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Voor inwoners van Zegveld en de Meije

Wat gaan we doen deze zomer?
Voor de horeca gelegenheden in Zegveld was het natuurlijk schrikken dat alles werd gesloten op
15 maart jl. vanwege de corona-maatregelen. Iedereen snapte deze beslissing, maar
leuk was anders. De Berichtgever wil u nu laten weten dat ze weer open zijn. Gaat u deze zomer
misschien niet op vakantie, denk dan eens aan een tripje in ons eigen mooie dorp.
Het is een prachtig stukje Nederland waar we wonen. We hebben hier gelukkig nog de ruimte,
dus ga wandelen of pak de fiets, kano, e-chopper en ontdek je eigen omgeving!

Eetcafé De Halve Maan
Het is 15 maart en er zitten zes gasten te
genieten van het diner, toen er plotseling om 17.30 uur bekend werd dat de
horeca om 18.00 uur dicht moest. Hoe
gaan we dit doen? De gasten hebben hun
gerechten net en zitten te eten…. Andere
gerechten werden op dat moment klaargemaakt… dus opeten en direct naar
huis dan maar. En dan is het stil….. heel
onwerkelijk. Prachtig weer en geen gasten. Hoe frustrerend is dat? We hebben
gedurende de elf weken dagelijks contact
gehad met het personeel. Zo is de zaak
compleet schoongemaakt en opgeruimd
en er zijn nieuwe menukaarten samengesteld. Elly: “Wij hebben er niet voor gekozen om open te gaan voor afhaalmaaltijden. Dit hebben we gedaan om overlast in
De Meije te voorkomen. Veel verkeersbewegingen en mogelijk kans op afval in
en rond De Halve maan. Gelukkig zijn de
regels vanaf 1 juni versoepeld en kunnen
we weer beperkt gasten ontvangen. Op
maandag 1 juni was het prachtig weer en
hadden we al het personeel ingezet zodat
iedereen de tijd had om te leren werken
in de nieuwe omstandigheden. Elly: “Ik
was vreselijk zenuwachtig… Doen we alles goed? Hebben we overal aan gedacht?
Gelukkig hebben we veel medewerking
van de gemeente Bodegraven gehad.
Zij zijn enkele dagen voor 1 juni komen
kijken of alles aan de regels voldeed. Ze
waren dik tevreden en we kregen zelfs
complimenten! Op 1 juni om 09.00 uur
zijn we voor koffie-to-go opengegaan en
konden we rustig op gang komen. Vanaf
12.00 uur werd het gezellig druk op het
terras en hebben wij ons een slag in de
rondte gewerkt. Gezondheidscheck bij
aankomst, op elkaar letten, als er gasten
weggaan, tafel , stoelen en menukaart
ontsmetten en alles weer klaarzetten voor

de volgende gasten. Je moet helemaal
opnieuw je draai vinden. Nu hebben we
alles weer aardig onder controle en is het
nieuwe normaal ook weer normaal voor
ons geworden. Nu maar hopen op verdere
versoepelingen van de regels en vooral
op mooi weer zodat we wat ‘verloren tijd’
goed kunnen maken in de tweede helft
van dit jaar!
Overigens is het hartverwarmend hoeveel
mooie reacties, bloemen, lieve woorden
wij mochten ontvangen. De buurvrouw
bood zelfs aan dat er bij haar op het erf
ook nog wel twee tafeltjes mochten staan.
Dat is toch super lief! Iedereen is weer
van harte welkom! Buiten op terras hoeft
niet gereserveerd te worden.
Voor binnen moet wel gereserveerd
worden voor het diner, maar ook voor de
lunch of koffie drinken. Meer informatie
op onze website www.eetcafedehalvemaan.nl.”

beerd om een tent op het terras te zetten,
zodat we iets meer gasten tegelijk konden
ontvangen. Helaas werd dit plan niet
goedgekeurd. Dus moeten we het nu even
met maar weinig mensen doen.” Lauw:
“We hopen vanaf 1 juli weer honderd
mensen tegelijk te mogen ontvangen. De
zalen zijn groot genoeg om de 1,5 meter
te kunnen respecteren, en dus hopen dat
de mensen dan weer zin krijgen om een
feestje bij ons te komen vieren. Wij zijn er
klaar voor!”
Wil je meer informatie? Kijk dan op www.
milandhof.nl of www.spiesenspijs.nl.
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Gasterij de Milandhof en
Spies & Spijs
Ook restaurant Spies & Spijs moest natuurlijk hals over kop dicht op 15 maart.
“Na de eerste schrik hebben we niet stil
gezeten, dat heeft u vorige maand al in
‘De Berichtgever’ kunnen lezen. Vanaf 1
mei zijn we begonnen met afhaalmaaltijden, dat loopt goed en daar gaan we
nog mee door. We hebben onlangs de
gerechten weer een beetje aangepast. Het
moderniseren van de Polderzaal vordert
lekker en hopelijk kunnen we u daar
vanaf half juli weer ontvangen. Vanaf 1
juni mocht het restaurant natuurlijk weer
open, al was het maar voor 30 mensen.
Voor het personeel was dat ook weer even
wennen, je moet op een andere manier
gaan werken. Maar gelukkig went dat
weer heel snel. We hebben nog gepro-

Colofon

De Blauwe Meije
Ook De Blauwe Meije moest op 15 maart
dicht. Zij hebben ervoor gekozen om
vanaf begin april weer open te gaan met
een TakeAway & Koffie2Go tafel. “We
bieden warme homemade appeltaarten,
boerderij ijs, Schulp sappen, heerlijke
koffie, cappuccino, thee, fris of verse
aardbeien aan.” Rebecca: “Ik stond op de
weg te roepen: KOFFIEEEE, APPELTAAAART, IJIJIJIJSJES !! We hebben veel
leuke reacties van bezoekers gekregen die
onze appeltaart verukkelijk vonden.
Nu zijn de regels gelukkig weer wat
versoepeld en kunnen we ook in onze
galerie weer mensen ontvangen. Op dit
moment hebben we een expositie, met
prachtige kleuren van o.a. Magda Brommersma. Exposities in voorbereiding zijn
van Kunst aan de Rijn uit Woerden. Zeer
betaalbare werken met veel plezier geLees verder op pagina 3
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Stichting Welzijn Zegveld

erg bedankt Ada voor dit meelevende idee, je hebt
er veel mensen blij mee gemaakt.

(Een ingekomen bericht)

Teken/schilderles

bekenden en ook geen activiteiten. Boodschappen
worden door anderen gedaan of thuisbezorgd.
Gezondheid staat natuurlijk voorop, maar het is al
maanden een beetje saai.
Ada Beiboer, een van de bestuursleden van
Stic
Stichting Welzijn heeft gemeend
daar
daa iets aan te moeten doen. Zij
heeft
hee een puzzel/doeboekje gema
maakt. Een gezellig boekje waarin
een kleurplaat, raadsel, kruiswo
woordpuzzel etc. staat, afgewisse
seld met de activiteiten en foto’s
h
hiervan. Voor wie een spraakmakkend gedicht of een leuk kort verh
haaltje instuurt over een ervaring
iin corona tijd, wordt een prijsje
beschikbaar gesteld.
Deelnemers van de activiteiten
van Welzijn hebben allemaal
zo’n aardig boekje thuisbezorgd gekregen en kunnen bij
gelegenheid aan de slag. Heel

Open tafel
De ‘Open thuis tafel’ zal op woensdag 8 juli a.s.
voor het laatst worden bezorgd, daarna is het
vakantie voor de koks. De laatste
tste woensdag van
augustus wordt weer gestart
met de ‘Open tafel’. Op dit
moment is nog niet te zeggen
hoe e.e.a. georganiseerd gaat
worden. Zodra er meer duide-lijk is met in achtneming van
het coronaprotocol krijgt u opp
s.
tijd hierover een bericht thuis.

Puzzel/doeboekje
In deze bijzondere tijd kan
eenzaamheid en verveling op
de loer liggen. Ouderen en al-leenstaanden zijn al maanden
n op
zichzelf aangewezen. Geen bezoek
ezoek
van kinderen, kleinkinderen of

Beschuit met muisjes in het ooievaarsdorp
Misschien dat sommige Zegvelders al op kraamvisite zijn geweest in het ooievaarsdorp. De redactie van
‘De Berichtgever’ heeft de afgelopen tijd in ieder geval al heel wat ooievaarsjongen gespot.
In april lagen de eerste eieren in het nest. Zo’n 22 eieren zijn er in totaal geteld. 33 dagen lang lagen de
eieren in het nest tot eind april de eerste kuikens uit het ei kropen. De kuikens krijgen veel te eten van
hun ouders, aangezien zij aan het eind van de zomer sterk genoeg moeten zijn voor een lange reis naar
Spanje (of verder). Waarschijnlijk kunnen we de jonge ooievaars begin juli al zien rondvliegen als hun
slagpennen en spieren sterk genoeg zijn. In het ooievaarsdorp vindt u foto’s op het picknickbankje. Ook
kunt u op de website van het ooievaarsdorp (http://www.ooievaarszegveld.nl/) maandelijks een verhaal
vinden rechtstreeks uit het ooievaarsdorp, mét een (foto)wedstrijd, quiz of prijsvraag.

De wandelclub van Zegveld Zorgt is weer aan de
wandel, nadat ook deze activiteit een aantal maanden
is stopgezet. Een tiental dames op leeftijd lopen elke
woensdagmorgen een rondje Zegveld. De een wat
verder dan de ander, maar halverwege een break voor
een drankje wordt zeker gewaardeerd.
Omdat de Zegge daarvoor nog niet gebruikt mag
worden, is het gezelschap deze keer neergestreken in
de tuin achter Cobi’s tuinpad.

Wat gaan we doen deze zomer?
Vervolg van pagina 1
maakt door de verschillende amateur kunstenaars
uit Woerden en omgeving. Ook in de tuin kunnen
we weer mensen rondleiden. Laatst was er een
vader met drie kinderen. De kinderen hebben
heerlijk op het ‘Thomas Eiland’ kunnen spelen en
’s avonds ontving ik een appje van de moeder dat
de kinderen een geweldige middag hadden gehad.
Dat is toch prachtig!
De afgelopen tijd heeft menigeen een fluister-

bootje of kano gehuurd. Dat kon gelukkig allemaal
nog doorgaan, ook tijdens de lock-down. Afstand
houden is hier geen probleem! En hoe blij wordt je
van onze prachtige omgeving. We leven hier echt
in een schilderij! Behalve lekker genieten op het
water kan dat nu ook op de weg. We hebben sinds
kort de mogelijkheid om een e-chopper te huren.
Deze volledig electrische Choppers zijn milieuvriendelijk en stil. Zo kun je heerlijk door de
mooie Meije toeren. Wil je meer weten, kijk ook
eens op onze website www.deblauwemeije.nl.”

De laatste teken/schilderles van dit blok is in de
bloemrijke tuin van Herman en Cobi Lekkerkerker gehouden. De ‘kunstenaars’ zochten allemaal
een rustig plekje op om een geurende roos, sierlijk
hoekje of het achterliggende polderlandschap vast
te leggen. Dit alles onder het toeziend oog van
docente Mona Gerritsen.
Als in oktober de teken/schilderlessen weer van
start kunnen gaan, is er plek voor nieuwe cursisten
U kunt zich hiervoor opgeven bij Riet Verheul, tel.
0348 691045.

Bestuurswisseling
Het bestuur vindt het jammer dat Adrie de Jong
het bestuur gaat verlaten. Heel veel dank voor
haar inzet gedurende 11 jaar. Zij blijft nog wel
gastvrouw bij diverse activiteiten.
We zijn ook blij dat Jacoline van Schajik haar
plaats in gaat nemen.
Wat de andere activiteiten betreft is nog niet te
zeggen wanneer deze zullen starten.
Het bestuur wenst u ondanks deze situatie een
goede zomer toe en zodra er weer wat mogelijk is,
zullen we zeker stappen ondernemen.

Zegveld Zorgt
(Een ingekomen bericht)
Belangstellenden voor het project ‘De Pionier’
moeten geduld hebben. Door een beroepsprocedure vertraagt de start van de bouw van ‘De
Pionier’ in Zegveld.
Rond deze tijd hadden ‘Zegveld Zorgt’ en ‘GroenWest’ u willen melden dat de nieuwbouw van ‘De
Pionier’ in Zegveld is gestart. De voorbereidingen
voor de bouw zijn echter stilgelegd nadat enkele
omwonenden in beroep zijn gegaan tegen het plan.
We moeten nu deze procedure afwachten. Dit
betekent in ieder geval een half jaar vertraging.
Op dit moment is nog niet te zeggen hoe lang het
duurt voordat de Raad van State een uitspraak
doet in deze zaak. Op zijn vroegst dit najaar kunnen we goed inschatten hoe het traject verder zal
verlopen. We informeren u weer zodra er meer
duidelijkheid is. Zolang er onzekerheid is over de
aanvang van de bouw zullen we ook de toewijzing
van de woningen nog niet starten.
We begrijpen dat dit uitstel voor veel geïnteresseerden moeilijk is. De appartementen zijn immers
hard nodig om senioren een goede toekomst te
geven in Zegveld. De vraag is groot en wordt
alleen maar groter. We blijven ons dan ook volop
inspannen om deze woningen op locatie De Pionier gebouwd te krijgen.
Alle beschikbare informatie over het project kunt
u terugvinden op de website: https://www.groenwest.nl/projecten/locatie-de-pionier-te-zegveld/.
Als u verdere vragen heeft over het project, kunt
u contact opnemen via de klantenservice van
‘GroenWest’.
Deze is op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur
te bereiken op 088 0129000 (lokaal tarief). U kunt
uw vraag ook per mail sturen aan pionierzegveld@
groenwest.nl.

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

www.boltonbouw.nl
info@boltonbouw.nl

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

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

Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

Schildersbedrijf
Voor:




!"#
Hoofdweg 144 - 3474 JK Zegveld

    
Heftrucks •
Hydr. kranen •
Sloopsorteergrijpers •

Beukers

Hoofdweg 58 - 3474 JG Zegveld - Tel. 0348 - 691220
schilder@beukers.info

Machinehandel, Verhuur en Reparaties

G. Donselaar & Zn.
De firma Donselaar verhuurt, repareert en handelt in heftrucks, hydraulische
kranen en motoren. Verder leveren wij hydraulische slangen en toebehoren.
Ook voor constructiewerk en het lassen van ijzer, roestvast staal en aluminium kunt u bij ons terecht.
Wilt u meer weten?
Kom naar Nijverheidsbuurt 5 in Zegveld of
neem vrijblijvend contact met ons op:
Tel. 0348-692388/06-50620862
marceldonselaar@ziggo.nl
Nijverheidsbuurt 5 • 3474 LA Zegveld

• Motoren
• Onderdelen
• Hydr. slangen service
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Schoolbibliotheek op de Miland!

(Een ingekomen bericht)
Op maandag 8 juni jl. was het dubbel feest op de
Milandschool. We mochten weer allemaal naar
school én de schoolbibliotheek werd geopend.

Polsstokclub Zegveld:
Yes! De trainingen zijn
weer begonnen!
(Een ingekomen bericht)
Ook bij de polsstokvereniging mochten we vanaf
mei de trainingen weer rustig hervatten. In iets
kleinere groepen dan normaal, 1.5 meter afstand
en met desinfectiemiddel op de handen en de stok
konden de eerste sprongen weer gemaakt worden.
De jeugd stond weer te trappelen om te beginnen met trainen in de lekkere buitenlucht en ook
de trainers waren blij dat zij voor even hun thuis
konden verlaten. Helaas mogen tot nu toe nog
geen wedstrijden georganiseerd worden, maar de
nationale polsstokbond is bezig een oplossing te
bedenken om hiermee om te gaan. Via de sociale
media houden wij u daarvan op de hoogte!
Vanwege de coronamaatregelen hebben we de
NL-doet dag moeten afgelasten en doen we de
noodzakelijke werkzaamheden in kleine groepen.
De accommodatie ziet er weer netjes en verzorgd
uit, nieuwe polsstokken zijn aangeschaft en een
nieuwe zandschans is gebouwd. We zijn dus klaar
voor komend seizoen. Daarnaast hopen we de
jaarlijkse ALV inclusief BBQ op een later moment
in te halen.

In verband met de corona richtlijnen is de
schoolbibliotheek maar liefst drie keer geopend;
door elke ‘bouw’ een keer. Er werd een lintje
doorgeknipt, het signing bordje werd uitgepakt en
er werd een confetti kanon afgeschoten. En nog
belangrijker: de kinderen konden voor het eerst
boeken lenen.
De ‘Bibliotheek op school’ is een landelijke aanpak
voor het basisonderwijs, waarin bibliotheken en
scholen structureel samenwerken aan taalontwik-

keling, leesbevordering en mediawijsheid van
kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer
te lezen, op school én thuis. Want lezen en voorgelezen worden is enorm gezond. Lezen werkt
erg ontspannend en het geeft je kind een kijkje in
een compleet andere wereld. Avontuurlijk, vrolijk,
spannend en vol fantasie. Lezen vergroot je woordenschat, het is goed voor de algemene taalontwikkeling en je leert vanzelf meer op het gebied
van schrijven, grammatica, zinsbouw en spelling.
Leesplezier staat hierbij centraal. Daarnaast doen
we ieder schooljaar mee met nationale leesactiviteiten zoals de Kinderboekenweek, de Nationale
Voorleesdagen en de Nationale Voorleeswedstrijd.
De ‘schoolbieb’ bestaat uit twee kasten, een prentenboekenbak en een uitleenbalie. We zijn van
start gegaan met een basiscollectie van ruim 300
boeken. Ieder schooljaar komen daar minimaal
30 nieuwe boeken bij. Door gebruik te maken van
hetzelfde leensysteem als op de Willibrordschool
in Bodegraven kunnen we ook daar boeken
ruilen. Zo is onze schoolbieb altijd up-to-date
met de nieuwste collectie boeken. Want dat lezen
belangrijk is, dat mag duidelijk zijn. En met onze
‘schoolbieb’ zal het leesplezier zeker vergroot
worden!

Goed nieuws voor de Jorai-school
(Een ingekomen bericht)
Zoals elk jaar is groep 8 van plan om de basisschooltijd af te sluiten met een musical. Het is dit jaar wel
een lastige afweging of het wel veilig kan worden voorbereid en opgevoerd door het coronavirus.
Op de Jorai-school gaan ze er op dit moment vanuit dat het allemaal doorgaat en daarom repeteert
groep 8 voor de eindmusical. Dat doen de kinderen en de meester slim, want de liedjes en dansjes oefenen zij nu buiten.

“Ik zat wel een beetje met m’n handen in het haar”
Veel ondernemers hebben de afgelopen weken de
gevolgen gemerkt van de coronacrisis. Eén van
de beroepsgroepen die uitgebreid in het nieuws
zijn geweest, is die van de kappers. Wij spraken
Mariska ten Den van de Kapsalon Zegveld in ons
dorp over haar beleving van de afgelopen tijd.
Al bijna 22 jaar runt Mariska Kapsalon Zegveld,
maar het is nog nooit gebeurd dat ze zo lang
verplicht dicht moest. 7 weken lang heeft ze geen
klanten in haar kapsalon geknipt.
“In eerste instantie vond ik het logisch dat wij als
kappers onze scharen neer moesten leggen en heb
dan ook alle klanten voor die tijd afgebeld. Toen
ik echter een paar dagen thuis was, zat ik wel een

beetje met m’n handen in het haar. Ik ben dan ook
gewoon naar de kapsalon gegaan en heb de eerste
weken de ruimte een nieuw fris kleurtje gegeven.
Alle muren en kozijnen zijn opnieuw geverfd, de
ruimte heeft een grote poetsbeurt gehad en de administratie heb ik weer helemaal op orde gebracht.
Het klopte niet om thuis te zijn. Ook was het heel
fijn dat ik zo tussen het klussen door een praatje
had met klanten op straat of bij de Coöp.”
“De eerste deadline was op 28 april gesteld, dus
we hadden ervoor gezorgd dat alles op die datum
klaar was. Jammer genoeg werd dit nog met
enkele weken verlengd en mochten de kappers pas
op 11 mei weer open gaan.”

“Het is ontzettend fijn om nu weer aan de slag
te zijn. Klanten zijn heel dankbaar dat ze weer
geknipt kunnen worden. Ik kreeg verschillende
bloemetjes, doosjes chocolade en lieve appjes.
Het werken volgens de nieuwe maatregelen gaat
Mariska goed af. “Aangezien ik alleen knip in de
kapsalon is het gemakkelijker 1,5 meter afstand te
houden dan in grote kapsalons. Ik heb bij de ingang desinfectiegel staan en draag bij iedere klant
een schone kapmantel. Verder ben ik natuurlijk
per klant meer tijd kwijt aan het schoonmaken
van al het materiaal.”
Mariska is heel blij dat ze haar passie weer uit kan
oefenen en hoopt van harte dat ze dit de komende
tijd kan blijven doen!

De vakantie tijd is er bijna weer.
Wij hopen van 1 aug. t/m 24 aug. te mogen
genieten hiervan.
Op 25 aug. zijn wij er dan weer voor u.
We wensen ook u een gezonde en fijne vakantie toe.

KMN

KOOMAN MECHANISATIE
NOORDEN

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

R. Keijzer
A. Vergeer
Boschsloot 30 - 3474 HK Zegveld
Telefoon 0348-407238/407069
Telefax 0348-407560
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Electra Voor meer informatie: zie op www.elwi.nl of de ELWI APP

Reparatie, Aansluiten verlichting. Laad installatie voor Elektrische
Tel. 06 2246 7345 auto. Elektra–installaties in Huis,Berging,Tuin, of andere groepkast

vdknaapsloopwerken@gmail.com

Lisette Pauw
Prinses Beatrixstraat 12
3474 JW Zegveld

Tel. 0615080215
Lisette_pauw@hotmail.com
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“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone”
(Een ingekomen bericht)

Een methode die gebruikt kan worden wanneer
het rouwproces stagneert, maar ook in gezet kan
worden bij gesprekken tijdens het ziektebed, bij de
voorbereidingen in de dagen tussen het overlijden
en uitvaart.
Een mooie aanvulling bij de TroostBoxX die ik
voor mensen met een verstandelijke beperking
heb ontwikkeld en ook ingezet kan worden bij
kinderen die betrokken zijn bij een overlijden.

Het is alweer een jaar geleden dat ik mijn diploma
uitvaartbegeleider met de module sterf- en
rouwbegeleiding heb behaald en dat ik mijn eerste
advertentie in ‘De Berichtgever heb mogen zetten.
Een trap met de tekst “Het bijzondere zit vaak
verborgen in het gewone.”
Een trap om met u samen te nemen.
Een tekst om niet alleen te laten weten, dat ik
gespecialiseerd ben om uitvaarten te begeleiden
waarbij mensen met een verstandelijke beperking
betrokken zijn, maar een tekst wat veel meer zegt.
Dood hoort bij het leven, dat is gewoon zo.
Het is lastig als u afscheid moet nemen van wat u
lief is. Een periode van verdriet en tegelijkertijd
keuzes moeten worden gemaakt; laatste verzorging, kist of wade, plaats van opbaren, begraven
of cremeren, afscheidsdienst, condoleance, kaart,
advertentie, bloemen, vervoer. Standaard uitvaart?
De laatste jaren is er veel meer mogelijk, waardoor
het afscheid bijzonder wordt en op terug gekeken
kan worden. Rituelen, symbolen die het mooi
maken. Standaardisatie los laten en keuzes maken
wat bij de overledene of nabestaanden past.
Een bijzonder afscheid waaraan je een mooie
herinnering overhoudt, helpt mee een afscheid
concreet te maken en helpt mee in het rouwproces. Gewoon, omdat het past bij de overledene en/
of nabestaanden.
In alle rust begeleid ik de overledene en nabestaanden om met hen de juiste keuzes te maken
die bij hen past. Keuzes om een afscheid concreet
te maken.
Afscheid concreet maken begint al bij het ziekbed
en in de dagen na het overlijden en voor de uitvaart. Samen met de overledene en nabestaanden
kijk ik of de wensen mogelijk gemaakt kunnen
worden. Wanneer dit niet mogelijk is, bied ik
alternatieven aan. Denk hierbij aan de soort kist,
opbaar locatie, ritueel begeleider, afscheidsdienst
locatie, vervoer, enzovoort.
In het afgelopen jaar heb ik trainingen gevolgd:
De training “Meer dan de laatste verzorging” bij
HQ Thanatopraxie. In de training worden meer
kennis van materiaal en gebruiken gegeven wat
nodig is bij de laatste verzorging, evenals de kennis van Thanatopraxie .
Thanatopraxie is een lichte vorm van balseming
die er voor zorgt dat het ontbindingsproces
tijdelijk wordt stilgezet. Een mooi alternatief voor
koelen.
Het lichaam van een overledene kan door thanatopraxie voor een aantal dagen weer een natuurlijke
uitstraling krijgen. De cosmetische effecten van
thanatopraxie kunnen nabestaanden helpen bij
het afscheid nemen.

De training ‘Kinderuitvaarten’ door Jeannet
Admiraal. Een mooie intervisie over hoe ga je
om met emoties bij overlijden van kinderen. Ik
heb kennis gemaakt met materiaal, symbolen en
rituelen om te gebruiken bij kinderuitvaarten.
In mei heb ik de training PopTalk rouw en verlies
gevolgd.
Wanneer gedachten en gevoelens niet onder
woorden gebracht kunnen worden, kan PopTalk
ingezet worden. Door gebeurtenissen na te spelen
en visueel te maken worden gevoelens en gedachten in beeld gebracht.

Moet je na een overlijden gelijk de uitvaartbegeleider bellen?
Het is niet nodig om na een overlijden gelijk de
uitvaartbegeleider te bellen. Een arts moet namelijk eerst officieel de dood vaststellen.
Niet altijd is iedereen gelijk aanwezig om de uitvaart te regelen. Het is fijn en waardevol om even
in alle rust bij elkaar te zijn en daar mag u best
even de tijd voor nemen.
Op het moment dat de uitvaartbegeleider er is,
moeten er keuzes worden gemaakt om dingen in
gang te zetten.
Met mijn kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn
opleiding (waarin ook verschillende religies en
culturen zijn behandeld), trainingen en met mijn
empathie, zorgzaamheid en passie sta ik u graag
bij wanneer het verdriet bij u groot is.
Vrijblijvend wil ik uw vragen beantwoorden en
meer informatie geven.
Ria van der Zon
06-11136234
Op de foto ziet u een voorbeeld van hoe een uitvaart
uitgebeeld kan worden met PopTalk.

In deze week zou Siveo haar 60-jarig jubileum vieren. Daar de coronacrisis is het feest helaas uitgesteld tot
volgend jaar. Wat leuk dat bakkerij de Leeuw er toch aandacht aan heeft besteed. Hun etalage ligt vol met
allemaal Siveo-spullen. Vooral de oude voetbalschoenen zijn het bekijken waard!
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Niet naar de Middellandse Zee dit jaar? Haal dan de Middellandse Zee
in huis met Esensa Mediterana!

         
Salon La Sonrisa is van 14 augustus t/m 7 september gesloten wegens
     ,ĂƐƚĂƐĞƉƟĞŵďƌĞ͊

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

8
In gesprek met… Fred & Rita Hogerheijde-de Jong

Regelmatig spreken ze Zegvelders die moeten
bekennen hen niet te kennen. En toch wonen ze
al 34 jaar in ons dorp. Daarom is het goed om in
deze rubriek ‘In gesprek met…’ nader kennis te
maken met dit sympathieke echtpaar Fred en Rita
Hogerheijde die wonen aan de Middenweg 53.
Frederik Maria (Fred) Hogerheijde is op 3 januari 1952 geboren te Velsen als zoon van Simon
Hogerheijde en Sophia Ridder. Fred komt uit een
gezin met elf kinderen. Hij heeft nog zeven zussen
en drie broers. Fred is de op één na jongste binnen
het gezin. Zelf zegt hij: “Ik had zeven moeders.”
Het was een gezellige familie. “Natuurlijk hadden
we ook wel eens ruzie. Ik kan me nog herinneren
dat er een keer op één dag drie ruiten sneuvelden
bij een ruzie. Wat wil je binnen een gezin met elf
kinderen. Het is niet altijd koek en ei. Maar alle
ruzies waren snel weer bijgelegd. Voor de buitenwereld waren we elf handen op één buik.”
De eerste vier klassen van de lagere school werden
gevolgd aan de Engelmundusschool in Driehuis,
gemeente Velsen. Engelmundus was een heilige
monnik en is de schutspatroon van Velsen. De
laatste twee klassen van de lagere school werden
gevolgd aan de Kardinaal De Jongschool in Haarlem. “Mijn ouders vonden dat een betere school.
Ik vond het best spannend, want ik moest er op
de fiets naar toe. Dat was acht kilometer fietsen.
Ik vond het wel frappant dat de kinderen uit mijn
klas niet eens wisten waar Driehuis lag. Later werd
Driehuis bekend als het dorp waar Pim Fortuyn
vandaan kwam.”
Na de lagere school ging Fred naar de HBS aan het
Mendelcollege in Haarlem. De school is vernoemd
naar Gregor Mendel, een Oostenrijkse augustijn
met belangstelling voor biologie. Fred volgde de
B-kant, de wiskunde richting. “Op deze school
zat ik één jaar in de leerlingenraad. Je wordt in
de leerlingenraad gekozen door leerlingen, dus je
moest behoorlijk campagne voeren. In de leerlingenraad was mijn aandachtspunt de technische
dienst, oftewel je moest helpen stoelen sjouwen.”

Hoewel Fred tweemaal
is blijven zitten, werd
het HBS diploma uiteindelijk toch behaald.
“Na de HBS heb ik
één jaar de opleiding
chemisch laboratorium assistent bij de
Hoogovens gevolgd,
maar dit vond ik helemaal niks en ben dus
gestopt.” Het is inmiddels 1972 en Fred is de
computerwereld in gegaan. “Ik ging werken
bij de Coöperatieve
Administratiecentrale
voor Spaarbanken in
Amsterdam, de
voorloper van het
latere Fortis. In 1974
is het bedrijf verhuisd
naar Woerden aan de
Polanerbaan en Fred
verhuisde mee.”
Privé had Fred met
een broer en een vriend een discotheek, Trinity
genaamd. “Wij draaiden eenmaal in de veertien
dagen op zaterdagavond in de voormalige pastorie
van de katholieke kerk. Op een gegeven moment
werden we in 1972 gevraagd te draaien op een
feestje van een vriendin van ene Rita. Toen ik deze
Rita daar ontmoette, sloeg de vlam gelijk over en
deze vlam brandt nog steeds tot op heden.”
Haar naam is gevallen, Rita! Wilhelmina Maria
(Rita) de Jong is op 1 februari 1956 te Haarlem
geboren als dochter van Willem de Jong en Elly
ter Brugge. De familie woonde in het Ramplaankwartier, een buurt gelegen in het meest westelijke
puntje van Haarlem en grenzend aan de bollenvelden van de Bollenstreek. Rita komt uit een gezin
met twee kinderen, zij heeft nog één zus. “Ik heb
een onbezorgde en leuke jeugd gehad tussen de
weilanden, bossen, duinen en strand. Een gebied
waar ook Fred is opgegroeid.”
De lagere school werd gevolg aan de Beatrixschool
in Haarlem. “Daarna ging ik naar de Havo aan
het Lorentzlyceum in Haarlem, vernoemd naar
Hendrik Lorentz, Nederlands meest beroemde
natuurkundige. Omdat ik niet goed was in
wiskunde, moest ik mijn middelbare schoolopleiding vervolgen bij een mavoschool. Dit werd De
Hartenlust in Bloemendaal. Deze opleiding was
voor mij een eitje.”
Na het behalen van haar Mavodiploma ging Rita
werken bij de KLM op de afdeling betalingsverkeer. “Hier heb ik maar één jaar gewerkt, ondanks
het feit dat je goedkoop kon vliegen. Nou hield ik
toch niet van vliegen, dus daarvoor hoefde ik niet
bij de KLM te blijven werken. Toen ik in de krant
een advertentie van de gemeente Velsen zag staan,
heb ik gelijk gesolliciteerd. Ik werd aangenomen
en kwam te werken op de afdeling Economische
Zaken en Sociografisch Onderzoek. Voor mijn
werk ging ik nogal eens de deur uit om te enquêteren en deze gegevens later te verwerken.”
Na vier jaar verkering zijn Rita en Fred op 4 juni
1976 in IJmuiden getrouwd. “Met een Engelse

bus, een dubbeldekker, zijn we naar het stadhuis
gereden. Ten eerste vonden we dat leuk en ten
tweede was het praktisch omdat ik (Fred) uit een
groot gezin kwam. Ons huwelijk is niet echt ingezegend, maar wel hebben we een soort huisdienst
in de kerk gehouden met medewerking van de
pastoor. Er werd veel muziek gedraaid van o.a.
Neil Diamond en Neil Sedaka. We gingen wonen
in een flat in IJmuiden. De flat hadden we gekocht
en stond in de wijk Zeewijk aan de westkant
van IJmuiden, vlak bij het strand. Na vijf jaar
verhuisden we in 1981 naar een nieuwe woning in
Velsen-Zuid. Het was een eengezinswoning met
een garage.” Rita vertelt dat ze deze woning hadden toegewezen gekregen ‘with a little help from
my friends’.
In 1984 is daar hun dochter Pauline geboren. Na
bij elkaar tien jaar in Velsen te hebben gewoond,
wilde Fred graag dichter bij zijn werk in Woerden
wonen en als het kon op fietsafstand. “Ik wilde
graag op de fiets naar mijn werk kunnen rijden,
dus zochten we in Woerden en omgeving. We
zagen een mooie woning in Kamerik en wilde die
woning graag kopen. Maar vreemd genoeg kregen
we geen vergunning van de gemeente om deze
woning te kopen. Vervolgens kregen we informatie over een woning in Zegveld, een dorp waar we
nog nooit van gehoord hadden. Ik heb toen eerst
wethouder Van den Ham gebeld met de vraag
of we wel vergunning zouden krijgen om deze
woning te kopen. Dat was geen enkel probleem.
En zo kwamen we in 1986 in Zegveld terecht aan
de Middenweg 53. Bij de verhuizing was Rita
zwanger van ons tweede kindje en in datzelfde jaar
werd onze dochter Lisa geboren.”
Bij het Computercentrum Bondsspaarbanken in
Woerden, zo heette het bedrijf inmiddels, werkte
Fred als computer operator en wat later als computerwerkvoorbereider. “Daarna heb ik mij bezig
gehouden met de PC, de Personal Computer. Dit
betekende o.a. het in elkaar zetten van een PC, het
repareren, etc. Je bent dan, zoals dat heet, system
engineer. Tot slot was ik binnen dit bedrijf projectleider met als aandachtsgebied geldautomaten. In
2013 ben ik met pensioen gegaan. Vanuit Zegveld
ben ik altijd met de fiets naar mijn werk gegaan,
door weer en wind. Ik was 61 jaar toen ik stopte

De Berichtgever
met werken. Dat was wel even een omschakeling.”
Rita is in Zegveld vrijwilligerswerk gaan doen.
Zo was zij drie jaar secretaresse van badmintonvereniging ‘Don Quishuttle’ terwijl Fred als
vrijwilliger de jeugd badmintonles gaf. Ook zat ze
vier jaar in de Ouderraad van openbare school de
Waldhoorn. “In 1992 ben ik Alfahulp geworden in de regio Woerden. Ook ben ik nog een
periode van vijf jaar voedingsassistente geweest
in zorgcentrum Weddesteyn. Van 2004 tot 2018
heb ik parttime gewerkt als bode bij de gemeente
Woerden. Dit was één van mijn leukste banen die
ik heb gehad. Zo was ik als bode gastvrouw bij
veel huwelijken, ook in Zegveld. Nog steeds heb ik
contact met oud-collega’s.”
In 2006 kreeg Fred reuma. Hierdoor kreeg hij te
maken met de Sint Maartenskliniek in het voormalige Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. “In 2009
ben ik gevraagd om voorzitter te worden van de
patiënten adviesraad van de Sint Maartenskliniek.
Ondanks het feit dat in dit vrijwilligerswerk soms
zo’n 20 uur per week ging zitten, heb ik dit acht
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jaar met plezier gedaan. Toen de kliniek in Woerden werd opgeheven, stopte ook mijn vrijwilligerswerk. Mijn reuma is gelukkig met medicijnen
goed te behandelen.”
Rita en Fred vinden het leuk om te vertellen dat
hun dochter Lisa getrouwd is met een binnenschipper. “Zij is na een opleiding van drie jaar
ook zelf kapitein. Het schip de ‘Protection’ staat
geregistreerd met als thuishaven Zegveld. De
plaatsnaam Zegveld staat ook op het schip.”
“In 2015 hebben we een chalet gekocht op een
recreatiepark in Limburg. Daar gaan we regelmatig naar toe en er is daar altijd wel wat te klussen.
Sinds mijn pensioen help ik (Fred) ook mee in de
huishouding. Nu in deze tijd van de coronacrisis
zijn we meer gaan wandelen. Zo hebben we het
rondje Hazekade ontdekt. En als er geen wind is
gaan we heerlijk fietsen op onze niet-elektrische
fiets.” Rita heeft in deze coronatijd van haar
bloementuin een moestuin gemaakt. Daarnaast is
er altijd een leuk contact met de straat. Zo zijn er
de jaarlijkse barbecue, verjaardagen en jubilea, het

verenigingenspel, wandelingen en de nieuwjaarsborrel die om 00.30 uur start bij iemand thuis. Je
weet echter nooit wanneer je aan de beurt bent.
Rita is erg creatief. Zo mag ze graag schilderen.
Meerdere van haar schilderijen hangen in de
huiskamer. In het verleden heeft ze gebeeldhouwd
bij Wim Verwoerd. Verder mogen ze graag koken,
lezen of een film op Netflix kijken. En samen een
quiz op de televisie kijken en dan ook meespelen
mogen ze graag doen. Verder genieten ze van hun
vier kleinkinderen, drie meisjes en één jongen.
“We zouden hier in Zegveld vijf jaar wonen, net
als bij hun vorige woningen. Maar dat is anders
gelopen. Mensen uit ons dorp vragen wel eens
waar we vandaan komen. Als we dan zeggen uit
Zegveld is hun antwoord: nooit gezien. Toch
wonen we hier inmiddels al 34 jaar. Mogelijk zitten we hier over tien jaar nog, want we hebben het
hier prima naar ons zin. Daarbij hebben we vanuit
de keuken een prachtig uitzicht over de polder en
zien we schapen en koeien in het weiland lopen,
hazen rennen en vogels die in de bomen zitten.
Wat wil je nog meer!”

De Berichtgever zegt het met bloemen
Een bijschrift bij het bloemetje
van de maand voor een 50-jarig
huwelijk starten we meestal
met een krantenbericht van de
trouwdatum, zo ook nu. Op 22
mei 1970 stond in de krant dat
de Amsterdamse scholen leeg
waren. Dit alles hield verband
met een protestactie van de
leraren voor verbetering van het
basis- en kleuteronderwijs. Ook
lezen we dat Sarah Churchill,
dochter van sir Winston, voor
de vierde keer gaat trouwen. En
wat trouwen betreft, ook Bert
Donselaar en Bertha van Veen
traden in het huwelijk, voor de
eerste keer.
Gijsbertus (Bert) Donselaar
is in 1952 geboren in Teckop,
Kamerik. De naam Donselaar is de eeuwen door
vele malen verbasterd. De oudste naam stamt uit de
15e eeuw. Toen heette de familie Van Dompselaar,
later Van Donselaer en vervolgens Van Donselaar
of gewoon Donselaar, zonder Van. Bert ging naar
de lagere school in Kamerik waar hij nog les heeft
gehad van meester Boer die in 1959 hoofd van de
School met de Bijbel in Zegveld werd. Bert was
geen zanger, maar moest tijdens de aubade op
Koninginnedag wel meezingen. Toen hij dat niet
deed, kreeg hij een tik op zijn vingers van meester
Boer. Bert zijn besluit stond toen vast, want hij zei:
“En nu zing ik nooit meer.” Na de lagere school ging
Bert naar de Chr. Lagere Landbouwschool aan de
Nieuwendijk in Woerden. “Daarna moest ik thuis
komen werken op de boerderij aan de Ir. Enschedeweg, want daar was ons gezin in verband met een
ruilverkaveling in 1963 naar toe verhuisd. Eigenlijk
had ik boer moeten worden, maar hoewel ik wel
gevoel had om boer te worden, wilde ik dat geen
zeven dagen in de week doen.”
Gijsbertha (Bertha) is in 1950 geboren in Zegveld
waar ook de lagere school werd gevolgd. Grappig
is dat ook zij les heeft gehad van meester Boer. Na
twee jaar Mavo is Bertha gaan werken bij Robby

Confectie aan de Oudelandseweg in Woerden. “Ook
heb ik nog een poosje gewerkt bij een naaiatelier
in Harmelen en Woerden (Kerkplein).” In 1967
verhuisde Bertha naar Woerden. Door middel van
een woningruil kwam het gezin in Woerden boven
De Gruijter, een kruidenierswinkel op de hoek van
de Voorstraat/Jan de Bakkerstraat, te wonen. Nu
wil het geval dat op nog geen 100 meter afstand van
hun woning dansschool ‘De Kluis’ gevestigd was
en Bertha ging daar heen. Ook ene Bert Donselaar
kreeg daar dansles en zo is het begonnen en gegaan.
Op 22 mei 1970 trouwden Bert en Bertha op het
gemeentehuis in Woerden. Hun huwelijk werd in
Woerden in de Petruskerk kerkelijk ingezegend
door ds. J.M. de Meij. Zij gingen wonen in de Havenstraat in Woerden. In juni 1974 kwamen zij naar
Zegveld en vestigden zij zich aan de Berkenlaan.
In 1970 heeft Bert nog een poosje bij de Coöperatie
in Kamerik gewerkt. “Ik ben een machineman, trekkers en hijskranen vind ik boeiender dan koeien.
Hier kon ik ook machines repareren.” Gestart werd
om in de avonduren alle vormen van diploma’s op
het gebied van lassen te behalen en zijn middenstandsdiploma. “Eind 1970 ben ik in dienst getreden op de boerderij van Kool in Wilnis. Hier kon ik

werken met machines. Ik werd
kraanmachinist en reparateur
van shovels, bulldozers en
vrachtwagens. Ik hielp ook
wel op de boerderij. Zo moest
ik maaien en de opraapwagen
besturen. In 1982 ben ik voor
mezelf begonnen. Zo ging ik
met mijn eigen kraan op pad
om boeren te helpen en te baggeren. Later ben ik steeds meer
machines gaan repareren, zoals
kranen, heftrucs en shovels.”
In 1998 verhuisde het bedrijf
naar de Nijverheidsbuurt 5,
waar voldoende ruimte was
om grote machines te kunnen
repareren. Ook werd verhuisd
naar de bijbehorende woning.
Bertha zegt over Bert: “Hij
is heel veelzijdig, hij kan alles.” Waarop Bert zegt:
“We doen het samen, zonder de steun van Bertha
zou het nooit gelukt zijn.” Inmiddels zit ook zoon
Marcel helemaal in het bedrijf.
Bertha en Bert vervelen zich geen moment. Zo
spaart Bert alles wat maar met oud te maken
heeft. Bij een rondleiding in de kelder en over een
zolder boven de reparatiehal staan zoveel spullen
uitgestald, dat je er een museum mee kan vullen.
Daarnaast mag Bert graag tuinieren. Bertha is ook
een spaarder. Zo spaart ze oude ansichtkaarten van
Zegveld en Bert van Kamerik. Bertha heeft ook nog
een postzegelverzameling en heel veel boeken van
de schrijver W.G. van de Hulst.
Bertha en Bert kregen vier kinderen, één meisje en
daarna drie jongens. Inmiddels genieten ze ook van
hun vijf kleinkinderen. Op 22 mei, Hemelvaartsdag,
hebben ze met de (klein)kinderen hun gouden
huwelijksjubileum gevierd met een barbecue. Als
verrassing hadden de kinderen ’s avonds om half
zeven een draaiorgel geregeld.
Uiteraard heeft de Berichtgever de felicitaties vergezeld laten gaan met het bloemetje van de maand
en wenst het gouden bruidspaar nog hele mooie en
gezonde jaren toe.
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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

Onze
stroopwafels
een klasse apart !!!

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

Nijverheidsbuurt 1 - Zegveld- Tel: 0348-691228 Fax: 0348-691990
E-mail: info@vddool.nl Website: www.vddool.nl
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De Berichtgever
Burgerlijke stand
Geboren:
8 april 2020
Duuk Jamie (Duuk), zoon van
Jasper & Lisette de Vink-van Bers
Dick Ketstraat 9, 3443 VP Woerden
26 mei 2020
Suus Elisabeth Margaretha (Suus), dochter van
Bram & Liesbeth Dorresteijn-van der Gun
Ruisvoorn 4, 2411 DG Bodegraven

Huwelijk:
3 juli 2020
Roy Ponsteen & Desie den Braber
Broeksloot 60, 3474 HR Zegveld
3 juli 2020
Koen Meijer & Anke van Kralingen
De Bree 27, 2415 BE Nieuwerbrug aan den Rijn
21 augustus 2020
Roy Kappert & Bea van Amerongen
Wethouder W.A. Boerkampweg 10,
8121 DB Boskamp
17 september 2020
Stephan Rietkerk & Rachel Groenendijk
Veluwemeer 293, 3446 JE Woerden

25 jaar getrouwd:
29 juni 2020
Jan-Willem & Nelly Timmerman-Kool
W. Alexanderstraat 35, 3474 JS Zegveld
20 juli 2020
Erik & Astrid van Dam-Vink
Esdoornlaan 7, 3474 HG Zegveld
31 augustus 2020
Arend-Jacob & Thera van der Knaap-van Rossum
Berkenlaan 10, 3474 KA Zegveld

40 jaar getrouwd:
13 augustus 2020
Rob & Dineke Stofberg-Hoogendoorn
Middenweg 55, 3474 KC Zegveld
21 augustus 2020
Ries & Cora Voorend-Nederend
Lijsterbeslaan 3, 3474 HE Zegveld

50 jaar getrouwd:
22 mei 2020
Bert & Bertha Donselaar-van Veen
Nijverheidsbuurt 5, 3474 LA Zegveld
17 juli 2020
Johan & Riet Uittenbogaard-van der Lee
Middenweg 21, 3474 KC Zegveld
28 augustus 2020
Frank & Ada Beiboer-van den Bosch
W. Alexanderstraat 19, 3474 JS Zegveld
22 september 2020
Henk & Nel van Dommelen-Tollenaar
Hoofdweg 12, 3474 JE Zegveld

65 jaar getrouwd:
29 juli 2020
Mees & Bep van Elk-Weerdmeester
Boschsloot 38, 3474 HK Zegveld

11
Nieuwe huisarts in opleiding
(Een ingekomen bericht)
Om ook in deze bijzondere tijden de traditie
voort te zetten, is mij gevraagd om iets over
mijzelf te vertellen. Ik ben Vicky Boumans en
ben de nieuwe huisarts in opleiding bij Dr.
Quaak. Ik woon samen met mijn verloofde in
Amsterdam, ook de stad waar ik 33 jaar geleden
ben geboren. Na mijn studie geneeskunde aan de
universiteit van Amsterdam, heb ik op verschillende afdelingen gewerkt. Ik ben begonnen op
de afdeling van de hartoperaties van het VUmc,
waar ik ruim een jaar dagelijks met veel plezier
op de operatiekamer stond. Hierna ben ik gaan
werken op de Intensive Care van het Haaglanden
Medisch Centrum in Den Haag. Om vervolgens
nog ervaring op te doen bij de Kindergeneeskunde in het Tergooi Ziekenhuis. Naast dit alles
heb ik een Coaching opleiding gedaan om zo
mijzelf zo breed mogelijk te ontwikkelen. Al deze
ervaring neem ik mee om hier mijn laatste jaar
van de huisartsenopleiding te volbrengen. Een
opleiding voor een vak waar ik zeer gepassioneerd over ben. Geen dag is hetzelfde en je kunt
de geneeskunde in haar volle breedte uitoefenen.
Patiënten zetten soms letterlijk de deur voor
je open en kunnen met alles bij je terecht. De
keuze voor een dorpspraktijk heb ik heel bewust

gemaakt. Er wonen soms vele generaties op het
dorp en mensen zorgen nog echt voor elkaar. De
afgelopen weken ben ik ontzettend vriendelijk en
hartelijk ontvangen. Elke morgen ben ik aan het
genieten in mijn auto van de prachtige omgeving
en verheug ik mij op wat voor moois Zegveld dit
jaar nog gaat brengen.

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

Rondje Zegveld De agenda:
naar 2021
Er is besloten dit jaar geen Rondje Zegveld meer te
organiseren. Verwacht wordt dat de beperkingen
rondom corona dit kalenderjaar nog gehandhaafd
zullen blijven voor evenementen.
De volgende editie is verplaatst naar zaterdag 27
maart 2021.
De organisatie zal te zijner tijd alle vrijwilligers en
betrokkenen weer benaderen.

Overleden:
18 mei 2020
Hendrikje van Amerongen-Harskamp
in de leeftijd van 91 jaar
laatst gewoond hebbende: Park Oudeland 67H,
3443 AH Woerden
Correspondentieadres: Dhr. D. van Amerongen,
Kastanjelaan 2, 3474 KB Zegveld
19 mei 2020
Marinus Adrianus Verhoeff
in de leeftijd van 72 jaar
laatst gewoond hebbende:
Populierenlaan 29, 3474 HD Zegveld
Correspondentieadres:
Het Erf 29, 3474 NA Zegveld

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.
4 juli: Zegveld Zomert, afgelast
9 juli: Zomerconcert KNA, afgelast
14 okt: Oliebollen verkoop KNA
31 okt: Toneelavond Oranjevereniging
31 okt: Kindertheater Oranjevereniging
7 nov: Najaarsconcert KNA

De Berichtgever in 2020
De Berichtgever hoopt in 2020 te verschijnen
op: 25 september, 23 oktober, 20 november,
18 december.
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk woensdag 9 september 2020
bij ons binnen te
e Zegveldse
Voor het laatst
zijn. Advertenties
en op de
ev
jk
nieuws, ki
uiterlijk vrijdag
e van
sit
ok
bo
Face
11 september 2020.
ver en op
De Berichtge
net
www.zegveld.

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

