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Voor inwoners van Zegveld en de Meije

De kerk is prachtig

De vrijwilligers bij de
restauratie van de kerk

Om stil van te worden...

Colofon
ADVERTENTIES
EN ADMINISTRATIE
Na heel veel voorbereidend werk was het
Tweede Paasdag 2019 (22 april) zover dat
het kerkgebouw een andere functie kreeg.
De Kanselbijbel, alsmede het Doopvont
en het Avondmaalsgerei werden naar
buiten gedragen. Ds. Jacco Overeem sloot
de deuren en daarmee kon de restauratie
beginnen.

Restauratie hard nodig
De volgende dag stroomden de vrijwilligers toe en binnen één dag waren alle
banken en stoven verwijderd. De restauratie van het kerkgebouw was hard nodig
omdat er naast achterstallig onderhoud
sprake was van vocht en zout achter de
muren waardoor dit niet meer veilig was.
Tijdens het traject kwam men er ook achter dat de fundering was aangetast door
bacteriën. Vaak was het tijdens de dienst
te koud of te warm in de kerk door het
ontbreken van een goed verwarmings- en
ventilatiesysteem. Met andere woorden,
er was veel werk aan de winkel.
Dankzij een (bouw)team van mensen die
de kennis en kunde hebben om zo’n groot
project aan te vliegen is de restauratie in
eigen beheer uitgevoerd. Dat betekent dat
het College van Kerkrentmeesters zelf de
aannemer was. Tijdens de open kerk op
25 januari jl. werden vier personen in het
voetlicht gezet. De eerste was Aales van

Leeuwen uit Wilnis. Hij was de adviseur
en uitvoerder op het gebied van funderingsherstel en archeologie. Vervolgens
Laurens van der Giessen, hij was de uitvoerder bij de vrijwilligers. Want hoe leid
je zoveel mensen in goede banen. Het was
af en toe echt gekkenwerk met al die vrijwilligers, maar niet voor Laurens. Martijn
Kastelein was geen lid van het bouwteam,
maar achter de schermen heeft hij heel
veel gebeld en gepraat om elke keer weer
voldoende vrijwilligers te krijgen voor het
werk dat gedaan moest worden.
Tot slot Henk van Dam, hij werd toezichthouder. En regelmatig daagde hij het
bouwteam uit. Na het funderingsherstel
heeft hij ook de uitvoering overdag op zich
genomen om alle bedrijven te helpen opstarten en daarbij diende hij als vraagbaak.

Communicatie
Voor de restauratie was de Zegveldse
gemeenchap al uitgebreid geïnformeerd
over de restauratieplannen en ook tijdens
de restauratie waren er verschillende
open avonden waarop de gemeente de
verbouwing kon bekijken en hun mening
kon geven. Ook ging er maandelijks een
nieuwsbrief rond met updates rondom
de werkzaamheden. Dit alles maakte dat
de betrokkenheid groot was en het plan
gedragen werd.

Archeologie
Naast een omgevingsvergunning moest er
ook een archeologisch onderzoek gedaan
worden. Een bijzonder moment was de
vondst van de oude bakstenen en zerkenvloer uit 1862. Grote ontdekking was wel
de fundering van de oude kerk uit de 14e
eeuw. Nu weet men exact waar de eerste
kerk heeft gestaan. Na het afgraven van de
vloer met een kraan en de laatste belangrijkste laag met de hand en schop, stuitte
archeoloog Robert Hoegen op graven uit
de 17e eeuw. Het ruimen van deze graven
is niet gebeurd, dat zou tonnen extra
gekost hebben. Ze zijn intact gehouden
onder de nieuwe vloer.

Hergebruik materialen
De kerk is een ‘groene kerk’ en dat is duidelijk zichtbaar in dit restauratieplan. Er
is rekening gehouden met schepping, klimaat en duurzaamheid. Men is duurzaam
omgegaan met materialen. Zo is het hout
uit de vloer opnieuw in de lambrisering
verwerkt en zijn de ontdekte stenen- en
grafzerkenvloer uit 1862 hergebruikt. Dit
is niet het enige dat hergebruikt is. Zo zijn
de banken opnieuw gelakt en ingedeeld,
is de preekstoel onderhouden en zijn het
orgel en de kronen gerestaureerd.
Lees verder op de volgende pagina
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Duurzame installaties
Ook zijn er een aantal nieuwe dingen, waaronder
het ventilatiesysteem. Voorheen was vochtigheid een groot probleem. Dat verloopt nu via de
muren waardoor ventilatielucht wordt toegevoerd
en afgevoerd. Ook is er een vloerverwarming
aangelegd die aangestuurd wordt door twee energiezuinige warmtepompen. Zo heeft de kerk een
gezond, comfortabel en energiezuinig binnenklimaat gekregen.

Toekomstbestendig
De slanke zwarte stalen deuren van de vergrote
ontvangsthal zijn nieuw ingezet en in de ontvangsthal bevindt zich nu een toilet. De kerkzaal kan door
een andere opstelling van de banken via het brede
middenpad betreden worden. De complete verlichtingsinstallatie is vernieuwd met LED verlichting.
De geluidsinstallatie is beter en gemakkelijker te
bedienen. En de luisteraars thuis kunnen nu ook
beeld ontvangen door de geïnstalleerde camera’s.
Al deze aanpassingen maken de kerk functioneel,
toekomstbestendig en flexibel in gebruik.

Tijdens de ingebruikname van de kerk na
restauratie werden de
bijbel, het doopvont
en het avondmaalsstel
binnengebracht.

Financieel
Eind 2017 zijn de kerkrentmeesters, bijgestaan
door een commissie fondsenwerving en door
2Select, een adviesbureau voor fondsenwerving,
begonnen met het inzamelen van geld voor de
restauratie. Inclusief enkele tegenvallers was er een
bedrag van € 825.000,00 benodigd. Een bedrag dat
bijna in z’n geheel binnen is. De kerkrentmeesters
zijn enorm dankbaar voor wat elders in het land
‘Het wonder van Zegveld’ wordt genoemd. Het
is bijna niet te geloven dat een gemeente met
732 leden een bedrag van € 650.000,00 bij elkaar
gebracht heeft. De kerkrentmeesters zeggen dan
ook dat hier niet alleen gegeven is, maar ook echt
geofferd.
Ook dorpsgenoten die geen lid zijn van de kerkelijke gemeente hebben bijdragen, waarvoor heel
veel dank.

werd zijn alle vrijwilligers naar de kerk gegaan
om daar voor in de kerk met z’n allen op de foto
te gaan.

Milandhof
Tijdens de restauratie zijn de erediensten doorgegaan in de sporthal van de Milandhof. Kerkrentmeester Hans Verkerk verwoordde de dank als
volgt: “Graag wil ik ook het bestuur en de medewerkers van de Milandhof bedanken. We hebben
ons als kerkelijke gemeente zeer welkom gevoeld
in ons ‘dorpshuis’. Geweldig hoe er is meegedacht,
hoe netjes de sporthal er uitzag en hoe soepel de
samenwerking ging”.

Vrijwilligers
Niet onvermeld mag blijven de tomeloze inzet van
heel veel vrijwilligers. Zij hebben ongelooflijk veel
werk verzet. Geschat wordt dat zij een bedrag van
€ 300.000,00 hebben uitgespaard. Velen hebben
dagen en avonden geholpen om deze restauratie
op tijd klaar te krijgen. Als dank voor al deze
inspanningen kregen zij op 31 januari jl. een
bedankavond aangeboden door de kerkenraad in
Gasterij De Milandhof. Een gezellige avond met
eten en drinken. Voordat het toetje geserveerd

Zondag 26 januari 2020
Nadat op zaterdag 25 januari jl. ’s middag de open
kerk was, waar velen uit ons dorp en daar buiten
gebruik van hebben gemaakt, was het zondag
26 januari jl. zover dat de eerste eredienst in de
vernieuwde kerk kon worden gehouden. Als
eerste werden de Kanselbijbel, het Doopvont en
het Avondmaalsgerei binnen gebracht. Na het
overhandigen van de Kanselbijbel aan ds. Jacco
Overeem (‘onze’ dominee die half september 2019
naar Woerden is vertrokken) en deze op de kansel
werd open geslagen, kon de eredienst beginnen.
Ds. Overeem verwoordde aan het begin van de
dienst de gevoelens van iedereen: “De kerk is
prachtig. Om stil van te worden”.

De kerkrentmeesters
Complimenten waren er volop voor de kerkrentmeester Hans Verkerk, Bernard van Dam en Map
Uittenbogaard. Zij hebben de moed gehad om
deze restauratie aan te pakken. Wat een voorbereidend werk hebben zij verzet voordat het zover
was. En ook tijdens de restauratie hebben zij
menig slapeloze nacht gehad. Maar ze mogen trots
zijn op het resultaat. De gemeente waardeert jullie
tomeloze inzet zeer.

God de eer
De kerkrentmeesters beëindigden hun speech als
volgt: “Dit restauratieproject heeft een grote saamhorigheid gebracht in de gemeente. Wij zijn trots
op iedereen die zich heeft ingezet en zijn dankbaar
voor Gods goede zorg hierin. Dat ere aan Wie ere
toekomt. Zijn Naam zal eeuwig lof ontvangen.
Geloofd zij de Heere God voor wat hij door onze
handen heeft willen doen. Hem zij alle eer!”

Clausstraat 18
3474 JZ Zegveld
Mob. 06-10 84 13 66
Tel.: 0348-692433
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(Een ingekomen bericht)

Violenmarkt/lentefeest
(Een ingekomen bericht)
Vrijdag 20 maart a.s. viert de Jorai-school weer het
jaarlijkse lentefeest. Hoe de winter ook verloopt
we kijken altijd weer uit naar de lente! De kinderen van groep 1 tot en met groep 4 van de Joraischool gaan deze dag weer op pad om bloemen te
bezorgen.
Omdat het onmogelijk is om bij iedereen langs te
komen, komen wij bij de mensen vanaf 70 jaar. De
kinderen brengen alvast een beetje lente bij u thuis
door een liedje voor u te zingen en bloembolletjes
aan te bieden!
Wij hebben er al heel veel zin in en kijken er naar
uit! We hopen dat u thuis bent. Tussen 10 en 12
uur kunt u ons verwachten.

De opbrengt van deze markt gaat deels naar stichting ‘plant een bijbel’.
De stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen)
verspreidt bijbels in landen als India, Pakistan en
Irak. Met de opbrengst van twee zakken potgrond
kan een Bijbel worden uitgedeeld.
De andere helft van de opbrengst van de markt
willen we besteden aan nieuwe boeken voor onze
schoolbibliotheek!
We hopen u te mogen ontmoeten en hopen met
elkaar op een gezellige markt!

Dit jaar krijgt het lentefeest een vervolg in de middag / avond.
U bent dan, als inwoners van ons dorp vanaf 15.30
– 19.00 uur van harte welkom in de school waar
we een violenmarkt organiseren.
Er is een ruim assortiment prachtige violen te
koop. Ook zijn er zakken potgrond te krijgen, zodat u de violen meteen een mooie plek in uw tuin
kunt geven. Daarnaast zijn er verschillende warme
en koude versnaperingen te koop.

Ze waren echt vriendelijk….
(Een ingekomen bericht)
Woensdag 22 januari jl. was er de oecumenische
viering in de Meije Kerk. Het thema was: ‘Zij
waren buitengewoon vriendelijk voor ons’. Dit is
een quote uit een verhaal over de apostel Paulus.
Paulus werd met veel schipbreukelingen als échte
gasten ontvangen op het eiland Malta. Dit terwijl
op Malta de apostel Paulus en het Evangelie bij
de inwoners onbekend waren. Paulus en zijn
mannen hebben daar een goede tijd gehad met de
Maltezers. Zo kwam er vertrouwen, begrip en geloof. Dit waren de uitgangspunten van een mooie
gezamenlijke dienst van de katholieken en de
protestanten. Dit werd dus ook verkondigd door
voorgangers. Pastoraal medewerker Rik Gorter
trapte af met een metafoor over ‘het samen doen’:
een hardloopwedstrijd waarbij de hardlopers
een geblesseerde deelnemer over de finish heen
hielpen. Ds. Joost Schelling haalde de warme,

verrijkende samenkomst van jongeren van alle
christelijke geloofsrichtingen in het Franse Taizé
aan. Pastor Janneke Stam sloot af met de strekking: ‘Wees niet bang, maar geloof ’. Deze viering
werd aangevuld door een samenvoeging van de
Lofstem en het gemengde koor van de Meijekerk;
zij verzorgden samen de muzikale klanken op
prachtige wijze. Al met al werd in deze viering het
geloof dus op een mooie wijze samen ervaren.

Bijzondere
Pelgrimstocht
De Parochie Pax Christi (waaronder MeijeZegveld behoort) organiseert dit jaar voor de
achtste keer in het kader van de Vastenaktie een
Pelgrimswandeltocht. De veertigdagentijd is een
tijd van bezinning en vasten.
Je hoeft niet altijd iets te laten om te vasten maar
je kunt juist ook iets doen om te vasten!
Je kunt bijvoorbeeld meeleven met en even aandacht voor een ander hebben.
Beseffen en dankbaar zijn hoe goed je het zelf hebt
(dat is niet altijd vanzelfsprekend!) en wat kan je
eigenlijk blij zijn dat wij op dit gedeelte van de
wereldbol zijn geboren!!!
We verzamelen iedere dag (behalve op zondag) in
het parochiecentrum van één van de geloofsgemeenschappen. We beginnen onze tocht met het
aansteken van een kaars, we lezen het Evangelie
van de dag, gevolgd door een kleine bezinningstekst. Dan klinkt: ‘Gaat u met mij mee?’. Na een
half uurtje wandelen, staat er lekkere koffie voor
iedereen klaar.
Om 10.00 uur gaat ieder weer zijn eigen weg.
U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te
wandelen, wij verwelkomen u graag!
Wij wandelen vanuit de parochie Meije-Zegveld
op: maandag 2 maart, vrijdag 6 maart,
woensdag 11 maart, dinsdag 17 maart, zaterdag
21 maart, woensdag 25 maart, maandag 30 maart,
vrijdag 3 april en woensdag 8 april.

Na afloop nam iedereen ruim de tijd om met
elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een
hapje en een drankje. Jong en oud. Naast veel
Zegvelders en Meijenaren waren er ook gasten
uit Woerden. Zij waren verrast door het mooie
‘kerkje’ in de Meije.
Deze viering met meerdere kerkgemeenschappen
wordt volgend jaar in januari herhaald.
Mike Voorend en Cees de Vink

Collega’s gezocht

W. J. VONK

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

Voor onze evenementen en partijen zijn we op zoek
naar uitbreiding van ons team in de bediening.
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ZEGVELD

• LOONWERK • GRONDWERK • TUINAANLEG • DIVERSEN

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

• Beschoeiingen
• Vlonders
• Hekwerken
• Tuinschermen - geïmpregneerd
- hardhout
- gaaselementen
• Grondwerk
- kraanwerk
- rioleren
• Erfverharding - grind
- split
- straatwerk
• Tevens doen wij diamantboren
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TaLENTE festival bij Activiteitencentrum Zegveld
(Een ingekomen bericht)
Op zaterdag 4 april a.s. staat het TaLENTE festival gepland. Dit festival wordt georganiseerd vanuit dagbesteding Activiteitencentrum Zegveld. Met dit festival willen we een gezellige middag voor iedereen in het
dorp organiseren en geven we iedereen met of zonder beperking de kans om zijn talenten te laten zien!
Onderdeel van het festival is daarom ook Zegveld’s Got Talent. Dit is voor iedereen die het leuk vindt om
zijn of haar talent te laten zien aan het publiek. Kan jij goed zingen, dansen, of heb jij een ander talent?
Dan is dit jouw kans! Wij regelen een leuke presentator en een geweldige jury die jullie optredens zal
bekijken. Daarnaast gaat de winnaar ook nog eens naar huis met een prachtige beker!
Opgeven kan via begeleiding@activiteitencentrumzegveld.nl vóór 20 maart. Let op, vol is vol!
Ook de deelnemers van het Activiteitencentrum zullen hun talenten laten zien op deze dag. Zij vinden het
leuk om dit voor zoveel mogelijk publiek te doen, dus kom gezellig langs!
Voorafgaand aan Zegveld’s Got Talent is er van 12.00 tot 14.00 uur een kleedjesmarkt waar iedereen
welkom is om zijn of haar spulletjes te verkopen. Zowel de kleedjesmarkt als Zegveld’s Got Talent zullen
gehouden worden in een tent die op de parkeerplaats naast de Florijn komt te staan.
Tijdens het festival is er ook een loterij waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Kortom, genoeg redenen om gezellig langs te komen op deze leuke middag!
Plaats: Middenweg 9, 3474KC, Zegveld • Datum: zaterdag 4 april 2020 • Tijd: 12.00 tot circa 17.00 uur

(Een ingekomen bericht)

te slaan. Vandaar dat we een opbergkast willen
maken! Wanneer: Vrijdag 13 maart a.s. tussen
16.00 en 20.00 uur. Waar: Middenweg 9, 3474 KC
Zegveld

Activiteitencentrum Zegveld

Polsstokvereniging

Binnen het Activiteitencentrum werken we aan
diverse projecten. Vaak worden daar spullen of
overige benodigdheden voor aangeleverd.
Momenteel is er niet voldoende ruimte om dit op

Is de wintertijd voor een ‘winterslaap’, of wordt er
ook in de winter gebouwd aan een groei van de
polsstokvereniging? In Zegveld wordt ook tijdens
de winterperiode van alles gedaan bij de pols-

NL Doet

stokvereniging. Zo staat er op zaterdag 14 maart
a.s. weer een NL-doet dag op de planning. Een
dag dat velen zich zullen inzetten om de accommodatie weer klaar te maken voor een topseizoen.
Zo zal er een droogspringschans worden gemaakt
en worden sponsorborden geplaatst en gewassen.
Verder zal ook de keet een grondige schoonmaakbeurt krijgen om er weer piekfijn uit te zien. Dit is
nog maar een kleine greep uit de to-do-list op de
NL-doet dag. Genoeg plaats dus voor vrijwilligers
die een handje willen helpen.
De eerste wedstrijden van 2020 staan al in
mei gepland. Ook zullen er weer verschillende
wedstrijden in Zegveld worden gesprongen. Wij
hopen u allen te ontmoeten op de NL-doet dag en
de polsstokwedstrijden dit seizoen.

Atelier de Schuur
Bij de dagbesteding wordt dagelijks gewerkt aan
de meest prachtige schilderijen. Om de verf en
tekenspullen netjes op te bergen willen we daar
een ombouw / opbergkast voor maken.
Wanneer: Vrijdag 13 maart a.s. van 10.00 tot 16.00
uur. Waar: Hoofdweg 140, 3474 JK Zegveld.



      

U ligt op een warme deken en krijgt een scrub, een pakking
én een massage
voor  !

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

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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Unieke bodemverbetering nieuwbouwproject Weidz
(Een ingekomen bericht)
Bij het nieuwbouwproject Weidz in Zegveld wordt
een unieke funderingsmethode voor de openbare ruimte toegepast. De veenbodem wordt tot
wel 5 meter diep uitgegraven. Hierna wordt het
gegraven gat weer gevuld met betere, draagkrachtiger grond. Zo ontstaat een stabiele ondergrond
voor de toekomstige infrastructuur, zoals wegen,
parkeerplaatsen en nutsvoorzieningen. Het afgegraven veen zal worden verwerkt en hergebruikt.
De werkzaamheden zijn op 18 februari jl. van start
gegaan.

techniek.” De bodemverbetering wordt in samenwerking uitgevoerd door Grondbalans B.V. en JdB
Groep B.V. Grondbalans is een _handelsbedrijf in
grond, baggerspecie en minerale bouwstoffen. Zij
volgen de bodemactualiteit op de voet. De woningen worden ontwikkeld door Bolton Ontwikkeling
B.V. en gerealiseerd door Bolton Bouw.

Blokhuisbrug

Het nieuwbouwproject Weidz betreft de realisatie
van 38 woningen op en rondom het voormalige
tennispark bij De Haak en verplaatsing van TV
Miland naar een nieuw tenniscomplex aan de Milandweg (naast de voetbalvelden van S.V. Siveo).
Oplevering van de woningen is te verwachten in
2021.

gerenoveerd
De beweegbare bruggen in Woerden
en Harmelen ondergaan de komende
maanden een grote onderhoudsbeurt. Dit
is nodig om de bruggen veilig, betrouwbaar en toekomstbestendig te houden. In
het weekend van 8 februari hebben er al
verschillende werkzaamheden plaatsgevonden aan de Blokhuisbrug. Zoals vele
Zegvelders hebben gemerkt was de brug
voor korte tijd afgesloten. Inmiddels is
de brug weer open en worden de laatste
werkzaamheden afgerond De kleine foto
ontvingen wij van Anlya Spaanderman
uit Bodergraven.

De draagkracht van de ondergrond van Zegveld behoort tot de slechtste van Nederland. De
ondergrond bestaat voornamelijk uit veen. Er
zijn dan ook maatregelen nodig om toch een
stabiele ondergrond te creëren voor het toekomstige nieuwbouwproject Weidz. De maatregelen
bestaan uit het vervangen van de slappe veenlaag
door draagkrachtige, herbruikbare grond. Deze is
direct afkomstig uit regionale bouwprojecten. Op
zijn beurt wordt het vrijkomende veen opgewerkt
tot hoogwaardig grondproduct voor bijvoorbeeld
toepassing als potgrond in de tuinbouw of als
teeltgrond in parken en plantsoenen.
Wethouder Arthur Bolderdijk (bodemdaling,
openbare ruimte): “De bodemproblematiek heeft
voor veel hoofdbrekens gezorgd. Gelukkig hebben
diverse partijen de handen ineen geslagen en een
unieke methode gevonden om de bodemdaling
tegen te gaan. Deze draagt ook nog eens bij aan
een circulaire economie. Mooi om te zien hoe
Zegveld hiermee vooroploopt!”
Arjan Ton (directeur Bolton Ontwikkeling): “Bolton heeft, in samenwerking met Gemeente Woerden, verschillende maatregelen voor bodemverbetering onderzocht en uitgewerkt. Na uitgebreid
onderzoek van de verschillende technieken zijn we
gekomen tot deze door Grondbalans geïnitieerde

E LW I
Electra

Reparatie en Aansluiten van
Huishoudelijke Electrische Apparaten
NIEUW: De ELWI APP
Deze APP is te Downloaden in de APP STORE of in GOOGLE PLAY
Reparatie met ALL-INN garantie. Aansluiten van verlichting.
Elektra–Installaties in Huis, Berging, Inbouwen van apparaten.

Dublinlaan 2, 3446 AC Woerden, 0348 - 506643 www.elwi.nl

Heel lekker

Gevulde koeken
Gevuld met amandel en roomboter

 
"# 

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

     ! 
$%& ' %    () ! 
* + ,-  /0 + ,-

6
De Berichtgever zegt het met bloemen
Een groot spandoek stond er op 27 januari jl. voor
in de tuin aan de Julianalaan 29 en niemand kon
het ontgaan dat Jaap en Siny van der Knaap die
dag 50 jaar getrouwd waren. Als we de krant van
vijftig jaar geleden bekijken stond deze vol van de
acties van de Dolle Mina’s tegen vrouwendiscriminatie, maar ook veel reclames om een bepaald
merk sigaret te roken. Jaap en Siny hadden heel
andere dingen aan hun hoofd, hun trouwdag. Jaap
van der Knaap uit Maasland en Siny Groenendaal
uit Muiden hadden elkaar via de Christelijk Plattelands Jongeren (CPJ) leren kennen en na een
periode van verkering werd besloten te trouwen.
Het huwelijk werd kerkelijk ingezegend door ds.
M. Ravenhorst in de hervormde kerk van Muiden.
Het huwelijksfeest werd gehouden in Muidenberg,
maar niet erg groots gevierd. Jaap zijn moeder en
Siny haar vader waren kort daarvoor overleden.
Jaap was 29 en Siny 23 jaar toen ze trouwden. Na
het feest werd naar Zegveld gereden. Zij hadden
daar de woning aan de Milandweg 52 gekocht.
Zij kwamen in Zegveld terecht omdat Jaap sinds
30 juni 1969 werkte bij de Proefboerderij aan
de Oude Meije 18 in ons dorp. Omdat Siny tot
haar trouwen mee hielp op de boerderij van haar
vader en hielp met melken, kon zij de woning in
Zegveld pas na hun huwelijk gaan schilderen. Ook
is er een grote dakkapel op gekomen. Later is er
nog een nieuwe keuken aangebouwd. Inmiddels
wonen ze al weer vanaf 5 december 2007 aan de
Julianalaan 29 met ontzettend veel plezier.
Jaap heeft altijd met plezier gewerkt op de
Proefboerderij. “Ik vond het leuk om proeven
uit te voeren en om daarin een schakel te zijn. In
totaliteit heb ik er 32 jaar gewerkt. Toen ik 60 jaar
was kon ik stoppen met werken via de VUT-regeling. Maar stilzitten was niets voor mij. Tuinieren,
gazons maaien en bomen snoeien waren klussen

waar ik mij mee bezig hield. Nu moet ik het helaas
wat rustiger aan doen, mondjesmaat in verband
met mijn gezondheid. Op dinsdag help ik nog wel
een paar uur op de tennisbaan. Mijn zoon René
heeft in de Oude Meije 6 een Aannemersbedrijf en
als ik wil is er altijd wel wat te doen”.
Siny heeft de afgelopen vijftig jaar veel geholpen in
huishoudens. “Toen de kinderen klein waren deed
ik dit tussen de schooltijden door. Zolang ik het
kan, blijf ik het doen. Ik vind het leuk en net als bij
Jaap zijn de mensen ontzettend blij en dankbaar”.
Een hobby heeft Jaap niet echt. Soms een boek

Verrast met een roos
Wat is er nu leuker dan op Valentijnsdag verrast te worden met
een roos van de buren, je familieleden, je vrouw/man of
misschien wel een onbekende?
Voor veel Zegvelders was dit het geval op vrijdagavond 14 februari.
Rond de klok van 19.00 uur waren de jongeren van de tienerclubs
erclubs van
de hervormde kerk Zegveld druk bezig om alle 930 rozen te bezorgen. Een hele klus, maar dankbaar om al
die blije en verraste gezichten in de deuropening te zien.
Deze mooie actie heeft het bedrag van € 1.542,- opgebracht. Dit geld is bestemd voor een project in Mozambique, waarbij vrijwilligers zieken en armen hulp bieden.

lezen of een woordzoeker oplossen. Siny daarentegen leest en puzzelt graag, ook legpuzzels. “Op
donderdagmorgen ga ik bij Welzijn Zegveld volksdansen en verder ga ik nog badmintonnen”. ’s Zomers mogen Jaap en Siny er graag met de fiets op
uit trekken of naar hun caravan in Woudenberg
gaan. “Het is altijd wel een hele puzzel wanneer we
daar heen kunnen, want we willen de verjaardagen van de kinderen (vier jongens) en kleinkinderen (zes jongens en zeven meiden) niet missen.
Als we gaan is het meestal in het weekend”.
Op 4 april a.s. hopen Jaap en Siny een feest te
geven, waar is nog geheim. “Het is niet verstandig
om dat in de winter te doen. De familie moet van
ver komen”.
Jaap en Siny zijn verrast door de vele kaarten
(ruim zestig) die ze hebben ontvangen. Daarbij
zijn zij dankbaar dat ze hun gouden huwelijksjubileum mochten beleven in een redelijk goede
gezondheid. “Het is een heel dankbaar gebeuren”.
De Berichtgever feliciteert het bruidspaar met hun
gouden huwelijksjubileum en wenst hen nog hele
mooie en goede jaren toe, samen met allen die hen
lief en dierbaar zijn. Uiteraard zijn de felicitaties
gepaard gegaan met het bloemetje van de maand.
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Wie helpt ons:
Gastgezinnen gezocht voor de kindervakantie 2020
(Een ingekomen bericht)
Bied arme kinderen een mooie onvergetelijke
vakantie!
Nog altijd leven kinderen in Roemenië onder erbarmelijke omstandigheden. Gezinnen proberen
het hoofd boven water te houden en kinderen zijn
vaak de dupe. De Stichting Roemeense Kinderhulp heeft het lot van deze kinderen aangetrokken
en helpt de lokale bevolking in vier plaatsen in
Transylvanië (Sovata, Sarateni, Chibed en Eremitu) met diverse projecten. Naast een eigen familiekindertehuis en een hulpgoederentransport,
organiseert zij al 30 jaar kindervakanties voor
kansarme kinderen. Dit jaar komen van 12 juli tot
en met 1 augustus a.s. 42 Roemeense kinderen in
de leeftijd van 9 tot en met 11 jaar naar Nederland
voor een bijzondere vakantie. Deze vakantie biedt
de kinderen de kans om hun eigen ellende even te
vergeten en éénmalig een unieke ervaring te beleven die hen hun hele leven bij blijft. De kinderen
verblijven per tweetal bij een gastgezin. Voor deze
vakantie zoeken wij gastgezinnen om de kinderen
een unieke ervaring mee te geven.
De vakantie hoeft zeker geen luxe vakantie te zijn.
De eerste keer de zee zien, samen naar het zwem-

bad, een spelletje doen, een stukje fietsen, met alle
kinderen naar het pretpark, lekker dansen op de
kindervakantiedisco. Stuk voor stuk herinneringen die genoemd worden als er gevraagd wordt
naar de favoriete momenten van de kinderen die
in het verleden mee geweest zijn met de kindervakantie. Een andere omgeving geeft de kinderen
een stimulans om iets van hun leven te maken.
Enkele kinderen waren zo enthousiast over de
kindervakantie, dat zij jaren later als begeleider
mee zijn geweest.
De kinderen verblijven per tweetal bij een gastgezin. De gastgezinnen worden goed begeleid:
er komen twee begeleiders uit Sovata mee om u
en de kinderen te helpen bij taal- en/of andere
problemen; ook is er een informatieavond en staat
de Stichting de gastgezinnen bij met raad en daad.
Ook gastgezinnen onderling helpen elkaar met
opvang, tips en ondernemen samen activiteiten.
De kindervakantie is niet alleen een unieke belevenis voor de Roemeense kinderen, ook voor het
Nederlandse gezin geeft dit een bijzondere kijk op
hun eigen leven. Beleef eens een andere vakantie
en doe mee met de kindervakantie van de Stichting Roemeense Kinderhulp!

Helpt u deze kinderen aan nieuwe unieke ervaringen en herinneringen?
Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan
en neem voor meer informatie contact op met:
Karin Mentink: 030 – 6886 128,
Petra de Vos: 0348 – 5541 99
Keesjan Steverink: 06 – 2460 7614 of
Caroline de Kruijf: 0348- 691865.
Of stuur een mail naar: info@roemeensekinderhulp.com
Meer informatie over de Stichting is te vinden
op de website www.roemeensekinderhulp.nl of
onze facebook-pagina www.facebook.com/RoemeenseKinderhulp

Voor u gelezen:

‘Woerdens Techniek
Talent presenteert
TechnoHUB’
AD 13-01-2020 en Woerdense
Courant 22-01-2020
Om het tekort aan technisch geschoold personeel terug te brengen, bedacht het Woerdens
Techniek Talent de TechnoHUB. Ondersteund
door bedrijven en onderwijsinstellingen in o.a. de
regio Woerden hoopt men met deze technische
school basisschoolleerlingen, scholieren en BBL’ers
enthousiast te maken voor de techniekbranche.
Tijdens een bijeenkomst op 14 januari jl. is uitleg
gegeven over het plan. Er komen vier verschillende ruimtes in het 2600 vierkante meter grote
pand op bedrijventerrein Honthorst. Er zullen
lessen aangeboden worden in de volgende techniekbranches: Mobiliteit & Transport, Installatie
& Elektrotechniek, Metaal & Bouw en Wonen &
Interieur. Alle aanwezigen hebben op deze avond
nagedacht wat er nodig is om de TechnoHUB te
realiseren.
De planning is om in april te beginnen met de
verbouwing van de binnen- en buitenkant van
het pand. Op 3 september a.s. zullen de deuren
officieel worden geopend.
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Dit bericht kan uw leven redden
(Een ingekomen bericht)
In de winter draaien we de kachel wat hoger en
we houden ramen en ventilatieroosters gesloten.
Lekker warm, maar ook een risico. Want als iets
niet in orde is met uw verwarmingsinstallatie
dan komt er een giftig gas vrij: koolmonoxide,
ook wel de sluipmoordenaar genoemd. Een
koolmonoxidevergiftiging kan iedereen overkomen.
Koolmonoxide: u ruikt het niet, u ziet het niet,
u proeft het niet
Koolmonoxide is een giftig gas dat vrijkomt als
iets niet in orde is met uw verwarmingsinstallatie. Dat gaat niet alleen om oude installaties.
Ook nieuwe cv’s kunnen verkeerd aangesloten
zijn waardoor koolmonoxide vrijkomt. U ruikt
het niet, u ziet het niet, u proeft het niet. Het lijkt
een beginnende griep. Koolmonoxide verdringt
de zuurstof in uw bloed en u raakt bewusteloos. U
kunt er zelfs door overlijden.
Waar moet u een CO-melder hangen?
Jet Vroege van Brandweer Nederland: “Het is van
levensbelang dat u snel wordt gewaarschuwd als
er koolmonoxide vrijkomt in uw huis. En dat kan
alleen door een goed geplaatste CO-melder. De
afgelopen drie maanden telden we al 56 slachtoffers van een CO-vergiftiging.” De juiste plaats
voor de CO-melder is aan het plafond in de
ruimte met het verbrandingstoestel. In de andere
ruimten op ademhoogte. Het is een misverstand
dat koolmonoxide zwaarder zou zijn dan lucht.
Jet Vroege: “CO is een fractie lichter dan lucht en
heeft de eigenschap dat het goed mengt met lucht.
In de ruimte van het verwarmingstoestel zoals een
cv-ketel, haard, kachel of geiser, stijgt CO met de
warme lucht op. Om u op tijd te waarschuwen,
moet de CO-melder in die ruimte dus aan het plafond, of in ieder geval zo hoog mogelijk hangen.”
Wat kan u zelf doen om CO-vergiftiging te voorkomen?:
1. Ventileer: laat 24/7 een rooster of raam op een
kier open staan.
2. Controleer: laat uw verwarmingstoestel
jaarlijks controleren door een gecertificeerd
vakman.
3. Alarmeer: plaats een CO-melder in de ruimte
van het verwarmingstoestel aan het plafond.
Lees tips en adviezen op www.brandweer.nl/
koolmonoxide. Met de online kennistest op www.

Lisette Pauw
Prinses Beatrixstraat 12
3474 JW Zegveld

Tel. 0615080215
Lisette_pauw@hotmail.com

brandwondenstichting.nl/co-test leert u meer over
het herkennen van een CO-vergiftiging en wat u
moet doen als het alarm afgaat.
Aan de dood ontsnapt
Als Lia (78) niet per toeval 20 minuten eerder
thuis was gekomen van bridge, dan had haar man
Dick (86) niet meer geleefd. Lia: “Hij kwam niet
goed uit zijn woorden en keek mij met grote starende ogen aan, maar zag me niet. Hij werd bleek
en ik dacht dat hij doodging. Toen Dick stopte
met ademhalen heb ik direct 112 gebeld.’’ Ze deed
de voordeur alvast open voor het ambulancepersoneel. Achteraf was dit hun redding, omdat er
daardoor frisse lucht binnenkwam. Bij aankomst
van de ambulance ging de CO-melder van de
verpleegkundigen direct af. In het huis werd een
veel te hoge concentratie koolmonoxide gemeten.
Zowel Dick als Lia belandden in het ziekenhuis
met een CO-vergiftiging. Door een – vermoe-

delijk technisch – mankement aan de cv-ketel
had het huis zich gevuld met koolmonoxide. “Je
begrijpt dat we nu wél koolmonoxidemelders hebben. Gewoon in de buurt gekocht”, vertelt Lia.
WhatsApp jouw vragen over koolmonoxide
Heb je vragen over koolmonoxide, WhatsApp
deze naar 06 12 95 85 99 en je krijgt binnen
kantooruren antwoord van onze brandveiligheidsexperts. Je kunt ons ook bellen op 088 878 1000 of
e-mailen via voorlichting@vru.nl. Kijk voor meer
informatie op www.brandweer.nl.
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
De VRU is een samenwerkingsverband van en
voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke
dag voor de veiligheid van alle mensen die in de
regio wonen en verblijven. Wij helpen mensen in
nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn
en dragen bij aan het wegnemen van onveilige
situaties. Elke dag weer, en steeds beter.

Help mee onze weidevogels te beschermen
(Een ingekomen bericht)
Vind je het ook zo fijn door de
polder te struinen en naar de
geluiden van de weidevogels te
luisteren? Help dan mee onze
weidevogels te beschermen.
De Weidevogelbescherming
Woerden zoekt vrijwilligers voor
de omliggende polders
Duur: Van half maart tot in juni,
minimaal één dagdeel per week.
Vaste groepjes vrijwilligers gaan
in overleg met de boer het veld in
om de nesten van de weidevogels
te zoeken, in kaart te brengen en
te markeren. Zo beschermen we
de nesten en kuikens bij allerlei landwerkzaamheden die nodig zijn op het boerenbedrijf, zoals maaien
en het uitrijden van mest.
Cursus belangrijk
Om vrijwilliger te worden is ervaring niet vereist, voor nieuwe vrijwilligers is het wel handig een cursus
weidevogelbescherming (2 avonden) te volgen. Vervolgens wordt u opgeleid en begeleid in het veld door
een ervaren vrijwilliger. De cursus is op 2 en 9 april a.s., in Kockengen, bij fam. Segers, Wagendijk 1,
Kockengen. Van 20.00 tot 22.00 uur. Kosten € 10,00.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u bellen met de coördinator van de werkgroep:
José van Miltenburg – 0647452979; josevanmiltenburg@casema.nl
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40e Verenigingenspel weer een succes
Op 25 januari jl. werd voor de 40e keer het
Verenigingenspel gespeeld. Reden voor de organisatoren Daniëlle, Jaap en Gijs om er een speciaal
tintje aan te geven. De sporthal van de Milandhof
was voorzien van vrolijke vlaggetjes en bordjes
met 40 erop. Daarover bleek later nog een vraag
gesteld te worden…maar daarover later meer.
72 teams deden mee aan de quiz. Om half acht
liep de zaal al aardig vol en plotseling spotten wij
Coopie, de mascotte van Coop Bremmer. “Wat

Stichting
Welzijn Zegveld
De ‘Onbekende bekende
Zegveldse familie’
Stichting Welzijn Zegveld organiseert de ‘Onbekende Bekende Zegveldse familie’.
Woensdag 18 maart a.s. is het weer zover, ons
jaarlijks terugkerend evenement. Wie zal deze
keer de Bekende Zegveldse familie zijn?
Dit jaar is het alweer voor de 11e keer dat we dit
organiseren i.s.m. de heer Jos Didden.
Het begint om 14.00 uur in de Polderzaal. Entree
is € 2,00 inclusief koffie/thee.
Hebben wij je interesse gewekt? Van harte
welkom.

Gym
Ook dit jaar hebben we gymdocente Nolda bereid
gevonden om ons weer in beweging te krijgen
en te houden. Het is o zo belangrijk om mobiel
te blijven. Om lekker zelfstandig te kunnen
blijven functioneren. En niet onbelangrijk, elkaar
ontmoeten en gezellig koffiedrinken. Er kunnen er
nog een paar bij. We starten elke dinsdagochtend
om 9.00 uur in de Milandhof.

Werelddansen/volksdansen
Elke donderdagmorgen om half 10 begint het
volksdansen. Mevrouw Inge van Bekkem begeleidt ons bij leuke eenvoudige dansjes, gezellig op
muziek; even je gedachten op iets anders. Ben je
geïnteresseerd, kom gerust eens vrijblijvend kijken. Het is in de Polderzaal en na afloop drinken
we een lekker kopje koffie met elkaar.
Van harte welkom.

doet hij hier nu?” Na de gebruikelijke uitleg kon het spel beginnen.
Iedereen ging er fanatiek tegenaan,
ook de winnaars van vorig jaar.
(De Vrolijke Borrelnootjes, red.)
Zij mochten aan een mooie versierde tafel plaats nemen. Achtentwintig vragen circuleerden en na
de laatste vraag dacht ieder team
dat ze klaar waren, maar niets was
minder waar. Er volgde nog een
bonusvraag. Deze vraag werd door
elk team tegelijkertijd gemaakt.
Één van de vragen was: hoeveel keer 40 hangt er
in de zaal? Diverse teams aarzelden geen moment
en gingen direct tellend de zaal door rennen! Een
andere vraag was, hoeveel ballonnen had Coopie
bij zich? Tsja…. Dat was lastig want Coopie was
intussen allang weg. Het werd dus een hoop
gokwerk. Toen de bel weer klonk was het spel dan
echt afgelopen. De menigte stortte zich massaal op
de antwoordvellen die op twee plaatsen in de zaal
geplaatst waren en ondertussen jureerde de jury
de laatste vragen en werd alles in de computer ingevoerd. Een uurtje later was de uitslag bekend…..
Coopie was ook de zaal weer ingelopen en mocht
de prijsuitreiking voor zijn rekening nemen.
De Rode Lantaarn was weer voor een team van

De Rode Lantaarn was weer voor een team van
Jeugdvereniging De Rank.
Jeugdvereniging De Rank. De winnaars van de
jubileumeditie zijn geworden: Kalsbeek Bredius.
Op de tweede plaats eindigde CDA Woerden en
op een gedeelde derde plaats Edah Old stars 1 en
KNA 2. De Vrolijke Borrelnootjes moesten dit jaar
genoegen nemen met een zevende plaats. “Yes, ik
heb de pool gewonnen! Ik had voorspeld dat wij
zevende zouden worden!” aldus een vrolijke “borrelnoot” Marcha. Volgend jaar wordt het spel weer
gespeeld. Noteer 30 januari 2021 alvast maar in
je agenda! Rest van de uitslag is te lezen op www.
verenigingenspel.nl

De Moppereend
Ook dit jaar werd in de laatste week van januari
drie morgens voorgelezen bij de peuters tijdens
het voorleesontbijt. En ook dit jaar had Gert Ton
de eer te mogen voorlezen. Eerst ontbijten met de
peuters in pyjama en daarna voorlezen uit het
prentenboek van het jaar 2020: Moppereend. De
tekst en illustraties van dit boek zijn van Joyce
Dunbar en Petr Horácek.
Eend is mopperig. Haar vijver is opgedroogd
en er is niemand die met haar wil spelen. Tenminste … dat vindt zij. Want ze wil niet gaten graven met
Hond. Niet met Varken spelen in de modderpoel. Niet kraaien met Haan. Niet soezen met Schildpad.
Niet een lekker hapje eten met Geit. Dus … NIEMAND wil met haar spelen. En dan wordt ze ook nog
achtervolgd door een grijs wolkje dat boven haar hoofd steeds donkerder en groter wordt, totdat het
gigantisch groot is. Vervolgens wordt de grijze wolk blauw, paars en geel en uiteindelijk zwart. Dan barst
de wolk en begint het enorm hard te regenen. Alle dieren spelen heerlijk in de regen en na de regen komt
de regenboog in al haar kleuren.
Moppereend is een prentenboek waarin de boosheid van de eend mooi is uitgewerkt in de grijze wolk boven
haar hoofd. Die wordt naarmate eend zich steeds slechter voelt groter tot hij barst. Een verhaal waarin de
kleuters deze emotie heel goed zullen herkennen en ook dat het daarna weer goed komt.
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Eerste editie
Kinderdisco groot succes
Zegveld Wintert
groot succes

De kinderdisco op 8 februari jl. was een groot succes. Er waren een kleine honderd kinderen. Dat maakt dat
het jubileum van Speeltuinvereniging ‘De Robbedoes’ goed gevierd is.

(Een ingekomen bericht)
Zaterdag 1 februari 2020 vond de eerste editie
van Zegveld Wintert plaats. Na meerdere jaren
‘Zegveld Smaakt’ vond het bestuur van de Culturele Stichting Zegveld het tijd voor iets nieuws.
De keuze viel uiteindelijk op ‘Zegveld Wintert’
met als doel: Een gezellige winterdag voor jong en
oud. Begin van de middag werd het evenement
afgetrapt met een drukbezochte bingo. Mensen
moesten voor inschrijving zelfs buiten aansluiten
in de rij, dus de concurrentie was groot. De vele
deelnemers speelden fanatiek mee en na ruim
anderhalf uur waren alle bingoprijzen verdeeld.
Even tijd voor de organisatie om de tent om te
toveren tot kinderdiscotheek, aangezien veel jonge
bezoekers stonden te popelen om te dansen. DJ
Tjeusto draaide de leukste kindermuziek en kreeg
zo alle voetjes van de vloer. Springen, dansen,
zwaaien, van links naar rechts…de kinderen
leefden zich helemaal uit.
Eind van de middag was het tijd voor de feestavond. De vooraf gereserveerde biertafels werden
op zijn plek gezet en rond etenstijd was de hele
tent vol. Tijdens de nodige schnitzels en braadworsten kwam de feestavond op gang door een
optreden van Koor Bravour. Inmiddels werden de
bierpullen getapt en DJ Tjeusto wist binnen notime iedereen op de banken te krijgen. Dit bleek
de start van een ongelofelijk gezellig dorpsfeest
waar iedereen zich uitstekend vermaakte. Kortom:
Het doel was bereikt.
CSZ wil alle bezoekers, sponsoren, vrijwilligers
en spontane hulpkrachten bedanken voor deze
mooie dag!

Speeltuin feestelijk heropend!
Op woensdag 3 februari jl. was het een gezellige boel in de speeltuin aan de Broeksloot/ Korensloot. In
de wijk zal er nog enige weken worden geklust, maar de speeltuin kon inmiddels al in gebruik worden
genomen. Het leek wel alsof alle kinderen uit de wijk zich hadden verzameld om de heropening mee te
maken. Mede door het zonnige weer waren ook veel moeders aanwezig om een plekje op de bankjes te
veroveren. Om 16.00 uur knipte
Nora Streng, het (bijna) jongste
kind uit de wijk, het lintje door
en was het tijd om te spelen. Na
het spelen was er voor alle kinderen drinken met iets lekkers.
Ook de opzichter van het project
was aanwezig. De kinderen uit
de wijk overhandigden hem een
mooie collage van tekeningen
voor in de keet. De werkmannen
werden bedankt en veel succes
gewenst bij de laatste loodjes van
het project.

Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

Schildersbedrijf

Beukers

vdknaapsloopwerken@gmail.com

Hoofdweg 56 - 3474 JG Zegveld - Tel. 0348 - 691220
schilder@beukers.info
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Een High Tea cadeau voor Linda, lerares Engels
Het is al weer 10 jaar geleden dat Linda van der
Westen in Zegveld is gestart met het geven van
Engelse les voor Stichting Welzijn Zegveld. Als
dank gaven de zes cursisten op 20 januari jl. haar
een High Tea cadeau in tuincentrum De Bosrand.
Het was een gezellige meeting met de lady’s, want
heren zitten er niet meer op. Op de mooi gedekte
tafel stonden de etagères rijk gevuld met heerlijke
sandwiches, scones met jam, honing en clotted
cream, taartjes, mini cupcakes en bonbons. Nee,
er werd deze morgen niet over de lijn gesproken,
maar wel over de gezellige activiteiten die de groep
al had ondernomen. Zo is de groep, bestaande uit
zes dames (Cobi, Riki, Gerkla, Anlya, Adrie en
Ada) en Linda al een keer naar Londen geweest en
een keer met de Ferry (veerboot) naar New Castle
in het noorden van het Verenigd Koninkrijk. Deze
boottocht met zware storm en een vertraging van
acht uur ligt nog vers in het geheugen. Inmiddels
heeft de groep een nieuw reisje in het vizier. Eind
maart hopen ze vier dagen naar Cork in Ierland te
gaan, maar dan wel met het vliegtuig.
“De dames zijn heel erg serieus en er wordt
weinig ‘gebept’. Tot nu toe heb ik de groep maar
eenmaal tot de orde moeten roepen en dat in
al die tien jaar”, aldus Linda. Tijdens de lessen

wordt iedere keer een bladzijde gelezen uit het
boek ‘Heart and Soul’, een ziekenhuis roman.
“We doen inmiddels al vijf jaar over hetzelfde
leesboek”. Linda is zes jaar geleden vanuit Zegveld naar Waddinxveen verhuisd. “Maar ik kom
eens in de veertien dagen met heel veel plezier
naar Zegveld om Engelse les te geven. Dit is op
de maandagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur in
de Zegge. Dat zegt genoeg over de sfeer”. Linda
heeft voor meerdere internationale werkgevers
gewerkt en doet dat nog steeds. “Hiervoor heb
ik een tweetalige opleiding gedaan en mijn stage

Bianca doet opnieuw gooi naar RijnKUNSTprijs
KUNSTaandenRIJN Woerden heeft voor de derde keer een wedstrijd uitgeschreven voor de RijnKUNSTprijs. Dit jaar voor 2D- en 3D-werkstukken en foto’s. Beeldende (amateur)kunstenaars die
wonen, werken of leren in de gemeente Woerden mogen meedoen.
Dit jaar is het thema ‘Camouflage’. Er hebben zich dit jaar 27 deelnemers aangemeld. Vorig jaar waren er
22 deelnemers.
Ook Bianca Dussel uit de Populierenlaan 6 heeft zich aangemeld met een keramiek werkstuk. De
genomineerde werken worden van 3 t/m 28 maart a.s. geëxposeerd in bibliotheek Het Groene Hart in
Woerden en in de periode van 3 t/m 20 maart a.s. kan tijdens openingsuren van de bibliotheek gestemd
worden voor de publieksprijs. De prijsuitreiking is op 21 maart a.s. Doet u mee om Bianca aan de prijs te
helpen? In ieder geval wenst de Berichtgever haar heel veel succes.

&

in Engeland gevolgd. Op mijn werk wordt alleen
maar in het Engels gecommuniceerd”.
Als dank kreeg Linda een prachtige bos bloemen
overhandigd met daarbij een Certificaat van Verdienste voor het tien jaar lesgeven aan Senioren.
Linda, thanks and the Berichtgever wish you still
many years a lot of joy and pleasure with the lady’s
from our beautiful village.

Voorjaar/ zomer
kinderkledingbeurs
Op zaterdag 14 maart a.s. wordt er in ‘De Voorhof ’ aan de Hoofdweg 48 van 9.00 tot 12.00 uur
weer een voorjaar/ zomer variant van de kinderkleding- en speelgoedbeurs gehouden.
Tijdens deze beurs worden baby-, kinder- en positiekleding verkocht evenals baby uitzet gebruiksartikelen, speelgoed, kinderfietsen en dergelijke.
Het belooft weer een goed gevulde Voorhof te
worden, dus allemaal van harte welkom!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Carola Hageman, tel. (0348) 560305. Emailadres is: kinderkledingbeurszegveld@gmail.com.

Lekkerkerker
Keijzer B.V.
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Nieuw initiatief in De Meije: een Kunstclub
(Een ingekomen bericht)
Corina van Arnhem heeft samen met Vicki Kurapka een nieuw initiatief in het leven geroepen.
Kunstclub De Meije. Het idee is om 4 à 5 maal
per jaar een lezing over kunst te geven. Corina
zoekt naar interessante kunst- historici om deze
lezingen te kunnen verzorgen. Er heeft inmiddels
al één lezing plaats gevonden, hier hadden zich
20 enthousiastelingen voor aangemeld, een mooi
aantal om mee van start te gaan. De tweede lezing
is op 8 april a.s. gepland, hiervoor zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar. Deze lezing zal, evenals de
eerste, worden verzorgd door Ria Ophof-van Dijk.
Drs. Ria Ophof-van Dijk heeft kunstgeschiedenis in Leiden gestudeerd met als doctoraal
scriptie ‘Verlichtingsfilosofie en Huisgezin in de
Nederlandse Beeldende Kunst in de 2e helft 18e/
begin19e eeuw’.
In 1987 startte zij haar eigen bedrijf ‘Spieghel
der Consten’ en heeft zij veel cursussen over de
geschiedenis van de kunst en lezingen over kunst-

historische onderwerpen gegeven. De laatste 20
jaar heeft zij talrijke kunstreizen georganiseerd en
begeleid. Wij zijn erg blij dat zij tijd voor ons heeft
willen vrijmaken in haar drukke agenda.
De tweede lezing gaat over de Sixtijnse kapel in
Rome. Velen van jullie zullen deze al eens bezocht
hebben maar er is zoveel te zien dat er ook zeer
veel gemist wordt. Ria Ophof zal ons deze pareltjes
laten zien.
De volgende lezingen zijn op dinsdag 13 oktober
en 24 november a.s.. We proberen een grote
diversiteit aan onderwerpen aan te bieden, denk
aan een lezing over een bepaalde schilder, genre,
stroming, periode, materiaal of techniek. Ook een
avond over architectuur, symboliek in de kunst
of informatie voorafgaand aan een belangrijke
tentoonstelling valt onder de mogelijkheden.
Waar: Meijetuin, Meije 311
Datum: 8 april 2020 (nog enkele plaatsen beschikbaar)
Tijd: Van 19.00 uur tot 21.15 uur. (pauze tussen 20.15 en 20.30 uur)

Kosten:

€ 10,-- per persoon per avond. In de
pauze is er koffie/thee verkrijgbaar.
Aanmelden: Liefst voor een heel seizoen (1 jaar)
bij Corina van Arnhem, Meije 311,
info@demeijetuin.nl
Betaling:
Contant of via overschrijving naar
bankrekeningnummer:
NL32 RABO 0338 3382 92 t.n.v.
J.C.M. van Arnhem
Corina en Vicki hebben hun best gedaan en doen
dat nog steeds om mooie en leerzame
avonden te organiseren. Tot ziens in de Meijetuin!

Miland kleuters dansen cijfers & letters
(Een ingekomen bericht)
Vanaf januari krijgen de leerlingen van de onderbouw iedere week een taal-en rekendansles. Dit doen de
leerlingen in het kader van bewegend leren. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig en hebben
veel behoefte aan bewegen. Tijdens de taal-rekendanslessen gaan de leerlingen al dansend, zingend en
bewegend taal-en rekenbegrippen oefenen.
Door het koppelen van een begrip aan een beweging ontstaat er een mooi leereffect. Het onderwijs sluit nu
nog beter aan bij de natuurlijke behoefte van het jonge kind. De lessen worden door een docent ‘Bewegen
met kids’ gegeven. De begrippen
sluiten aan bij het thema wat
we die week op school hebben
en bij de leerlijnen Rekenen en
Taal. Zo hebben de leerlingen
bij het thema winter rondgelopen als een pinguïn en
een ijsbeer, een denkbeeldige
sneeuwpop gemaakt en rondgevlogen als sneeuwvlokjes.
Er werden sneeuwpoppen en
schaatsen geteld en begrippen
als ‘thermometer’, ‘bevriezen’
en ‘winterslaap’ kwamen voorbij. Wat is leren toch leuk als je
er ook bij mag bewegen!
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Klauterbrevet voor
Rob Stofberg
(Een ingekomen bericht)
Zaterdag 8 februari jl. werd aan de uit Zegveld
afkomstige Rob Stofberg het KLAUTERBREVET
(met het volgnummer: 27) uitgereikt.
Deze onderscheiding ontving hij uit handen van
de heer A.B. Wichards van het Nederlands Klimmers Comité (NKC) als gevolg van de door hem
geleverde prestatie. Rob Stofberg wist, binnen de
daarvoor geldende termijn van drie jaar, aan acht
geselecteerde (hard-) loopwedstrijden deel te nemen. De hiervoor geselecteerde loopwedstrijden
kenmerken zich doordat er relatief veel klimwerk
in is opgenomen. Vrijwel alle – in dit programma
opgenomen – lopen vinden plaats in de navolgende regio’s: Utrechtse- en Sallandse Heuvelrug,
de Veluwe en het Rijk van Nijmegen.
De Berichtgever feliciteert Rob van harte met deze
mooie prestatie.

De Berichtgever
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In gesprek met... Jopie Kruijt-Visser
Als ik naar achteren loop om dit interview te
houden, word ik begroet door Krulletje, het hangbuikzwijn van Jopie Kruijt. Hij knort wat en wroet
met zijn snuit door het hooi dat in zijn hok ligt.
Waren we allemaal maar zo tevreden als dit dier.
In ieder geval heb ik dit interview met een vrouw
die ook zo tevreden is, Jopie Kruijt-Visser.
Johanna Visser is geboren op 28 mei 1936 te Alphen aan den Rijn als dochter van Maarten Visser
en Johanna Kwakernaak. Door haar vader werd
ze Jopie genoemd, alhoewel men haar in ons dorp
meer als Jo kent. Zelf vindt ze Jopie mooier, dus
zo zullen we haar in dit interview noemen. Jopie
komt uit een gezin van drie kinderen, allemaal
meiden. Jopie is de jongste en de zussen Rie en
Adrie zijn ouder. Alle drie de zussen zijn nog in
leven. De ouders van Jopie hadden een boerderij
aan de Prins Hendrikstraat 71 in Alphen aan den
Rijn. “Mijn vader had deze boerderij overgenomen van zijn vader”. Zij kregen hulp van een boerendaggelder, die met zijn gezin woonde in een
huisje van de familie Visser aan de Visserstraat in
Alphen aan den Rijn. Op de boerderij werd van
de melk kaas gemaakt door moeder Visser. De
hofstede kreeg de naam ‘Kort-An’ nadat een weg
kort aan de boerderij was aangelegd. Vader Visser
was een bestuurder. Zo was hij hoogheemraad bij
het Hoogheemraadschap van Rijnland. Verdrietig
is het verhaal van een broer van vader Visser. Deze
oom van Jopie die ze zelf nooit gekend heeft, kon
goed studeren. Na de H.B.S. ging hij studeren in
Delft. Na de ontgroening, een inwijdingsritueel bij
beginnende studenten, is hij ziek geworden en op
18-jarige leeftijd overleden.
Jopie volgde de lagere school binnen de school
M.U.L.O. School met de Bijbel aan de Sint Jorisstraat te Alphen aan den Rijn. Ze heeft goede herinneringen aan deze school. “Het was een strenge
en nette school. Het was oorlog toen ik naar
school ging. Ik ging lopend, al kluivend aan een
goudrenet uit onze boomgaard”. Zoals zo vaak in
de oorlog gebeurde, werd ook deze school gevorderd door de Duitsers, waardoor Jopie een lange
periode niet naar school kon. Van de oorlog kan
Jopie zich best nog veel herinneren. “De boerderij
lag in een gebied waar veel gevechtsvliegtuigen
over kwamen en heel wat bommen zijn gevallen.
De boerderij is hierdoor flink beschadigd. De
koeien moesten op een gegeven moment weg.
Ik zie ze nog over de weg lopen. Ze gingen naar
andere boeren waar ze tijdelijk werden gestald. Ik
herinner me ook nog goed dat ik gewassen werd
in een teil en er weer een bommenwerper over
kwam, waarop mijn moeder zei: ‘Och, als we nu
weg zullen moeten dan heb je niet eens kleertjes
aan’. Omdat het vaak te gevaarlijk was om thuis
op de boerderij te blijven logeerden mijn zusjes
en ik bij mijn oma of een oom, maar wel verdeeld

over diverse gezinnen. Vader had in de kelder van
de boerderij balen stro neergelegd. Daar zaten we
met ons gezin als er gebombardeerd werd, zo bang
waren we. Ik hoor het mijn vader nog zeggen:
‘Heel Den Haag brandt’. Als kind zat ik vaak in de
hooiberg, dat was voor mij altijd een soort veilige
plek. Omdat het voor veel gezinnen moeilijk was
om aan eten te komen, kwamen ze bij ons thuis
eten halen zoals melk en kaas. Zo moest mijn
oudste zus eens kaas brengen bij een gezin in
Alphen aan den Rijn. Je kon natuurlijk niet met
de kaas onder je arm daar naar toe lopen. Nee, de
kaas werd verborgen onderin een poppenwagen
met daarover heen een matras en dekentjes zodat
niemand het zag”.
De boerderij van vader Visser is in de oorlog
ook een tijd gevorderd geweest door de Duitsers.
“De voorkamer hadden ze omgetoverd tot een
kantine en een andere kamer tot schrijfkamer. In
een schuur op het erf waren zgn. moffenmeiden
bezig ketels vol met eten aan het klaarmaken voor
de Duitsers. Mijn vader vond aan het eind van de
oorlog achter een deur van de schuur een karkas
van een koe, waarschijnlijk geslacht door de geallieerden. Het enige wat vader zei was: ‘Je zal maar
honger hebben’. En wat konden wij daar tegenin
brengen”.
Na de lagere school ging Jopie naar de Landbouwhuishoudschool ‘Koningin Juliana’ in Alphen aan
den Rijn. “Alle leerlingen hadden bij de school een
kleine groentetuin. Zo leerden we hoe je groente
moet kweken. Verder kreeg ik naailes en werd
daarbij opgeleid tot costumière. Na twee jaar kreeg
ik een diploma van deze school. Nee, verder leren

zat er niet in.
Thuis konden
ze mij goed
gebruiken. Ik
ging meehelpen
op de boerderij. Naast mijn
moeder hielp ik
ook mijn vader.
Hij leerde mij
melken, ik voerde
de kalveren en
gaf melk aan de
lammetjes. Naast
mijn vader en de
boerendaggelder
hielpen ook mijn
zus Rie en ik
tweemaal per dag
met melken. Mijn
zus Adrie was
apothekersassistente bij Apotheek Allart in
Alphen aan den Rijn. Verder hadden we thuis een
grote groentetuin, heerlijk om in te werken. Mijn
ouders hadden een piano en van mijn vader moest
ik leren pianospelen. Zelf zag ik dat helemaal niet
zitten, het werd dus niks. Wel hield ik van zingen.
Als kind was ik lid van het kinderkoor Hosanna
o.l.v. de heer Van der Hoek. Toneelspelen mocht
ik graag doen. Ik zat op een toneelclub van de
Hollandsche Maatschappij van Landbouw. We
speelden overwegend kluchten en eenmaal per
jaar vond er een uitvoering plaats. Wat ik ook
heerlijk vond, was zwemmen in de tankval achter
in het land. Veelal ging ik daar in mijn uppie
zwemmen. Een tankval is een door de Duitsers
tijdens de Tweede Wereldoorlog gegraven water
als bescherming tegen aanvallen van de geallieerden vanuit zee”.
Wordt vervolgd in het volgende nummer.

Voor u gelezen:

‘Welkom bij Bravour’
Koor Bravour is een enthousiast koor met
zangers uit Woerden en omstreken. Dit koor
heeft een speciale voorkeur voor zeemans- en
shantyliederen.
Elke donderdagavond wordt er gerepeteerd van
19.30 uur-21.30 uur bij Verweij Houttechniek
in Woerden. 30 januari jl. was het koor aanwezig in de Milandhof voor een promotie-avond.
Misschien dat u deze avond heeft gemist of niet
aanwezig kon zijn. U bent van harte welkom om
eens mee te zingen.
Voor meer informatie, ga naar www.bravour.nl

Agenda 2020:
Donderdag 5 maart om 20.00 uur.
Lezing door Bas Bijl (actief in de uilenwerkgroep) over de vogels
en uilen die in de Meije voorkomen.
Zaal open va 19.30 uur. Entree gratis maar vol is vol.
Keuken sluit om 18.30 uur.

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

Nieuwe openingstijden van af zondag 12 april
(1e paasdag en 2e paasdag open !!!!!)
Geopend van Woensdag t/m Maandag va. 10.00 uur.
Keuken van 12.00 tot 20.00 uur.
OP DINSDAG GESLOTEN!!!

Hazekade 20 - Tel: 06 14445511

Bedrijf:

Privé:
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Heftrucks •
Hydr. kranen •
Sloopsorteergrijpers •
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Voor je het weet
begint het nieuwe
maaiseizoen weer!
Vergeet de
onderhoudsbeurt van
uw grasmaaier niet!
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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

De Berichtgever
Burgerlijke stand
Geboren:
22 december 2019
Ize, dochter van
Martien & Ruth Meijer-Garretsen
Varsseveldseweg 161, 7002 LL Doetinchem
28 januari 2020
Martijn Gerard (Milan), zoon van
Martijn & Judith Verboom-Oussoren
Hoofdweg 133, 3474 JC Zegveld
28 januari 2020
Mikki Fransje (Mikki), dochter van
Hans & Annemieke van Tricht-van Dam
Korte Meentweg 27, 3652 LH Woerdense Verlaat
31 januari 2020
Ysabella Selyna Anna (Ysabella),
dochter van
Aland Broere & Marijke Vianen
Voorweg 27, 2431 AL Noorden
4 februari 2020
Stan, zoon van
Jacco & Lianne Beukers-Meijers
Prunuslaan 9, 3474 HA Zegveld

50 jaar getrouwd:
13 maart 2020
Jan & Marry Angenent-Uittenbogaard
Middenweg 9H, 3474 KC Zegveld

(Een ingekomen bericht)

Welke vogel is
dat nu?
Heeft u dat
ook regelmatig? U ziet
een prachtige vogel,
maar weet
niet welke
het is. Kom
dan naar de
vogelpresentatie in de Meije. Bas Bijl uit de Meije
(actief in de uilenwerkgroep) geeft een
boeiende lezing. Hij combineert dit met
mooie verhalen en prachtige plaatjes van
veel voorkomende vogels in de Meije en
de regio.
Heeft u zin in een gezellige en leerzame
avond? Kom dan donderdag 5 maart a.s.
om 20.00 uur naar café de Halve Maan.
De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.
De entree is gratis. De consumpties zijn
voor eigen rekening.
Voor inlichtingen:
Eetcafe De Halve Maan, Hazekade 20,
tel. 0172 685575.
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Rondje Zegveld vierde editie
(Een ingekomen bericht)
Het Rondje Zegveld staat inmiddels op de kaart,
veel hardlopers weten de weg naar Zegveld te vinden om mee te doen aan dit hardloopevenement.
Sinds 2019 is het een onderdeel van het Groene
Hardloop Circuit, dat bestaat uit 4 hardloopevenementen in de gemeente Woerden. Vorig jaar is dit
gestart en blijkt een succes te zijn.
Op zaterdag 28 maart 2020 is de eerste loop in
Zegveld, vervolgens de Kamerikse Weteringloop
op zaterdag 9 mei, de Singelloop in Woerden op
maandagavond 15 juni en de afsluiter is in Harmelen op zondag 6 september.
Er is een stempelkaart die bij elke deelname wordt
afgestempeld. Deelnemen aan 3 van de 4 lopen
wordt beloond met een leuke attentie. Er wordt een
puntenklassement bijgehouden. Op onze website
is te lezen hoe de punten worden verdiend. Voor
de winnaars zijn er prijzen, maar deelnemen is
belangrijker dan winnen.
Rondje Zegveld heeft weer drie afstanden. De
kidsrun van 1500 meter start om 13.30 uur. Alle
kinderen van de basisschool kunnen meelopen en
krijgen ook een startnummer. Om 14.00 uur start
de 5 en 10 km gelijktijdig voor een mooie ronde
door de polder. Voor-inschrijven kan via onze website tot 21 maart. Er geldt een voordeliger tarief en
het startnummer ligt klaar op 28 maart. Op de dag
zelf is inschrijven mogelijk in de Milandhof.
De start is weer aan de Middenweg tussen de
Milandhof en supermarkt Coop. Er is elektronische tijdswaarneming en er zijn weer prijzen. Voor
iedere deelnemer is er een aandenken.
Ook dit jaar wordt er weer gelopen voor een goed
doel. Dit keer zelfs twee, we lopen voor de Ten-

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.
29 feb: VBW-middag
5 mrt: TV Miland - introductieavond
senioren: 19.30 - 21.00 uur
10 mrt: TV Miland - introductieavond
senioren: 19.30 - 21.00 uur
10 mrt: E.H.B.O. Herhalingsles AED/reanimatie in de Milandschool, Hazekade. Aanvang 19.30 uur
10 mrt: Passage. Trans World Radio komt
vertellen over hun wereldwijde
werk. Aanvang 19.45 uur in de
Milandhof
13 en 14 mrt: NL doet
14 mrt: Kinderkleding- en speelgoedbeurs
in de Voorhof
18 mrt: TV Miland - jeugdinstuif
(na aanmelding)

nisvereniging en De Zegge. TV Miland heeft door
hun verhuizing veel extra kosten en willen voor
de jeugd graag een ‘oefen-muur’ aanschaffen. De
Zegge kan een bijdrage voor het jaarlijkse uitje
goed gebruiken. Dankzij sponsoren en de deelnemers gaan we dit mogelijk maken. De organisatie
hoopt weer veel Zegvelders te zien in het startvak
en als supporter.
Het evenement heeft naast sponsoren en deelnemers ook vrijwilligers nodig. Neem contact op met
Hilda Brak als je een paar uurtjes tijd hebt om te
helpen. Het zijn eenvoudige taken, extra handen
zorgen ervoor dat alles vlot verloopt.
Door tijdelijke afsluiting van enkele wegen geeft
het enige verkeershinder. Dat is lastig, daarvan zijn
we ons bewust. We proberen dit te beperken, maar
vertrouwen ook op begrip en medewerking van de
inwoners en bezoekers van ons dorp. Alle informatie staat op onze website www.rondjezegveld.nl.
Graag tot ziens, namens de organisatie van Rondje
Zegveld, Bart, Hilda, Jesse, Marco en Sven.

18 mrt: Welzijn Zegveld. De onbekende
bekende Zegveldse familie
24 mrt: Vergadering Dorpsplatform in de
Milandhof. Aanvang 20.00 uur
28 mrt: Rondje Zegveld
1 apr: Vrouwen koffie-ochtend.
4 apr:
TaLENTE festival van 12.00 – 17.00
uur
18 apr: Toneelavond
9 mei: Familiemarkt
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

De Berichtgever in 2020
De Berichtgever hoopt in 2020 te verschijnen
op: 27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni,
25 september, 23 oktober, 20 november,
18 december.
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk woensdag 11 maart 2020
bij ons binnen te
e Zegveldse
Voor het laatst
zijn. Advertenties
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Face
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De Berichtgeve
net
www.zegveld.

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

