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Voor inwoners van Zegveld en de Meije
De leden van de
werkgroep B17 crew
memorial v.l.n.r.
Frank Beiboer,
Piet Brak,
Ciska Klooster,
Adri de Jong,
Jan van Amerongen
en initiatiefnemer
Wout Verweij.
Op de foto ontbreken:
Jeroen van der Kamp,
Nel Verboom en
Wim Verwoerd.

Programma B17 herinneringsdagen rond
Zoals u in eerdere Berichtgevers heeft kunnen lezen worden
er in verband met het 75-jarig
bevrijdingsjubileum twee herinneringsdagen georganiseerd. Deze
herinneringsdagen worden op
20 en 21 februari a.s. gehouden.
Dagen waarbij een tentoonstelling
en diverse activiteiten in de Polderzaal van de Milandhof zullen
plaatsvinden.
De werkgroep B17 crew memorial
heeft het programma voor deze
twee dagen rond.

Beide dagen
• Op beide dagen is er een doorlopende expositie waarbij diverse
restanten en documenten
van de neergeschoten B17 bommenwerper te zien zijn, alsmede
voorwerpen uit de tijd van
de Tweede Wereldoorlog.
• Tevens is er een doorlopende
PowerPoint presentatie.

Donderdag 20 februari
• Op donderdag 20 februari a.s. is
de zaal vanaf 13.00 uur open.
• Rond de klok van 14.30 uur zal
het door Jeroen van der Kamp
geschreven boek worden gepresenteerd. Het boek heeft de titel
‘Ik verwacht tegen juni terug te
zijn’ meegekregen.
• Tevens zullen twee schilderijen
worden onthuld door enkele
gemeenteraadsleden.
De schilderijen geven een
impressie van de tragedie net
voor de crash.
• Om 19.30 uur zal Jeroen van der
Kamp een lezing geven over het
gebeurde.

Vrijdag 21 februari
* De zaal is open vanaf 10.00 uur.
• Er is gelegenheid voor de
scholen om de tentoonstelling te
bezoeken. Om 11.00 uur zal de
Jorai school komen.

AED voor Milandschool
(Een ingekomen bericht)
De Milandschool is het nieuwe jaar goed begonnen. Er hangt namelijk
een AED aan de buitenkant van de school. Vorig schooljaar hebben de
leerlingen geld opgehaald met de sponsorloop om de AED te kunnen
bekostigen. Het is een draagbaar apparaat dat helpt bij het reanimeren
van iemand met een hartstilstand.
Met een elektrische schok helpt het apparaat het hart op gang. Dit vergroot de overlevingskansen van het slachtoffer. In Nederland hangen al
veel AED’s en iedere week komen daar weer een aantal bij. We zijn blij
dat we er op de Hazekade 10 ook één hebben.

• Rond 16.00 uur zal een kort
moment het monument aan de
Hazekade worden bezocht.
• Om 19.30 uur geeft Jeroen van
der Kamp nog een korte samenvatting.
• Om 20.30 uur zal muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’ muziek
spelen uit de jaren 40-45.
• Francis van Tricht zal enkele
liederen zingen uit de Tweede
Wereldoorlog, zoals We’ll Meet
Again (het lied van Vera Lynn )
en You’ll Never Walk Alone. Zij
zal worden begeleid
door Daniël Burgers.
De toegang voor dit evenement
is gratis.
Voor meer informatie kunt u
terecht bij Wout Verweij, Broekerweg 56.

Colofon
ADVERTENTIES
EN ADMINISTRATIE
Gerkla Gerritsen
Eikenlaan 19
3474 HB Zegveld
Tel. 0348 - 691675
Reknr. NL71 RABO 0341 9061 23
E-mail:
info@studiogg.nl

REDACTIE
Gert Ton
Tel. 0348 - 691892
gertton@hetnet.nl
Ciska Klooster
Tel. 06-2238 9259
info@ccdesign.nl
Jantina de Bruijn
Tel. 0348 - 745818
jantinabrak@hotmail.com
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Studio Gerrit Gerritsen
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Prunuslaan 8, 3474 HA Zegveld, tel. 0348-691572

W. J. VONK

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

Lisette Pauw

• LOONWERK • GRONDWERK • TUINAANLEG • DIVERSEN

Prinses Beatrixstraat 12
3474 JW Zegveld

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

• Beschoeiingen
• Vlonders
• Hekwerken
• Tuinschermen - geïmpregneerd
- hardhout
- gaaselementen
• Grondwerk - kraanwerk
- rioleren
• Erfverharding - grind
- split
- straatwerk
Bel gerust voor een passende
oplossing, informatie of een • Tevens doen wij diamantboren

Tel. 0615080215
Lisette_pauw@hotmail.com

vrijblijvende offerte.

Voor je het weet
begint het nieuwe
maaiseizoen weer!
Vergeet de
onderhoudsbeurt van
uw grasmaaier niet!

KMN

KOOMAN MECHANISATIE
NOORDEN

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

Verras je VALENTIJN op een bodyscrub en
rozenpakking bij Salon La Sonrisa.

Op woensdag 19 februari
voor € 35 i.p.v. € 55.
www.salonlasonrisa.nl
06-288 993 67

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

Dublinlaan 2, 3446 AC Woerden, 0348 - 506643 www.elwi.nl
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Speeltuinvereniging de Robbedoes jubileert

“60 jaar bestaat de speeltuinvereniging
alweer. Eigenlijk was het jubileum vorig
jaar al. Maar door allerlei blessures van
drie bestuursleden zat een feestje er toen
niet in. Dat wordt dit jaar ruimschoots
goedgemaakt met leuke activiteiten.” Aan
het woord is Jolanda van Tol, zij is het
langstzittende bestuurslid, al zevenendertig jaar (vanaf 1983). De overige bestuursleden zijn Gerard Plijter en Albert de Boggende. Zij hebben vorig jaar hun 25-jarig
jubileum binnen de club gevierd. Verder
zijn Anja Splinter en Ellen van Dam ook
al lange tijd bestuurslid en onlangs is
Mark Andeweg erbij gekomen.

Geschiedenis
De speeltuin werd in mei 1959 opgericht door een aantal Zegvelders. G.W.
Kleinveld was de eerste voorzitter. Het
initiatief kwam echter van gemeentewege.
De speeltuin ‘De Robbedoes’ is toen gesitueerd aan het einde van de Molenweg
en is daar nog steeds te vinden. In de loop
van de tijd zijn de toestellen wel veranderd. Dat heeft ook te maken gehad met
de veiligheidseisen die veranderd zijn.
Zo werd in 1998 de verantwoordelijkheid
vanwege deze eisen overgenomen door de
gemeente Woerden. Na onderling overleg
heeft het bestuur toen toch besloten om
betrokken te blijven bij de speeltuin.
Toen zijn er afspraken gemaakt met de
gemeente dat als een toestel weggehaald
wordt er altijd een nieuw toestel voor
terug geplaatst moet worden. Dat wordt
tot op de dag van vandaag nog steeds zo
gedaan.
Alleen het onderhoud van de zandbak
is voor de vereniging zelf. Jolanda: “Een
keer per jaar vernieuwen we het zand en
lopen we alles na voor een uitgebreide
controle. Dat is altijd gezellig om dat met
z’n allen te doen. Afgelopen jaar hebben
we zelfs met z’n allen een nieuwe zandbak
gemaakt!”
De vereniging heeft ongeveer 200 leden.
Voor € 7,50 per jaar ben je al lid van de
Speeltuinvereniging. Met deze opbrengst
en soms wat sponsorbijdrage kan er
jaarlijks altijd weer wat leuks worden georganiseerd voor de kinderen in Zegveld.
Een jaarlijks terugkerend evenement is

natuurlijk het sinterklaasfeest. Niet alleen de
Zegveldse kinderen zijn
hierbij aanwezig, maar ook
kinderen uit de omgeving
komen graag naar het Zegveldse sinterklaasfeest. Er
wordt altijd groots uitgepakt en alle kinderen krijgen aandacht van Sinterklaas.
De vereniging helpt Sint en zijn Pieten
altijd een beetje en zorgt voor voldoende
chocolademelk en strooigoed.

Kinderdisco op 8 februari
“Nu hebben we voor zaterdag 8 februari
a.s. een Kinderdisco op de planning staan.
Alle basisschoolkinderen zijn welkom van
16.00 tot 18.00 uur in de Meijezaal van de
Milandhof. DJ Stijn komt leuke muziek
draaien. Ook worden er leuke spelletjes
gedaan en na afloop krijgt ieder kind een
lekker patatje met een snack erbij. Wat het
extra leuk maakt is dat iedereen verkleed
mag komen! Dus zoek je mooiste outfit uit
en kom lekker swingen in de Milandhof!”

Jolanda: “Verder gaan we in september
ook nog wat organiseren, dat zal dan in
de speeltuin zelf gaan plaatsvinden, maar
daar kan ik nu nog niks over zeggen. Dat
blijft nu nog even geheim……”

Milandschool on ice!
(Een ingekomen bericht)

De laatste schoolweek van 2019 was er één om niet snel te vergeten.
Op het schoolplein lag namelijk een ijsbaan. En die heeft de hele week voor een heleboel
plezier, sportiviteit en gezelligheid gezorgd.
Tijdens de pauze en de overblijf kon er natuurlijk geschaatst worden maar een rekenles
op het ijs ging ook prima. ‘Wat is de oppervlakte van de ijsbaan?’ ‘Hoeveel platen liggen
er en welke som kan je daarbij maken?’ ‘Tel de maten van de schaatsen bij elkaar op.’
Een dictee doen op schaatsen met behulp van een wisbordje was ook wel super leuk!
En woordjes van Engels oefenen was op deze manier ook veel leuker dan normaal. Na
schooltijd was de ijsbaan ook open. Op woensdagmiddag was er door de Ouderraad een
gezellig winterfeest georganiseerd. Er waren kraampjes met spelletjes, je kon geschminkt
worden, er was een speurtocht door de school, koek en zopie en de kerstman was er ook
bij! Op deze manier het jaar afsluiten was geweldig.

• dakbedekking & onderhoud • lood- & zinkwerk • centrale verwarming
Tel.: 0348-407690 Fax: 0348-407190
www.disseldorpinstallaties.nl
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Hieronder worden voor u door Paul
Vonk, waarnemend dorpssecretaris, de
belangrijkste punten die in de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van
17 december 2019 op de agenda stonden
op een rijtje gezet. De uitgebreide notulen kunt u ook lezen op onze website
www.dorpsplatform.zegveld.net

Zegveld, het dorp waar
het leven goed is!

Melding Openbare Ruimte (MOR)
De gemeente heeft een presentatie
gegeven over het nieuwe systeem van
Meldingen Openbare Ruimte. Hiermee
kunnen door inwoners alle meldingen
over de openbare ruimte worden gedaan,
zoals schade aan wegen, straten of voetpaden; als straatverlichting niet werkt,
bomen omgewaaid zijn, papiercontainers
vol zijn, er sprake is van overlast door
hondenpoep, gevaar is vanwege gladheid,
zwerfafval, etc. etc. Aan de melding kan
ook een foto worden toegevoegd.
De meldingen kunnen heel gemakkelijk
via de website van de gemeente worden
gedaan (www.woerden.nl en dan klikken
op ‘melding doen’). Je kunt dan een adres
opgeven, waarna er een kaartje verschijnt, waarop de locatie van de melding
kan worden aangegeven met daarbij de
vermelding wat de klacht is. Je krijgt
daarna een mail met een snelkoppeling
naar de melding. De melder wordt op
de hoogte gehouden van de afhandeling.
De norm voor het afhandelen is dat er
binnen 48 uur antwoord wordt gegeven.
Als een melding niet binnen 48 uur kan
worden opgelost, dan krijgt u antwoord
hoe dit verder gaat.
Sinds 7 november 2018 zijn vanuit Zegveld 414 meldingen binnengekomen, dat
is een hoog aantal, wat de betrokkenheid
van ons dorp aantoont!

Verplaatsing grens bebouwde kom
De werkgroep Verkeer van het Dorpsplatform Zegveld heeft voorgesteld de
(verkeerskundige) bebouwde kom grens
op de Hoofdweg te verleggen richting
Woerden en op de Milandweg tot voorbij
de voetbalvereniging Siveo. Zowel bij
Siveo als bij de toekomstige locatie van
de tennisvereniging steken veel fietsers

Nieuws van het
Dorpsplatform
Zegveld
over waaronder kinderen en hier wordt
veel te hard gereden. De gemeente is geen
voorstander van het plan en wil niet verder gaan met het verleggen van de grens
van de bebouwde kom tot net voorbij
de nieuwe wijk Weidz omdat het gebied
daarna tot aan Siveo een open karakter
heeft en de weggebruiker niet het gevoel
heeft in de bebouwde kom te rijden.

Extra passeerstroken Hazekade
Over de passeerstroken langs de Hazekade is twee jaar gepraat. Het Dorpsplatform Zegveld is blij dat deze er nu
zijn gekomen en het daardoor veiliger is
geworden. De gemeente is gevraagd om
bij de ‘oude’ passeerstroken wat puinverharding aan te brengen omdat het daar
erg zacht is.

Afgebroken rioleringen Eikenlaan.
Een afvaardiging van het Dorpsplatform
is met de gemeente op locatiebezoek
geweest. Er is naar putten en bestrating
gekeken.
Er komt van de gemeente nog een verslag
van. De bewoners krijgen nog een brief
van de gemeente met informatie over het
ontstaan van de problemen, oplossingen,
etc. etc.

Omgevingsvisie
In de omgevingsvisie legt de gemeente
vast hoe de fysieke leefomgeving zo kan

worden ingericht, dat het goed leven,
wonen, leren, werken en ontspannen is
voor iedereen in de gemeente Woerden.
Daarbij gaat het vooral om een goed
evenwicht tussen alle opgaven die er zijn.
Denk bijvoorbeeld aan wonen, werken,
overgaan op hernieuwbare energie,
mobiliteit, landschap en ecologie, bodem,
water, milieu en een veilige en gezonde
leefomgeving.
De gemeente gaat hierover met het
Dorpsplatform in gesprek voor wat het
dorp Zegveld betreft. Bij het opstellen
van de omgevingsvisie zullen ook de
inwoners nauw betrokken worden.

Plan locatie Waldhoorn/Pionier
Zaterdag 7 december jl. was er een
politieke ochtend in Zegveld, de gemeenteraad vergaderde toen in Milandhof. Dit
was voor de Woerdense politiek uniek.
Op de agenda stond één onderwerp: het
bestemmingsplan Pionier, dat de bouw
van 24 zorgappartementen mogelijk moet
maken. De ochtend was aangekondigd in
de Woerdense Courant.
Tijdens de vergadering was er de mogelijkheid tot inspreken. Enkele omwonenden, twee kandidaat-huurders en
ZegveldZorgt/Dorpsplatform Zegveld
hebben hier gebruik van gemaakt. Het
Dorpsplatform Zegveld en later ZegveldZorgt hebben al jaren voor het plan
geijverd om hier zorgwoningen te bouwen, zodat ook de ouderen in hun dorp
kunnen blijven wonen.
Inmiddels is het bestemmingsplan door
de gemeenteraad vastgesteld. Bezwaarmakers kunnen tegen het plan in beroep
gaan.

Economische zaken
Er wordt een gesprek met de gemeente
gepland over bestaande en nieuwe bedrijven (starters) op het huidige bedrijventerrein. Dit wordt met de plaatselijke
ondernemersvereniging opgepakt.

Kale bomen
De ‘Totempalen’, een term die dorpsplatformlid Ko Kromwijk heeft bedacht,
staan er nog. Het zijn afgezaagde bomen,
deze worden deze winter omgezaagd.

Bedrijf:
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Brainstormen over nieuwe
bouwlocaties
Mede in het licht van de omgevingsvisie
zal in het voorjaar 2020 worden gebrainstormd over mogelijke bouwlocaties.

Verplaatsing brandweerkazerne
De gemeente is bezig met plannen om
de brandweerkazerne van Zegveld te
verplaatsen. De brandweer zou graag
richting Weidz willen, zodat er geen
fietspad hoeft te worden gepasseerd (dus
veiliger) en ook Woerdense Verlaat sneller bediend kan worden.

Dorpsplatform Zegveld
viert lustrum!
Het is al weer twintig jaar geleden dat
het Dorpsplatform Zegveld is opgericht.
Het Dorpsplatform Zegveld houdt zich
bezig met alles wat te maken heeft met de
leefbaarheid van het dorp. Dat kan gaan
over woningbouw (ouderen en jongeren moeten in Zegveld kunnen blijven
wonen), onderhoud aan groen/bomen,
verkeersveiligheid, reconstructies van
wegen, zorg voor ouderen (zo heeft het
Dorpsplatform destijds ZegveldZorgt
opgericht), etc. etc.
Een van de initiatiefnemers, Piet Brak, is
na 20 jaar nog steeds lid van het dagelijks
bestuur, waarvan een groot aantal jaren
alweer als voorzitter en dit is natuurlijk
een felicitatie waard. Piet werd tijdens de
vergadering bedankt voor zijn jarenlange
inzet voor ons mooie dorp en werd door
de dorpssecretaris verrast met een dinerbon voor (uiteraard) Spies & Spijs. De
felicitaties van de dorpssecretaris werden
door de vergadering met een hard en
warm applaus ondersteund!
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Samenwerking bij de
maatschappelijke stage in Woerden
bekrachtigd in nieuw convenant
(een ingekomen bericht)
Gemeente Woerden, Kalsbeek College,
Minkema College en Hart voor Woerden
ondertekenden op 12 december een convenant voor 4 jaar voor verdere voortzetting van de maatschappelijke stage
in Woerden. Het is inmiddels het derde
vierjarenconvenant rondom de MaS dat
deze partijen getekend hebben.
De ondertekening vond plaats op de
ijsbaan in Woerden. Deze ijsbaan wordt
volledig gerund door vrijwilligers. Elk
jaar zijn er minstens 30 maatschappelijke
stagiaires die hun stage bij de ijsbaan
voltooien. Ze houden toezicht op het ijs,
helpen bij de uitgifte van de schaatsen en
jureren bij de curlingcompetitie.
Met de ondertekening geven alle betrokken partijen aan dat zij veel belang hechten aan de maatschappelijke stage; Het
is een verrijking van het lesprogramma
en belangrijk in de burgerschapsvorming
van leerlingen.
Het nieuwe convenant loopt van 2020 tot

en met 2023. Doel van betrokken partijen
is om leerlingen ook in de toekomst uitdagende en verrijkende maatschappelijke
stages van 30 uur te kunnen (blijven)
bieden. In een tijd waarin de overheid
een steeds groter beroep doet op de inzet
van burgers en maatschappelijk initiatief,
zijn jonge mensen die bereid zijn om zich
vrijwillig in te zetten voor een ander immers hard nodig.
Zowel de scholen als Hart voor Woerden
als coördinerende organisatie, hebben
plannen om de maatschappelijke stage te
versterken in Woerden. Begin 2020 volgt
bijvoorbeeld een nieuwe digitale stagebank. Later in 2020 komen er workshops
voor stagebiedende organisaties hoe zij
jongeren kunnen betrekken bij hun vrijwilligerswerk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Vossen, stagemakelaar
Maatschappelijke Stage in Woerden via
e.vossen@hartvoorwoerden.nl of
06 21169074.
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Agenda 2020:
Zondag 26 januari v.a. 15.30 uur tot 19.00 uur
‘De Drama Queens’
Cabaret in de brede muzikale zin, muzikaal en grappig.
Entree gratis.
Zaterdag 15 februari v.a. 21.00 uur
‘Heel De Meije Zingt Hazes’
M.m.v. onze eigen Hazes. (Edwin Halvers)
Slechts 80 kaarten in de voorverkoop à 5 euro te koop
aan de bar. (eventueel aan de deur 15 februari 10 euro)
Zondag 23 februari v.a. 16.00 tot 19.00
‘Nadine & Jones’
Muzikaal duo met een gouden stem. Kom zelf luisteren.
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Keijzer B.V.
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Telefax 0348-407560

Entree gratis.

Hazekade 20 - Tel: 06 14445511
Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

Schildersbedrijf

Beukers

Hoofdweg 56 - 3474 JG Zegveld - Tel. 0348 - 691220
schilder@beukers.info
Heftrucks •
Machinehandel, •• Motoren
Hydr. kranen •
Onderdelen
Sloopsorteergrijpers • Verhuur en Reparaties • Hydr. slangen service

G. Donselaar & Zn.
Wilt u meer weten?
Kom naar Nijverheidsbuurt 5
of neem vrijblijvend contact
met ons op:
Tel. 0348-692388/06-50620862
marceldonselaar@ziggo.nl
Nijverheidsbuurt 5
3474 LA Zegveld
Fax 0348-690469
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Verras iemand
met rozen op
Valentijnsdag
(Een ingekomen bericht)
Wilt u iemand laten weten dat u van hem
of haar houdt, feliciteren, beterschap
wensen, laten weten dat u aan diegene
denkt of gewoon in het zonnetje zetten?
Zeg het met een roos!
De jongeren van de tienerclubs van de
Hervormde Kerk van Zegveld willen u
hier graag bij helpen door een rode roos
persoonlijk aan huis te bezorgen. De opbrengst komt ten goede van een project
in Mozambique, waarbij vrijwilligers
zieken en armen hulp bieden.
Kosten
U kunt iemand verblijden voor € 2,50 per
roos, inclusief bezorging.
Boeketvoordeel:
- Een boeket van 5 rozen is € 10,- (uw
voordeel: € 2,50)
- Een boeket van 15 rozen is € 25,- (uw
voordeel: € 12,50)
De rozen worden verpakt in een doorzichtige folie met een feestelijk lintje.
Bezorggebied
Bezorging wordt gedaan in Zegveld, de
Meije, Hofplein en ’t Oude Land.

Koor Bravour komt naar Zegveld Wintert
(Een ingekomen bericht)
Onlangs heeft de CSZ het programma bekend gemaakt voor Zegveld Wintert 2020 op
1 februari. Dit leuke programma voor jong en oud wordt aangevuld met een verrassend optreden. Rond de klok van 18.00 uur zal de feestavond namelijk op gang komen
door gezellige zeemansliederen van Koor Bravour uit Woerden. Dit zeemanskoor
bestaat al bijna 20 jaar en weet er ieder evenement een feest van te maken.
Hierbij nog even het volledige programma: Van 13.00 tot 14.30 uur is er bingo waarbij
leuke prijzen te winnen zijn. Na een korte break zullen de kinderen zich van 15.30
tot 17.00 uur volledig kunnen uitleven tijdens de kinderdisco. Het springkussen is
uiteraard de hele dag beschikbaar. De kinderdisco zal vanaf 17.00 uur overgaan in een
gezellige feestavond met muziek van Koor Bravour en DJ Tjeusto. We zien jullie graag
op 1 februari!

Bestellen
Bestellen kan via bestelstrookjes die u
binnenkort thuis zult ontvangen (nu ook
al te vinden op www.hervormdzegveld.
nl). Deze kunt u t/m zaterdag 8 februari
inleveren bij o.a. de Coop. Bestellen kan
nu alvast via WhatsApp.

Op Jorai thematisch spelend en
onderzoekend leren

WhatsApp
1. Stuur een WhatsApp bericht voorzien
van onderstaande informatie (per
persoon die u wilt verblijden met een
roos/rozen) naar Anouk de Vink (0615313429):
- Naam en adres van degene aan wie de
roos is/rozen zijn gericht
- Persoonlijke boodschap (deze zullen
wij als geprinte tekst aan de roos/rozen
bevestigen)
- Het aantal rozen dat u graag wilt laten
bezorgen op dit adres
2. U krijgt een digitaal betaalverzoek via
WhatsApp.
Alle rozen worden op Valentijnsavond
(vrijdag 14 februari) persoonlijk overhandigd door de tieners.

Op School met de bijbel ‘Jorai’ werken de
kinderen in de onderbouw met thematisch spelend en onderzoekend leren. Alle
onderbouwleerkrachten hebben hiervoor
een meerdaagse cursus gevolgd.
In groep 1 & 2 wordt een thema gekozen
die dicht bij de beleving van kinderen ligt
(bv. de huisarts) en deze wordt uitgediept
in spel en onderzoekend leren. Leerlingen maken in de werkplaats hun eigen
materiaal dat ze vervolgens in het spel
kunnen gebruiken.
Door deze activiteiten prikkelt de leerkracht 21e eeuwse en hogere cognitieve
vaardigheden. Zo leren de kinderen
samenwerken, denken en redeneren.
Probleemoplossend en creatief handelen
wordt versterkt.
In de groepen 3 & 4 wordt deze manier
van leren doorgezet. Door in groep 3 thematisch te werken creëer je ruimte voor
spel en kun je geleerde woorden en cijfers
meteen betekenisvol inzetten in het
thema. Zo ontstaat een soepele overgang
van groep 2 naar 3.
Groep 2/3 werkt momenteel over de
speelgoedwinkel, een mooi thema vol

Doet u mee?
Namens het goede doel en degene(n) die
u gaat verrassen, alvast hartelijk dank!

(Een ingekomen bericht)

rekenactiviteiten op het niveau van groep
2 en 3!
In groep 4 wordt het lezen en schrijven
nog meer betekenisvol. In alle rollen in
de themahoek wordt gespeeld, gerekend,
geschreven en gelezen. Momenteel werkt
groep 4 over de luchthaven en worden er
o.a. koffer labels geschreven, wordt er een
plattegrond van de luchthaven gemaakt
en lezen de kinderen de hoogtemeters.
Zo mogelijk bezoeken de groepen verschillende ondernemers in het dorp om
zo te kijken hoe ‘er in het echt gewerkt
wordt’ en verwerken de kinderen deze
ervaringen in hun spel.
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Foto 1. Bianca moet wel een bijzondere
vrouw zijn, gezien haar capaciteiten die
op het spandoek vermeld stonden bij
het Thomashuis op haar verjaardag op
22 februari. Zij is collega (bij het Thomashuis), moeder (van Joanne), timmervrouw; vrouw van …, schilderes op
muren en op doek; keramiste, computer
deskundige, dit is geen zoete koek; kokkin, en nog veel meer, wat wij meten;
en dat mag iedereen weten. O ja, Bianca
werd 50 jaar. Vandaar.
Foto 2. De vlag hangt uit, een ketting
om zijn hals met 50 er op, een hoed op
zijn hoofd met 50 er op en zelfs een oude
trekker stond er voor in het gras met 50
er op. Het kon niet anders dan dat JanWillem Kastelein uit de Clausstraat 26 op
9 april die leeftijd heeft bereikt.
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Foto 3. Ewout Verweij van de Milandweg
25 zit hier op 4 mei bij zijn tweelingbroer.
Of is het toch Abraham die zijn beeld
heeft aangenomen? Wij denken het laatste, omdat hij die dag 50 jaar werd. Wat
er op het papier staat is voor de redactie
van de Berichtgever helaas niet te lezen.
Foto 4. Of er op 14 mei echt 50 kaarsen
gebrand hebben op de verjaardagstaart
van Gijs van Brenk uit de Korensloot 70
is niet bekend, wel dat hij brandweerman
in hart en nieren is. En de brandweer
Abraham kon uiteraard niet ontbreken
en hield de wacht bij de voordeur.

Foto 5. Dit spandoek kwamen we op 10
juni tegen bij de Middenweg 15. De tekst
laat niets aan de verbeelding over en
heeft hier betrekking op John Verbogt.
Zelf herinnert hij zich hier niets meer
van.
Foto 6. Simone van der Wind uit de
Prinses Beatrixstraat 29 zag op 23 juni
een Sara in haar tuin staan. Maar zij werd
die dag toch geen 50 jaar? Bij goed kijken
bleek het een halve Sara te zijn, dat past
beter bij de leeftijd van 25 jaar.
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Foto 8. Nog nooit was het zo warm in
ons land. Veel mensen en dieren hadden
last van de hittegolf die ons land in zijn
greep had. Op 25 juli liep de temperatuur
in ons dorp zelfs op tot 41 graden. Hugo
Maat leverde ons deze foto met het overtuigende bewijs. In de laatste week van
augustus volgde nog een tweede hittegolf.
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Foto 7. Op 12 juli beleefden Dirk van
Dam en Jacky de Graaf uit de Eikenlaan
21 de dag van hun leven. Het was nl. hun
trouwdag. Na een onvergetelijke en vermoeiende dag troffen ze bij thuiskomst
hun huis gebarricadeerd met bierkratten
en gewikkeld in afzetlint aan. Hoe ze binnen gekomen zijn, is bij de redactie van
de Berichtgever niet bekend, wel dat het
een ‘vriendendienst’ betrof.

Foto 9. Deze toffe peer is geen 49 meer.
Dat is meestal zo als je 50 wordt. Maar
bij Marcel Sangers uit de Kastanjelaan 23
werd het op 30 juli nog een keer fijn via
een spandoek duidelijk gemaakt.
Verder hing er een spandoek met allemaal kreten die op Marcel betrekking hebben, zoals: papa, ijs, snoep,
Jumbo, altijd nog jeugdig, verwend,
grijs haar, moorkop, etc. Zo hebben
we hem weer een beetje beter leren
kennen.
Foto 10. Op 16 augustus troffen we
aan de Berkenlaan 10 een bord en een
Sara aan. Thera van der Knaap kwam
er niet onderuit en poseerde gewillig
voor de camera van de Berichtgever bij
haar Sara. En ze zal vast wel een wijntje
gedronken hebben op het feit dat zij de
leeftijd van 50 jaar heeft bereikt. En wij
toasten met haar mee, proost!
Foto 11. Onder het motto: ‘Wij er niet in,
jij er ook niet in’, hadden de vrienden op
30 augustus de toegang gebarricadeerd
van de woning Pr. Beatrixstraat 32. Het
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was de trouwdag
van Corné Brak en
Christa de Groot.
Volgens het spandoek is de tijd van
vele huurders en
wietplanten voorbij.
Nu geniet Nelis
met Beb hier aan zijn zij. Of dat de eerste
nacht gelukt is, dat weten we niet. Wel
dat ze de volgende dag vrolijk de barricade hebben opgeruimd.
Foto 12. De 50 aantikken doe je maar
eenmaal. Ook Sabina van de Arend uit de
Eikenlaan 17 beleefde deze dag op 9 september. Dat de tijd even leek te hebben
stil gestaan, mag dan zo zijn, maar tikt
inmiddels voor Sabina verder richting de
51. Uiteraard mocht op deze dag een Saar
niet ontbreken.
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Foto 13. Dit jaar bestond Coop Bremmer
60 jaar. En bij dit feest mochten de inwoners van Zegveld, Woerdense Verlaat
en een deel van de Meije meedelen in
de vreugde. Als verrassing hing op 21
september een tas aan de voordeur, met
daarin een heerlijk ontbijt. Piet, Helen en
Bart, wat een leuke verrassing, bedankt!
Nog heel veel fantastische jaren als Coop
Bremmer toegewenst.
Foto 14. In de tas met ontbijt van Coop
Bremmer die als verrassing op 21 september aan de voordeur hing, zat een
leeg flesje welke je die dag gratis kon
laten vullen met jus d’orange. Mevrouw
Verhage en mevrouw Tanger genoten op
het bankje naast Coop Bremmer in de
zon van hun gratis flesje jus d’orange.

Ook dit
gebeurde er
in 2019

Foto 16. ‘Wat begon met een ritje in een
gele Daf is na 25 jaar nog steeds niet af ’.
We nemen aan dat de gele Daf symbool
staat voor het huwelijk van Kees en Jacqueline de Voogel uit de Kastanjelaan 1.
Op 18 november reed deze Daf inmiddels al weer 25 jaar. Hopelijk krijgt de
Daf geen pech en wordt het nog een hele
mooie lange reis.

Foto 15. Op de plek waar ze is geboren
vierde Marianda Dorst-de Gier aan de
Hoofdweg 59 op 9 oktober haar 50ste verjaardag. Een enorme Sara kon
niemand ontgaan. Of ze er moeite mee
heeft of niet, volgens de maker van het
bord viert ze gewoon voor de 12e keer
haar 39-ste verjaardag. Zo blijf je in ieder
geval lekker jong.

Foto 17. Op 10 december kon het ons
niet ontgaan, het spandoek aan de
Hoofdweg 51. Dit is het adres waar Peter
Brak woont. Mr. Manitou slaat op Peter.
Manitou is het merk machines waar Peter
in handelt. Het zijn o.a verreikers, heftrucks en hoogwerkers. Blijkbaar is deze
60 jarige mr. Manitou nog topfit en nooit
moe. Hopelijk nog heel veel jaren.

De Berichtgever
(Een ingekomen bericht)

Nieuwjaarsinstuif kerken
Zaterdagavond 4 januari jl. is in de Milandhof de nieuwjaarsinstuif gehouden
voor alle gemeenteleden van de Zegveldse afdeling van de Gereformeerde Kerk
en de Hervormde Gemeente Woerden.
Ongeveer 55 gemeenteleden hebben
onder het genot van een hapje en een
drankje elkaar een voorspoedig en gezegend nieuwjaar toegewenst.
De nieuwjaarsbijeenkomst begon traditiegetrouw met een welkomstwoord
van het wijkteam, verzorgd door Cees de
Vink. Persoonlijk lief en leed en diverse
activiteiten zijn de revue gepasseerd,
bijvoorbeeld de maandelijkse jongeren
ZIN-diensten, de uitverkochte TOP2000
kerkdiensten en de jaarlijkse barbeque.
Na de opening had iedereen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en gezellig door
te kletsen. Voor de jongere generatie
stonden er spelletjes klaar, zoals de sjoelbak en Skip bo.
Het organisatieteam wil via deze weg
iedereen die er was hartelijk bedanken
voor hun komst en de gezamenlijke start
van het nieuwe jaar!
De organisatie hoopt de komende jaren
nog meer Zegvelders te kunnen verwelkomen bij de nieuwjaarsinstuif.
Mocht u meer informatie willen over de
nieuwjaarsinstuif, dan kunt u contact
opnemen met Linda van Amerongen linda.oskam@hotmail.com - 0625124026.
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Schade aan pannaveldje Molenweg
Een oplettende ouder uit ons dorp stuurde de Berichtgever enkele foto’s van het pannaveldje aan de Molenweg. Hij maakte zich zorgen over de staat van het veldje. Door het
afsteken van vuurwerk en het branden van sterretjes is de kunststof bodem op meerdere
plaatsen beschadigd. Daarnaast ligt er veel rommel op het veldje. Ook doordat het veldje
regelmatig vol staat met waterplassen, verzamelt het vuil zich hierin en blijft de bagger
liggen. Maar het ergst is
wel dat de middenstip
door baldadigheid uit
het veldje is getrokken.
Nadat de redactie van de
Berichtgever enkele jongens
heeft gesproken, blijkt
dat de middenstip meerdere malen is verwijderd.
Waarom? In ieder geval
zou het goed zijn als het
veldje een schoonmaakbeurt krijgt. Misschien een
oproep aan enkele ouders
van spelende kinderen om
het veldje met bezems een
keer goed schoon te vegen.
Wie neemt het initiatief?
Een kleine moeite, groot
plezier!

Kom je naar De Nationale
Voorleesdagen in de Bibliotheek?
(Een ingekomen bericht)
Een mopperboek om vrolijk van te worden! Eend is mopperig. Ze wil niet gaten
graven met Hond. Niet met Varken in
de modderpoel. Niet kraaien met Haan.
Niet soezen met Schildpad. En dan wordt
ze ook nog achtervolgd door een grijs
wolkje dat boven haar hoofd steeds donkerder en groter wordt. En wat krijg je
dan? De boel barst los: regen, dansende
dieren in de plassen en een regenboog.
Dans je mee?
22 januari t/m 1 februari a.s. zijn het De
Nationale Voorleesdagen. Kom met je
kindje naar de Bibliotheek en maak kennis met een mopperende eend. ‘Moppereend’ van Joyce Dunbar en Petr Horácek
is Prentenboek van het Jaar 2020. Leuk

voor kinderen van 2 tot 6 jaar en aanschuiven is gratis.
Alle kinderen van 2-6 jaar kunnen meedoen aan de kleurwedstrijd. Haal tijdens
het voorlezen of daarna een kleurplaat in
de Bibliotheek en lever deze uiterlijk zaterdag 8 februari a.s. weer in. De winnaars
krijgen het prentenboek ‘Moppereend’ en
een Moppereend-vingerpoppetje.
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid van de
Bibliotheek. Kinderen t/m 6 jaar die lid
worden tijdens De Nationale Voorleesdagen krijgen een Moppereend-vingerpoppetje cadeau.
Wekelijks wordt er voorgelezen in alle
vestigingen van Bibliotheek Het Groene
Hart. Kijk voor een overzicht op www.
bibliotheekhetgroenehart.nl/speciaalvoor/0-tot-6-jaar/Voorlezen.html

vdknaapsloopwerken@gmail.com
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In gesprek met... Cees en Ali van Hanswijk-de Leeuw
Wie langs Hoofdweg 25 rijdt of fietst, ziet in
de serre van deze woning vaak Ali of Cees van
Hanswijk zitten. “Ja, dat is ons plekje. Een heerlijk plekje om wat te puzzelen of te lezen. Veel
mensen uit het dorp zwaaien even als ze voorbij
fietsen en uiteraard zwaaien wij terug, heel
gezellig”. Inmiddels zijn ze tijdens dit gesprek
bijna 62 jaar getrouwd en hebben dus al een
paar maal het bloemetje van de maand mogen
ontvangen. Maar hun levensverhaal hebben
we nog nooit opgeschreven. Daar zijn we voor
gaan zitten en start hier.
Cornelis (Cees) van Hanswijk werd op 21 november 1933 in Alphen aan den Rijn geboren
als zoon van Aart van Hanswijk en Willemijntje
Krijntje (Mijntje) Loenen. Cees is de jongste
van het gezin Van Hanswijk. “Ik heb nog een
oudere broer en zus”. De lagere school werd
door Cees in Alphen aan den Rijn gevolgd.
Dit was de School met de Bijbel aan de Jan
Nieuwenhuijzenstraat. “Het was oorlog en dat
had ook gevolgen voor het naar school gaan. Ik
heb weinig op school gezeten. De school was
namelijk eerst gevorderd door de Nederlandse
militairen en later door de Duitsers. Ik vond het
niet erg want ik had helemaal geen zin om te
leren”. Op elfjarige leeftijd heeft Cees een ernstig
auto ongeluk gehad. “Net na de bevrijding heb
ik onder een Canadese auto gezeten waarbij
mijn been ernstig beschadigd was. Ik heb veel
huidtransplantaties gehad en in het begin veel
last. Maar je leert er mee leven”.
Na de lagere school ging Cees geen opleiding
volgen aan een middelbare school, maar werken. Hij ging werken bij brood- en banketbakker Jac. van Vliet in de Hooftstraat in Alphen
aan den Rijn. “Koekjes en pinda’s bakken en
brood venten waren enkele taken voor mij om
te doen. Tot 1953 heb ik bij bakker Van Vliet
gewerkt.”
“Ik werd melkrijder bij mijn oma Cornelia
Loenen-van Gaikhorst. Zij was jong weduwe
geworden en had een melkrijdersbedrijf samen
met haar dochter (tante) Jo. Velen hebben Jo
Loenen nog gekend als koster van de hervormde kerk in ons dorp. Jan Rademaker was
gestopt als melkrijder, dus voor mij een kans
om deze baan over te nemen. Hoewel ik nog
geen vrachtwagen rijbewijs had, mocht ik wel
rijden als er maar iemand mee ging die wel
zijn vrachtwagen rijbewijs had. Dit was Jan
Heemskerk. Het rijbewijs werd aangevraagd
bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) en na een paar rondjes rijden was ik
geslaagd. Het rijbewijs zou worden opgestuurd.
Voor mijn gevoel duurde dit erg lang en iedere
dag vroeg ik aan postbode Cees Groenendijk of
hij het rijbewijs bij zich had, maar nee. Na weer
een paar dagen later zag ik postbode Groenen-

dijk in de verte aan komen rijden en hij hield
het papiertje in zijn hand omhoog”. De melk
van de boeren werd gebracht naar melkfabriek
De Producent aan de Nieuwe Gouwe in Gouda.
Het geld dat de boeren hiervoor kregen, nam
Cees in een envelop mee en gaf dit weer aan
de boeren. “Ik had naast de bestuurdersplek
een kistje staan en dit kistje zat soms vol met
enveloppen met geld”.
Inmiddels had Cees ene Ali de Leeuw van de
Molenweg 45 leren kennen. Hij was toen 20 jaar
en Ali 18 jaar. Het was in die tijd niet gebruikelijk dat je gelijk bij elkaar over de vloer kwam.
Afspraakjes werden gemaakt via briefjes die
elkaar bereikten via de melkbus. Ook is er een
foto van de melkwagen van Cees die in de sloot
ligt aan de Molenweg. Dit kwam omdat hij bij
het voorbij rijden bij het huis waar Ali woonde
iets te uitbundig zwaaide, waardoor hij met zijn
melkwagen in de berm belandde en vervolgens
in de sloot. Dit weerhield hem er niet van om
zijn vriendin Ali te blijven ontmoeten. Cees
bleef bij de ouders van Ali de melk ophalen en
bracht ook de kaas voor Leen de Leeuw naar De
Producent.
Aaltje (Ali) de Leeuw is op 27 december 1935
in Zegveld geboren als dochter van Leendert
(Leen) de Leeuw en Woudina (Woudien) van
den Broek. Het gezin De Leeuw bestond uit 1
jongen en 5 meiden. Ali heeft een tweelingzus
Dien. Een tweede broertje is helaas op jonge
leeftijd verongelukt. De lagere school werd
gevolgd aan de School met de Bijbel aan de
Hoofdweg 48, waar nu het kerkelijk centrum
de Voorhof is. Ali herinnert zich nog dat ze in
de klas heeft gezeten bij juffrouw Ende en bij de
meesters Van Wijngaarden en Brussaard. Ook

Ali heeft in de oorlog een poosje geen school
gehad omdat de school door de Duitsers was
gevorderd. Van meester Van Wijngaarden herinnert zij zich nog dat hij best driftig kon zijn.
“Hij had mooie slanke vingers en het gebeurde
een keer dat hij tijdens een driftbui zijn handen
naar voren gooide, waarbij zijn ring van zijn
vinger door de klas vloog”.
Na de lagere school ging Ali naar de Huishoudschool in Woerden. “Ik fietste altijd met Nel
Berkelaar naar Woerden. Omdat de Huishoudschool aan de Singel nog in aanbouw was,
kregen we het eerste jaar les in een gebouw aan
de Havenstraat en in Concordia (thans Plein 7),
eveneens aan de Havenstraat”. Het tweede lesjaar kon worden gevolgd in de nieuw gebouwde
Huishoudschool aan de Singel. “Na het behalen
van het diploma ging ik werken bij de familie
Van Ingen (bij Jaap en Wijntje) aan de Rondweg. Ik hielp daar in de huishouding, maar heb
daar ook leren melken. Verder hielp ik mee op
het land, hielp met kaasmaken en uiteraard de
stoep doen, dus het melkgerei schoonmaken.
Boer Van Ingen was het tegenovergestelde van
mijn vader. Hij was een rustige man die geduld
had om mij een en ander te leren. Ik heb het
daar erg fijn gehad. Toen mijn zus Nel in 1953
ging trouwen moest ik thuis komen werken.
Dat waren dezelfde werkzaamheden als die ik
bij Van Ingen gedaan had. Tot mijn trouwen in
1958 heb ik thuis gewerkt.
In de winterperiode ging ik Jannie van de GeerBlok helpen met het naaien van kleding. Zij
woonde toen met haar man Gert in één van de
houten huisjes aan de Molenweg. Zij heeft mij
het maken van kleding geleerd. Omdat ik daar
vlakbij woonde kwam ik er vaak. Het was mijn
tweede thuis”.

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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De Berichtgever
Op 30 januari 1958 zijn Cees en Ali in ons
dorp getrouwd. Het burgerlijk huwelijk werd
voltrokken door Dirk Boer (van de toenmalige
manufacturenwinkel aan de Hoofdweg 63) en
het huwelijk werd kerkelijk ingezegend door
ds. Iz. Kok. Het feest werd gehouden op de
boerderij aan de Molenweg 45. De catering
werd verzorgd vanuit Concordia in Woerden,
waarvan Jan Ton beheerder was. Zij gingen wonen aan de Nieuwstraat 44. “Wij hadden daar
samen met buurman Toon Hamoen een huis
laten bouwen door Aannemersbedrijf Beukers
en metselaar Ries van Eck. Wij hebben daar tot
1966 gewoond. Door de ruilverkaveling hadden
we grond kunnen kopen van Willem van Wijk
die met zijn boerenbedrijf verhuisd was van
Hoofdweg 27 naar Hoofdweg 31. Samen met
Henk van Luinen hebben wij de grond gekocht.
Van Luinen gingen bouwen aan de Hoofdweg
27 en wij bouwden onze woning aan
de Hoofdweg 25”. Inmiddels had Cees
in 1962 het bedrijf overgenomen van
zijn oma en tante en ging verder onder
de naam C. van Hanswijk Transport.
Hiervoor had Cees de benodigde papieren in huis, want voor zijn huwelijk
had hij al het Middenstandsdiploma
behaald. Daarnaast had Ali na haar huwelijk met Cees het diploma Beroepsvervoer gehaald. “Dit diploma was
nodig zodat Cees ook andere artikelen
kon vervoeren. Want tussen het melk
rijden door werd altijd geprobeerd
andere producten te vervoeren zoals
hooi, bieten en stro. Ook voor de
graanhandelaren Koetsier uit Woerden
en Pak uit Kamerik werd gereden.
Daarna heb ik ook nog het diploma
Grensoverschrijdend vervoer gehaald,
zodat ook naar het buitenland kon
worden gereden. Ik vond het leuk om
deze diploma’s te halen. Ook de technische kant vond ik erg interessant”,
aldus Ali. Om het melk rijden goed te
kunnen vervoeren, werd een nieuwe
vrachtwagen gekocht bij Bertus van
Dijk in Harmelen. In de boerenwereld
speelde zich inmiddels een andere zaak
af. Veel boeren hadden zich rond 1970
uitgekocht bij de CMC, een landelijke boerenorganisatie. Deze boeren,
zogenaamde vrije klanten, wilden hun melk
leveren aan melkfabriek De Leerdam in Den
Haag. Tijdens een vergadering met boeren en
melkfabriek De Leerdam in het Gemeentelokaal
(thans Brandweerkazerne) ging De Leerdam er
mee akkoord dat Cees de melk voor hen mocht
ophalen. De boeren wilden hun melk leveren
aan De Leerdam omdat zij een halve cent per
liter meer gaven. Cees haalde de melk op bij
boeren in Zegveld, de Meije en Rietveld.
Tot 1975 heeft Cees zijn melkrijdersbedrijf
voortgezet. “De meeste boeren gingen in die
tijd over op een melktank en het wegbrengen
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van de melk in melkbussen ging eigenlijk over.
Ik besloot een andere richting in te slaan”.
“Via Bas den Hollander, voorzitter van de
centrale vereniging van ambulante handel
(marktkooplieden), kwam ik in aanraking
met de kramenmarkt. Van hem hoorde ik
dat degene die de kramen zette, ermee ging
stoppen. Of ik wellicht interesse had? Nou, dat
had ik. Ik ben begonnen met het verhuren van
kramen in Utrecht. In de loop der jaren is dit
uitgegroeid naar wel vijftien gemeentes, zoals
Nieuwegein, Driebergen, Leusden, Abcoude,
etc. Het opzetten en later weer afbreken van
kramen is zwaar werk. Het opzetten is veelal
nachtwerk. In Utrecht kwam soms ’s nachts om
twee uur al een marktkoopman om zijn kraam
in te richten.
Rond 1990 hebben mijn zoons Aart en Leen
het bedrijf overgenomen. Ik bleef nog wel wat

gelopen voor het verjaardagsfonds van de
hervormde kerk”.
Cees is op maatschappelijk gebied niet actief
geweest. “Ik ben geen man van vergaderen en
daarbij had ik mijn drukke (nacht)werkzaamheden met het verhuur van kramen”. Wel heeft
hij zich de afgelopen jaren vermaakt met het
opknappen van een oude Peugeot uit 1934, een
pareltje. Hij moet alleen nog gekeurd worden
voordat hij de weg op mag. “Dat gaat dit jaar
(2020) echt gebeuren”.
Ruim twintig jaar reden Cees en Ali met hun
caravan in het voorjaar naar een camping in
Nehren bij Cochem aan de Moezel in Duitsland, 380 km rijden. “Afgelopen jaar zijn we
voor het eerst niet geweest, maar we hebben het
daar altijd zo fijn gehad met ontzettend aardige
campingbewoners. De jongens hebben al
aangeboden om de caravan te brengen en weer
te halen. We dubben of we dit jaar weer
zullen gaan, wie weet”.
Vier jaar geleden is Ali in de revisie geweest. Ze heeft twee nieuwe heupen gekregen en daarna ook nog een nieuwe
rechter schouder. “Ik loop inmiddels
wel met een rollator. Maar ik vind dat
prima, even naar Bremmer een boodschap doen, ik geniet er van”.
Cees gaat, nadat hij het een keer
benauwd heeft gehad, jaarlijks naar
het Cardiologie Centrum Utrecht voor
controle, preventief.
Al mijmerend over het verleden komt
Ali tot de conclusie dat zij één van de
weinige bewoners aan de Hoofdweg zijn
‘van de oude stempel’, dat wil zeggen van
hun leeftijd. We hebben het over burenavonden gehad, waarbij de kamer blauw
stond van de rook, maar bijzonder gezellig waren. “Ons huis was ook wel een
beetje de zoete inval.”
Op maandag- en vrijdagavond kwam
jarenlang Adriaan Verhoeff (bijgenaamd
Kaan) op de koffie. Het gezegde in ons
huis was dan ook: maandag is kaandag”.

meelopen om een en ander te regelen en om
contacten te onderhouden. Er waren altijd wel
klusjes waarvan de jongens zeiden: ‘Pa, kan jij
dat even doen?’ Hand-en-spandiensten zogezegd die ik graag voor ze deed”.
Ali zat in het verleden in het bestuur van het
Bejaardencomité. De taak van dit comité was
het organiseren van het jaarlijkse bejaardenreisje. Om dit reisje te kunnen bekostigen werd
er huis-aan-huis in ons dorp gecollecteerd.
In 1989 is het Bejaardencomité opgegaan in
Welzijn Zegveld. “Ook heb ik heel wat jaren

Een groot gedeelte van het huishouden
doet Ali nog zelf. Ook het koken probeert ze zoveel mogelijk zelf te doen,
maar gaan doorgaans tweemaal per
week eten bij schoondochter Ellie (getrouwd
met zoon Aart) die Eetcafé De Halve Maan
beheert.
Ali en Cees kregen drie kinderen: Ineke, Aart
en Leen. De familie is inmiddels uitgebreid met
zeven kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.
“We zijn verschrikkelijk dankbaar dat we nog
zo’n goede gezondheid hebben. Ook dat we
zoveel liefde mogen ontvangen van de kinderen
en nu ook van de klein- en achterkleinkinderen.
Dat is een toegift. Verder zijn we nog goed van
geest. Ja, we zijn gelukkig”!

“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.

www.boltonbouw.nl
info@boltonbouw.nl

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

• MIDDENWEG 2 • TEL. 691971 •

Wij hebben heerlijke
handgemaakte
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Henk Oskam We
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

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

De Berichtgever
Burgerlijke stand
Geboren:
13 december 2019
Abel Mees (Abel), zoon van
Arie & Berthilde van den Berg-van Elk
Pr. Willem Alexanderstraat 7, 3466 LW
Waarder
23 december 2019
Lotte Alida (Lotte), dochter van
Richard & Manon van Valkenburg-Kruijt
Kosterdijk 13b, 3466 LD Waarder
3 januari 2020
Mireille Yinthe Elianne (Mireille),
dochter van
Ruben & Nienke Gorter-Houtman
Nieuwstraat 26, 3474 JM Zegveld

50 jaar getrouwd:
30 januari 2020
Teus & Henny de Bruijn-Westeneng
Hoofdweg 144A, 3474 JK Zegveld

Overleden:
26 december 2019
Hermanus Augustus (Herman)
van den Haak
in de leeftijd van 84 jaar
laatst gewoond hebbende: Dorpsstraat
17, 3474 JP Zegveld
Correspondentieadres: Uitvaartcentrum
De Laatste Eer
t.a.v. Familie Van den Haak
Oudelandseweg 52, 3443 AC Woerden
Hartelijk dank voor uw warme meeleven tijdens het ziekzijn en na het overlijden van mijn innig geliefde man,
onze lieve zorgzame vader en opa

Bastiaan Hofland
Het heeft ons goed gedaan.
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Stuur een kaartje naar
De Berichtgever!!
Als u wilt dat een geboorte, jubileum, overlijden
etc. in De Berichtgever vermeld wordt, dan
verzoeken wij u dit ons te melden.
Vergeet u dus niet om de Berichtgever een
kaartje te sturen!
Uw kaartje kunt u het beste sturen naar:

Gert Ton, Broeksloot 43, 3474 HS Zegveld

in de voorjaarsvakantie
(Een ingekomen bericht)

Spelletjesmiddag
Op vrijdag 31 januari 2020 organiseert
Welzijn Zegveld een spelletjesmiddag.
De middag begint om 14.00 uur. De
entree bedraagt € 2,00 incl. koffie/thee met
iets lekkers.
Neem gerust uw buurvrouw/man en of
vriend/in mee om er met elkaar een paar
gezellige uurtjes van te maken.
Bruidsfoto’s en Ondernemers
Woensdag 19 februari a.s. worden in de
Polderzaal van de Milandhof weer bruidsfoto’s en foto’s van Ondernemers getoond.
Jos Didden laat de romantische portretten
zien, welke door betreffende paren zijn
aangereikt. De foto’s van de ondernemers
heeft Jos op locatie gemaakt en kunstig
bewerkt, waardoor er geraden moet worden om wie het gaat. Het belooft weer een
heel leuke middag te worden, die begint
om 14.00 uur.
De onbekende bekende Zegveldse familie
Woensdag 18 maart a.s. toont een onbekende bekende Zegveldse familie oude
familiefoto’s en worden daarbij behorende
verhalen verteld. Het belooft weer een
gezellige middag te worden, waarbij misschien ook anekdotes en kiekjes getoond
worden die wellicht ook voor u van belang
en herkenbaar zijn. U wordt om 14.00 uur
verwacht, waarbij ook familie en vrienden
van harte welkom zijn.

Maak kennis
met tennis
op de nieuwe banen
bij TV Miland
(Een ingekomen bericht)

T.M.C. Hofland-Floor, kinderen en
kleinkinderen

Vakantie Bijbel Week

De bouw van het nieuwe complex vordert
en daarom word je van harte uitgenodigd
om te komen tennissen. Wil jij ook met
de nieuwe banen kennismaken, kom dan
eens spelen! Speciaal voor senioren hebben we twee introductieavonden, op donderdag 5 maart en dinsdag 10 maart a.s.,
dan ben je welkom op ons nieuwe park
van 19.30 tot 21.00 uur, Milandweg 27.
Voor de jeugd is er op woensdagmiddag
18 maart een instuif. S.v.p. van te voren
aanmelden. Er is een kennismakingsactie met trainingen verzorgd door een
professionele trainer van 2R-Sports. Voor
senioren: 5 trainingen + vrij tennissen t/m
mei 2020 voor € 40,--.
Voor de jeugd tot 18 jaar: 3 trainingen +
spel uur met andere jeugdleden in april/
mei 2020 voor € 25.
Meer info: Petra Haring (jeugd), Marianne
Klein (senioren) en www.tvmiland.nl

Ook dit jaar wordt er weer een extra
VBW-middag gehouden in de voorjaarsvakantie. Op zaterdag 29 februari a.s.
zullen we terugblikken op het thema van
de afgelopen VBW-week: ‘SchatRijk’.
Deze middag wordt gehouden in de ‘Jorai’
en begint om 14.00 uur.
Alle kinderen van groep 1 t/m groep 8 van
de basisschool zijn welkom.
Zet de datum maar vast in je agenda!
Meer informatie volgt via een uitnodiging
in de brievenbus.
Het VBW-team.

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.
31 jan: Spelletjesmiddag met een hapje en
drankje bij Welzijn Zegveld
1 feb: Zegveld Wintert
11 feb: Passage. Feestelijke 70-ste jaarvergadering, een jubileumavond met
verloting. Aanvang 19.45 uur in de
Milandhof
19 feb: Welzijn Zegveld: Bruidsfoto’s/ondernemersmiddag met Jos Didden
20 en 21 feb: Boekpresentatie en tentoon
stelling over de neergestorte B17
bommenwerper in de Polderzaal
van de Milandhof
29 feb: VBW-middag
14 mrt: Kinderkleding- en speelgoedbeurs
in de Voorhof
18 mrt: Welzijn Zegveld. De onbekende
bekende Zegveldse familie
28 mrt: Rondje Zegveld
18 apr: Toneelavond
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:
28 februari, 27 maart, 24 april, 29 mei,
26 juni, 25 september, 23 oktober,
20 november, 18 december.
Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk woensdag 12 februari 2020
bij ons binnen te
ste Zegveldse
zijn. Advertenties Voor het laat
en op de
jk
nieuws, ki ev
uiterlijk vrijdag
e van
sit
ok
bo
Face
14 februari 2020.
O

r en op
De Berichtgeve
net
www.zegveld.

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

