. Projectontwikkelaar Bolton Ontwikkeling 
heeft in Zegveld allerlei type woningen voor ver-
schillende doelgroepen ontwikkeld. De 38 wonin-
gen zijn onderverdeeld in 5 senioren woningen, 7 
starterswoningen, 14 hoek- en rijwoningen en 12 
woningen (vrijstaand en twee-onder-één kapwo-
ningen). Laatstgenoemde woningen aan de weidse 
rand krijgen allemaal een eigen eiland achter hun 
woning. De bewoners hebben lang moeten wach-
ten totdat de bouw kon starten. Eerst moest het 
tenniscomplex van TV Miland verplaatst worden 

Geen Kerstzang 
in de Milandhof
Jammer, maar dit jaar geen Kerstzang in de 
Milandhof. Alle hiervoor nodige ingrediënten 
ontbreken. Er is geen koor en geen kinderkoor 
dat kan zingen. Erger nog: we mogen niet samen 
zingen. Wat jammer dat deze kerstviering van ons 
hele dorp niet door kan gaan.
De dames van Passage hopen volgend jaar de 
organisatie weer op zich te nemen.
We wensen u ondanks alle beperkende maatrege-
len toch fijne en gezegende kerstdagen.

De buurtbus rijdt weer
Na ruim acht maanden stilstand vanwege de coronacrisis is de buurtbus vanaf 30 november jl. weer 
gaan rijden. Arriva heeft de bus op grond van onderzoek en advies van TNO/RDW aangepast. Er is een 
kuchscherm tussen 
de chauffeur en pas-
sagiers aangebracht 
en het ventilatie/
luchtfilteringsysteem 
is aangepast.
Het dragen van 
een mondkapje is 
verplicht. Passagiers 
dienen zelf voor een 
mondkapje te zorgen.

Bouw WeidZ officieel van start
en er moest grondverbetering worden toegepast. 
De meeste kopers hebben ruim een jaar moeten 
wachten op deze speciale dag. Alle woningtypen 
hebben een eigen architectuur, daardoor zijn ze 
goed van elkaar te onderscheiden, maar is er toch 
gezorgd voor een mooi geheel. Hetgeen recht doet 
aan de prachtige, groene omgeving van Zegveld. 

De verkoop is erg goed verlopen en alle woningen 
zijn verkocht. Nu is het wachten op het prachtige 
eindresultaat. In deze tijd van coronamaatregelen 
is het niet mogelijk om de start van de bouw van 
dit project met de kopers te vieren. Door Bolton 
Bouw, de aannemer, werd daarom een online 
event georganiseerd. De presentatie was in handen 

van Evelien de Bruijn, 
presentatrice bekend 
van Hart van Neder-
land SBS6. Wethouder 
Tymon de Weger heeft 
samen met Arjan Ton 
(mede eigenaar van 
Bolton) de start van de 
bouw van dit project 
op feestelijke wijze 
ingeluid. De bewoners 
ontvingen thuis een 
feestpakket. Hierdoor 
was het toch moge-
lijk om met elkaar te 
toosten op een voor-
spoedige bouw van het 
project.

Waar komt de oliebol 

vandaan?
Waarschijnlijk werden de 
eerste oliebollen 
in de achttiende 
eeuw gebak-
ken. Daarvoor 
aten mensen 
eeuwenlang platte 
oliekoeken. In de 
achttiende eeuw raadden 
kookboeken als De volmaakte Hollandsche keu-
kenmeid meer olie aan om in te bakken, waardoor 
de koeken de ruimte kregen om boller te worden. 
De platte oliekoek en de ronde oliebol bestonden 
nog lang naast elkaar, maar in de loop van de ne-
gentiende eeuw kreeg de bol steeds meer aanhang.

En wie heeft de kerststol bedacht?

Een kerststol is van origine een Duits luxe brood, 
ook wel Weihnachtsstollen of Christstollen 
genoemd. Het is een krentenbrood dat rijk is 
gevuld met gedroogd fruit, noten en amandelspijs. 
Het brood kent een lange, Duitse geschiedenis. 
De voorloper van de stol is het Klobebrot, een 
rijk gevuld offerbrood voor het zonnewendefeest 
van de Germanen, waarmee de goden gunstig 
moesten worden gestemd. In de veertiende eeuw 
ontstond het kerstbrood, gebakken voor edelen en 
kerkelijke hoogheden. Uit archieven van Dresden, 
de geboortestad van de stol, blijkt dat in de vijf-
tiende eeuw deze broden ook werden verkocht op 
kerstmarkten voor een groter publiek. 

an?
werden de 
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Waar komt de oliebolW k d li b l
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Bedrijf:

Amstelkade 4-G
3652 MD Woerdense Verlaat
Tel. 0172 - 40 77 80
Mobiel: 06 - 46 10 77 37

Privé:

Willem Alexanderstraat 12
3474 JT Zegveld

info@ijzervlechtbedrijfmuis.nl KMN KOOMAN MECHANISATIE 
NOORDEN
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Wij wensen u gezegende 
kerstdagen en al het goede 

voor 2021 toe.
Dank voor u vertrouwen en 

wij hopen in het nieuwe jaar weer 
voor u klaar te mogen staan!

(Een ingekomen bericht)

Vol verwachting zaten alle leerlingen op vrijdag 4 
december jl. klaar in de klas. Zouden zij vandaag 
een bezoek van Sint krijgen? Al snel gonsde het 
van de geruchten. De Sint zou samen met 2 pieten 
gezien zijn. In een bootje op het water! Dat wilden 
we natuurlijk met eigen ogen zien. In een lange 
stoet met peuters, leerlingen en juffen liepen we 
een klein stukje door de Meije. En ja hoor, aange-
komen in een weiland zagen we de Sint en pieten 

Vrijwilligers 

Zegveld Zorgt in het 

zonnetje gezet

De vrijwilligers van Zegveld Zorgt zijn in de 
week van 9 t/m 14 november jl. in het zonnetje 
gezet. 
De vrijwilligers zijn onmisbaar voor Zegveld 
Zorgt. Daarom ontvingen zij allemaal een leuke 
attentie, een amaryllisbol met een kaartje erbij 
waarop stond: ‘Een bedankje voor alle vrijwilligers 
van Zegveld Zorgt. Geweldig dat wij op jullie inzet 
en enthousiasme mogen rekenen.’

Heel Zegveld puzzelt
Vanaf 4 januari a.s. kunnen we weer met z’n allen gaan sparen bij Coop Bremmer! Dit keer voor een 
leuke, vrolijke puzzel. De puzzel is getekend door dezelfde tekenaar die ook de bekende Coop-tas heeft 
ontworpen. Velen van u hebben deze tas vast in hun bezit. We zien onder andere een ooievaar met een 
boodschappenkarretje met rondom tekeningen van de kerk en de koningsdagspelletjes. Ook De Meije is 

niet vergeten, Pietje Potlood ontbreekt dan ook niet op de puz-
zel. Het doosje voor de puzzel voorzien van de afbeelding kun 
je kopen voor € 1,50. Let wel, het aantal doosjes is beperkt, dus 
wees er snel bij! Bij aankoop van € 5,- aan boodschappen krijg je 
één puzzelstukje. De puzzel bestaat uit 54 genummerde stukjes. 
Er is gekozen voor het nummeren van de stukjes om zo het 
ruilen mogelijk te maken. De actie duurt tot 13 februari a.s. U 
ontvangt nog een mooie flyer door de brievenbus waar alles nog 
een keer duidelijk op vermeld staat. Dus…… puzzelen.

Werkt de Sint thuis of brengt hij toch een bezoekje 
aan de Milandschool?

varen. ‘Zie ginds komt de stoomboot’ werd luid-
keels ingezet en er werd gezwaaid en gejuicht. Sint 
en de pieten vonden een mooi plekje om aan te 
meren. De zakken met cadeautjes en wat lekkers 
werden door de pieten meegenomen en met Sint 
voorop liepen we terug naar school. In de gymzaal 
was er een feestelijk programma. Er werd gedanst, 
geplaybackt, gezongen, toneel gespeeld en dwars-
fluit gespeeld. De Sint werd aan het denken gezet 
met een raadsel. Na het feestje bleven de Miland-
peuters nog even gezellig bij de Sint en de pieten 

in de gymzaal. Daarna bezochten de Sint en pieten 
alle groepen. In de onderbouw had hij met iedere 
leerling een gezellig praatje. In de middenbouw 
waren de leerlingen bezig met een circuit. Daar 
hadden de pieten heel graag aan mee willen doen. 
In de bovenbouw werden er surprises uitgepakt. 
Deze stonden al sinds woensdag tentoongesteld 
dus werd eindelijk bekend welke surprise je zou 
krijgen en van wie! Wat was het weer een leuke 
dag. Sint heeft beloofd volgend jaar weer terug te 
komen. En daar kijken we nu al naar uit!
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In gesprek met… Steef Schouten

Nijverheidsbuurt 1 - Zegveld- Tel: 0348-691228 Fax: 0348-691990 
E-mail: info@vddool.nl Website: www.vddool.nl
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Wenst u fijne feestdagen en 
een voorspoedig 2021

W t fij f td

Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

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

Schildersbedrijf

Beukers

Dagelijks zien we hem wel een paar maal met zijn 
hond Snuffie door ons dorp wandelen. Maar wie 
is die man die sinds ruim anderhalf jaar in een 
woonunit achter het huis van zijn zoon woont aan 
de Broeksloot 67? Zijn naam is Steef Schouten. We 
gaan eens nader met deze 92-jarige kennis maken. 

Stefanus Klaas (Steef) Schouten is op 10 augustus 
1928 geboren in de Bodegraafse Meije aan de 
Nieuwkoopse kant, dus over het water. Steef is 
de zoon van Maurits Schouten en Sjaan van den 
Heuvel. Hij komt uit een gezin met twee kinderen. 
Steef is de oudste. Zijn zus Ans is vijf jaar jonger. 
Als kind was Steef al zeer beweeglijk en klim-
merig. “Als mijn moeder aan het kaasmaken was, 
rende ik om haar heen en klom tegen de weikuip 
aan om te kijken wat er in zat. Mijn moeder waar-
schuwde mij wel tien keer om te stoppen met dat 
klimmen, tot het moment dat het te laat was en ik 
in de kuip met weiwater viel. Oeps, wat was mijn 
moeder boos.” 

Ondanks het feit dat de christelijke lagere school 
op 150 meter van zijn woonhuis stond, volgde 
Steef de lagere school aan de openbare school in 
Bodegraven. Vader Maurits was in zijn jonge jaren 
ten onrechte er van beschuldigd op de zondags-
school een muis te hebben losgelaten. Hij was 
hierover zo kwaad dat hij nooit meer naar de 
zondagsschool en ook niet meer naar de kerk is 
gegaan. Hoofdonderwijzer Schüling uit Bodegra-
ven was komen vragen of Steef bij hem op school 
mocht komen. Vader Maurits had eerst nogal wat 
bezwaren omdat hij geen geld had om Steef met 
de bus naar Bodegraven te laten gaan. De hoofd-
onderwijzer beloofde de kosten van het reizen 
voor rekening van de school te nemen en later een 
schoolfiets ter beschikking te stellen. Zo ging Steef 
de eerste jaren met de bus en later op de school-
fiets naar de openbare school in Bodegraven. 
Steef was als kind (en nu nog) erg lang en kreeg op 
school al gauw de bijnaam ‘De Lange’. “Door mijn 
lengte en ook mijn lenigheid was ik moeilijk te 
grijpen bij het tikkertje spelen. Het gevolg was wel 
dat mijn schoenen sleten bij de vleet. Mijn moeder 
werd er gek van. Op een dag had ze gelezen dat er 
in Gouda schoenen te koop waren. M’n moeder 
en ik op de fiets naar Gouda! De schoenen die 
gekocht werden, waren schoenen met spekzo-
len. Op school kregen ook deze schoenzolen het 
tijdens het spelen zwaar te verduren door mijn 

snelle wendingen. Met als gevolg 
dat na twee dagen de zolen al kapot 
waren! Met een bezwaard hart ging 
ik naar huis, wat zou mijn moeder 
zeggen? Maar mijn moeder kon niet 
boos worden, zij hief wel haar armen 
ten hemel. Daarna moest ik op de 
trouwschoenen van mijn vader naar 
school. Het waren hoge en ook veel 
te grote schoenen. Tot overmaat 
van ramp moest ik de eerste dag 
dat ik op die schoenen liep ook nog 
schriften in school rondbrengen. O, 
wat voelde ik mij ongelukkig! Dit 
was voor mij de ongelukkigste dag 
op school.”
Op de lagere school kregen de 
leerlingen ook zangles. “Maar ik kon 
er niks van. Ik playbackte of bromde 
maar wat. De juf zei op een gegeven 
moment: ‘Wie bromt er?’ Omdat ie-
dereen zijn mond hield, ging ze met 
een stemvork de klas door en hield 
bij mij stil. ‘Jíj bent het, je mag niet 
meer meezingen’, was wat ze zei. Dat 
was de gelukkigste dag op school.”
Op tienjarige leeftijd heeft Steef zes 
weken in het ziekenhuis gelegen. “Ik 
had een grote ontsteking bij mijn 
oor. Het voordeel daarna was dat ik 
niet in militaire dienst hoefde en ook 
niet naar Indonesië.”
Steef was een goede leerling en behaalde achten en 
negens. Tot en met de vijfde klas heeft Steef op de 
lagere school gezeten. Inmiddels was de Tweede 
Wereldoorlog begonnen en werden de scholen 
door de Duitsers gevorderd. “Na de oorlog heb 
ik geen vervolgopleiding meer gehad. Ik ben 
mijn vader gaan helpen op de boerderij. Op mijn 
twaalfde moest ik al een kruiwagen met mest 
rijden. Ik was beresterk voor mijn leeftijd. Toen ik 
achttien jaar was, heb ik mijn rijbewijs gehaald en 
het eerste wat ik kocht was een Jeep, die ik ook in 
het land kon gebruiken. Ik heb er twaalf jaar mee 
gereden. Daarna heb ik een tractor gekocht, een 
Eicher Diesel.” 

Hoewel Steef nooit aandacht had voor meisjes, 
veranderde dat rond zijn twintigste levensjaar. 
Toen ontmoette hij ene Pieta Meerkerk. Pietertje 
(Pieta) Meerkerk is op 27 oktober 1929 geboren 

in Meerkerk. Ja, haar naam en de plaatsnaam zijn 
hetzelfde. Haar ouders waren Jan Meerkerk en 
Adriana Kok. Het gezin Meerkerk bestond uit vijf 
kinderen, twee jongens en drie meisjes. Pieta was 
de op één na jongste. Na zes jaar verkering, het 
gezin was inmiddels verhuisd naar Stolwijk, zijn 
ze op 21 oktober 1954 voor de burgerlijke stand in 
Stolwijk getrouwd. 
Steef en Pieta gingen wonen in het nieuwe huis 
dat gebouwd was naast de boerderij. Bij de bouw 
ervan is ook voor het eerst waterleiding naar de 
boerderij aangelegd. Tot dan gebruikte men het 
water uit het riviertje de Meije. Voor het maken 
van kaas werd het water eerst gekookt. Steef en 
Pieta kregen één zoon, Maurits, geboren op 19 
januari 1956.

Na z’n trouwen is Steef met zijn vader veehouder 
gebleven, maar ook varkens gaan fokken. Zijn 
schoonvader in Stolwijk was ook een varkensfok-
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www.salonlasonrisa.nl  06-28899367

Salon La Sonrisa wenst alle lezers 
van de Berichtgever een gezegende kerst 

en een goed 2021 toe!
Salon La Sonrisa
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ker. Acht jaar heeft hij dit volgehouden. “Op een 
keer zat ik midden in de nacht bij een varken die 
moest biggen. Maar het ging niet zo gemakkelijk. 
De biggen waren erg groot en ik moest helpen om 
ze geboren te doen worden. Ze waren niet ziek, 
maar ook niet gezond. Die nacht besloot ik om 
te stoppen met varkens fokken en heb ze daarna 
allemaal verkocht. Maar wat dan? Van alleen de 
melkopbrengst van de koeien konden mijn ouders 
en m’n eigen gezin niet leven. 
Op advies van twee jagers heb ik toen zelf een 
schuur gebouwd voor caravanstalling. Daarna 
nog een schuur en tot slot had ik vier schuren 
staan die steeds groter werden. Uiteindelijk kon 
ik in totaal 300 caravans stallen. Ik verdiende m’n 
boterham toen met veel minder financiële zorgen 
dan alle boeren in mijn omgeving. Pieta deed de 
stallingsadministratie. Ze zei: ‘Ga jij nou maar je 
eigen ding doen, je staat maar te kletsen met die 
klanten en vergeet af te rekenen!’ De caravanstal-
ling hebben we zo’n achttien jaar gehad.” 

Naast de caravanstalling is Steef rond z’n veertigste 
levensjaar gaan werken bij Baas Kaas in Bodegra-
ven. “Acht jaar heb ik daar kazen staan plastifice-
ren, keren en helpen bij het laden en lossen van 
kazen. Ik had daar veel contacten met kaashan-
delaren. Op een keer vroeg een kaashandelaar 
of hij bij mij op de boerderij kazen kon opslaan. 
Dat is gebeurd. Soms lag er wel 30 ton aan kaas 
opgeslagen op de boerderij. Mijn vader heeft voor 
mij voor ƒ 10.000,- aan planken gekocht om de 
kaas te kunnen opslaan. Hij zei er wel bij: ‘Niet aan 
je zus vertellen hoor!’ Zo had ik op een gegeven 
moment drie banen: de caravans, het werken bij 
Baas Kaas en de kaasopslag op de boerderij. Een 
druk leven en daar komt nog bij dat we in het 
weekend nauwelijks konden slapen vanwege de 
herrie, veroorzaakt door een illegale disco bij de 
buren. Om dat te ontvluchten hebben we toen een 
tweede huisje in Stroe gekocht, een zogenaamd 
‘bakhuisje’. Een bakhuisje is een bijgebouw van 
een boerderij of landhuis waarin men vroeger 
brood en koek bakte. Het huisje was erg klein, 
daarom hebben we het gesloopt en er iets nieuws 
neergezet. Daar zijn we wel zeven jaar in de week-
enden naar toe gereden om te kunnen slapen. De 
laatste jaren voor het overlijden van mijn ouders 
bleven we de weekenden in de Meije om mijn 
ouders te verzorgen. In 1986 zijn ze kort na elkaar 
overleden. Daarna hebben we de boerderij, ons 

huis en de caravanstalling 
verkocht en zijn volledig 
in Stroe gaan wonen.” 

In 1991 zijn Steef en 
Pieta verhuisd naar 
Zuid-Frankrijk, naar 
het plaatsje Millas, 
dichtbij de Pyreneeën. 
Dit alles hield ook 
verband met de 
gezondheid van Pieta. 
“We kochten daar 
een huis dat nog maar een paar jaar oud was, 
vlakbij de rivier de Tête en zo’n 30 km van de Mid-
dellandse zee vandaan. Ik heb veel aan het huis 
geknutseld en zelf ook een zwembad aangelegd in 
de achtertuin. De Fransen konden maar moeilijk 
mijn naam uitspreken en noemden mij monsieur 
Sjoetèn. We kregen veel visite uit Holland en 
vermaakten ons prima. Helaas is Pieta na enkele 
jaren op 12 februari 1994 in Millas overleden. Zij 
is daar ook begraven.”
Het alleen zijn viel Steef zwaar. “Ik ben geen man 
om alleen te zijn. Ruim tien jaar later ontmoette ik 
via tuinvrienden uit Lopik een weduwvrouw. Het 
klikte en op 28 oktober 2006 zijn we getrouwd.” 
Deze vrouw was Martha van Die. Zij was op 1 ok-
tober 1941 in Den Haag geboren. Ze hadden het 
samen goed in Frankrijk. Steef vertelt dat zij heeft 
gezegd: ‘Met Steef heb ik de tien gelukkigste jaren 
van mijn leven meegemaakt.’ Maar ook Martha 
overleefde Steef niet. Zij stierf op 7 oktober 2013 
in Millas en is daar op de plaatselijke begraafplaats 
bijgezet. In datzelfde jaar kwam zijn huidige 
hond Snuffie aanlopen. Het beestje bleek door 
zijn vroegere ‘baas’ nogal bruut behandeld te zijn. 
Het duurde bijna twee jaar voordat Snuffie zich 
bij Steef helemaal op z’n gemak voelde. Snuffie is 
nooit meer weggegaan. Beiden zijn inmiddels heel 
erg aan elkaar gehecht. Waar Steef is, is Snuffie, en 
omgekeerd.
Door zijn verblijf in Frankrijk heeft Steef het op-
groeien van Jonathan en Daniël, de twee kinderen 
van Maurits, eigenlijk niet kunnen meemaken. 

Inmiddels is Steef begin 2019 definitief teruggeko-
men naar Nederland en woont hij nu in een ruime 
woonunit achter het huis van zijn zoon Maurits 
aan de Broeksloot 67. “Ik woon hier prima, kan 
het niet beter verzinnen. Daarbij heb ik nog een 

redelijk goede gezondheid en 
kom ik zelden bij een dokter. En wat eten betreft: 
ik mag alles eten.” De cirkel is weer rond. Geboren 
in de Meije, een leven in en om de polder. En 
nu in Zegveld vanuit zijn woonkamer opnieuw 
een weids uitzicht, nu over de polder Lagebroek. 
Dagelijks loopt Steef een paar keer een rondje 
door de nieuwbouw of een stukje Rondweg om 
samen met Snuffie de benen te strekken. Meestal 
laarzen aan, met zijn handen op zijn rug en tas 
(met schepje) in de handen, de rug wat gebogen, 
dat is zijn karakteristieke houding. 

Maar Steef heeft ook bijzondere talenten. Zo is hij 
een zeer verdienstelijk tekenaar. De prachtigste 
momenten, soms in stripvorm, legt hij in een teke-
ning vast. Zo maakte hij een schitterende tekening 
van Gerrit en Annie Baas op hun tractor en legde 
hij recent ook nog de verkoop van speculaaspop-
pen door zangvereniging ‘De Lofstem’ vast. Stuk 
voor stuk zijn de tekeningen juweeltjes. Steef 
vertelt: “Ik heb er inmiddels zo’n 300 gemaakt. In 
Frankrijk heb ik een tekening gemaakt na mijn 
bezoek aan een tandarts. Deze tekening hangt na 
twintig jaar daar nog steeds in de wachtkamer van 
de tandarts en de kinderen vergapen zich er tel-
kens opnieuw aan.” Hij is een man met bijzonder 
veel humor en het knappe is dat hij zijn humor in 
zijn tekeningen een plaats weet te geven. 

Ondanks het feit dat hij het warmere mediterrane 
klimaat erg mist, is Steef dankbaar dat hij bij zijn 
zoon Maurits kan wonen, waar hij kan genieten 
van de polder, van het wandelen door het dorp, 
een praatje kan maken met dorpelingen en zijn 
tekenhobby kan uitvoeren. Hopelijk mag hij nog 
wat jaartjes genieten van dit leven!
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en zo’n 30 km van de Mid- redelijk goede gezondheid en 



Met de feestdagen toch een 
beetje open...

Lekkernijen box voor de gehele dag 
€ 24,75 p.p. �����������	�! Deze box bevat o.a.

"������
�����������
�����������������#�$������
"����%�������������������������
���������	������	������	���&�

	�����&����	��'
���������������	&�����������	����������
���	�������������
��

"��(����	�����������������������	����	��	�
"��)��	����������	�������������	������*��	��
"��+������	���������	������
�������������
&�����&�������	����������
"��,������������
�������������	���������	�������	�����
"��)���������������
"��.���������
"���/�����������&�
��������������&�
������	���������������&�


�������
�������������
"��������������	����������	�
"���%������������0�����	�����	��������
��������������	���	������

�������	���������"�����������	��
,������������0�������
��������
������������������	�������
���
���������Dit geheel is uit te breiden met 1 van onze zalige 
wijnen v.a. € 15,-

Voorgerechten
1�������	�����������
�������������������	�����������	����������
��	�
�*����������1��	����������*����������
�*��������*������
"��2�	������	������	������€ 5,- 
"��.�����������€ 10,-

Diner gerechten
1����
���������*�����������
���������������������'���*������
����������&����
��	����
����
���
������	���*�����
��

De landstoof schotel (Boeuf bourguignon) € 15,- 
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Erg lekker, onze 

   appelbeignets en
   oliebollen

Hoofdweg 91 • 3474 JB Zegveld 
Telefoon 691257 • 06 402 802 51

Paulien Emidio 

Dorpsconsulent ZegveldZorgt

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

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

Werkdagen:

Dinsdag, woensdag en donderdag
van 08.00 tot 17.30 uur.

Paulien Emidio Wer

Bestellen voor de Kerstdagen 
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Bestellen voor Oud en Nieuw 
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Bestellen? bel: 0172-685575

Wij bezorgen in de Meije, Zegveld en 

Woerdense Verlaat



Burgerlijke stand

Geboren: 

26 november 2020
Arne Aales (Arne), zoon van
Pieter & Rianne de Bruijn-van Leeuwen
Hoofdweg 144, 3474 JK  Zegveld 

40 jaar getrouwd:

16 januari 2021
Kees & Geertje Kuijer-van Rossum
Dorpsstraat 3, 3474 JP  Zegveld

Overleden:

20 november 2020
Aaltje (Ali) van Hanswijk-de Leeuw
in de leeftijd van 84 jaar
Hoofdweg 25, 3474 JA  Zegveld

Voor uw blijken van belangstelling en medele-
ven welke wij van u mochten ontvangen na het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze zus, mijn 
schoondochter, onze schoonzus en tante

 Carien Smit
zeggen wij u hartelijk dank.
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar 
uw betrokkenheid verzacht het verdriet en geeft 
ons moed om verder te gaan.

Piet Smit en verdere familie

Langs deze weg willen wij u bedanken voor de 
vele blijken van medeleven, 
in welke vorm dan ook, tijdens de ziekte en na het 
overlijden van

 Cornelis Matheus Sluijs
Het heeft ons goedgedaan te mogen ervaren dat 
hij bij velen zo geliefd was.

Familie Van den Berg-Sluijs
Renkum, november 2020

Op 20 november 2020 is overleden : 

Ali van Hanswijk- de Leeuw
Zij overleed na een moe-
dig en geduldig gedragen 
ziekte in het Hospice in 
Wilnis.
Wij hebben door de 
coronamaatregelen u niet 
de gelegenheid kunnen 
geven van haar afscheid 
te nemen of de familie te 
condoleren.
Maar u heeft u hierdoor 
niet laten weerhouden; 

het is zo bijzonder dat er dagelijks tientallen 
kaartjes door de brievenbus werden gedaan, of via 
de post zijn verzonden.
Dit heeft ons goed gedaan, zo fijn om te merken 
dat ze graag gezien was.
Hartelijk dank voor alle blijken van medeleven.

Cees van Hanswijk, ook namens 
Ineke & Theo, Aart & Elly, Leen & Barbara, 
de kleinkinderen en achterkleinkinderen
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De Berichtgever in 2021 
De Berichtgever hoopt in 2021 te verschijnen op 
29 januari, 26 februari, 26 maart, 30 april, 
28 mei, 25 juni, 24 september, 22 oktober, 
19 november, 17 december.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 
woensdag 13 januari 2021 
bij ons binnen te zijn. 
Adver tenties 
uiterlijk vrijdag 
15 januari 2021. 

Voor het laatste Zegveldse 

nieuws, kijk even op de 

Facebooksite van 

De Berichtgever en op 

www.zegveld.net

Agenda (onder voorbehoud) 
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.

12 jan: Passage. Natuurfotograaf Dammes van ‘t 
Zelfde heeft tijdens een cruise naar Spitsbergen 
prachtige opnames gemaakt van walvissen en 
walrussen. Aanvang: 19.45 uur in de Milandhof

Nieuws Stichting Welzijn Zegveld
(Een ingekomen bericht)

Het bestuur van Stichting Welzijn Zegveld bedankt een ieder die bij de Rabo ClubSupport op Welzijn 
gestemd heeft. Voor wat de activiteiten betreft is nog niet te voorspellen wanneer er weer opgestart kan 
worden. Zodra een en ander weer mogelijk is krijgt u persoonlijk een uitnodiging van de gastvrouwen/
heer en wordt dit ook vermeld in de Berichtgever.

Het bestuur heeft echter niet 
stilgezeten in deze bijzondere tijd 
en een tasje met leuke en lekkere 
dingetjes samengesteld. In dit 
tasje zit ook weer een lees/doe 
boekje, geheel door bestuurs-
lid Ada Beiboer bedacht en 
ontworpen. Deze tasjes zijn op 8 
december jl. rondgebracht bij de 
deelnemers en hun gastvrouwen/
heer. Een zeer wel gewaardeerde 
kerst actie!
Het bestuur, bij monde van 
Herman, Ada, Hanneke, Riet en 
Jacolien, wenst u allen een fijne 
Kerst en een mooi Nieuwjaar in 
gezondheid, liefde en geluk.

Bij de foto: Het eerste kersttasje 
wordt uitgereikt aan gastvrouw 
Ria Baars door Hanneke Kastelein 
en Ada Beiboer.

Vlogpieten in (Zwalk) Zegveld
De Sinterklaasintocht is dit jaar anders verlopen dan de voorgaande jaren. Helaas was er geen groot feest in 
de Milandhof. Creatieve vlog pieten wisten dit jaar de kinderen aardig te verrassen met vele filmpjes. Deze 
zijn te bekijken op YOUTUBE onder: pieten vlog zegveld. De pieten bezochten de Jorai en de Miland-
school. De kinderen zongen luid voor de ramen om daarna een volle zak met strooigoed te ontvangen. 
Ook zijn de pieten 
langs kinderen gegaan 
die nog niet op de 
basisschool zitten. En 
natuurlijk op 64 pe-
pernoten afstand. Wat 
fijn dat de speeltuin-
vereniging de Robbe-
does samen met Sint 
en pieten dit mogelijk 
konden maken. En 
hopelijk volgend jaar 
als vanouds een groot 
feest en een gezellige 
intocht.

in (Zwalk) Zegveldi (Z lk) Z ld



Hoofdweg 27 - 3474 JA Zegveld
Tel.nr. 0348-691233 Autobedrijf
Tel.nr. 0348-690304 Autoschadebedrijf
www.autobedrijf-andeweg.nl


