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Voor inwoners van Zegveld en de Meije

Bezoek aan de schietvereniging
was (bijna) een schot in de (witte) roos
Met enigszins knikkende
knieën loop ik de trap af
naar de schietkelder bij de
Milandhof. Toch een beetje
spannend, zo’n onbekende
sport met alleen maar
stoere mannen. Vliegen
de kogels me straks om de
oren? Had ik niet beschermende kleding aan moeten
trekken?
Als ik binnenkom word
ik echter hartelijk begroet
door Flip de Heul en Pascal
Vonk. Ik installeer me zo dat
at
ik mooi uitzicht heb op de
5 banen die de schietvereniging rijk is. 2 mannen zitten
gehurkt voor de baan en turen door
d
het vizier van hun geweer.
Ondertussen beginnen Flip en Pascal
te vertellen. “De schietvereniging is
opgericht in 1961. Politieagent J.H.
Joor, Jan Berkelaar, Kees Lehman,
Toon Hamoen en Lauw Uittenbogaard
waren de initiatiefnemers”. Peter
Vermeij valt bij: “De vereniging is
begonnen in ‘Zaal Verhoef ’. Vanaf de
opening van de Milandhof in 1972
kon de schietvereniging gebruik maken van de BB-kelder (Bescherming
Bevolking) in de Milandhof, de plek
waar nog steeds geschoten wordt. Een
mooie plek die is voorzien van een
kluis, waar de geweren veilig opgeborgen kunnen worden.”

Naarm de avond
Naarmate
vordert,
vorde druppelen
er verschillende
ve
andere leden binande
nen. Eén van hen is
Henk v/d Wind, al
Hen

lid vanaff de
d
oprichting
van de ‘Witte
Roos’. “Op
m’n 19e ben
ik lid geworden van de
vereniging. De eerste 10 jaren waren
m’n topjaren. Hoe ouder je wordt, hoe
minder vast van hand en hoe minder
het zicht. Toch blijft het een prachtige
hobby, het schieten zit gewoon in me.”
Bij de ‘Witte Roos’ kan geschoten
worden met klein kaliber geweren of
pistolen. Henk vertelt dat je houding
ontzettend belangrijk is. “Het is een
kwestie van ontspannen. Elke spier
die je extra aanspant, kan ervoor
zorgen dat je uit balans wordt gehaald.

Corona-virus
(Een ingezonden bericht)
Beste deelnemers aan activiteiten van Zegveld Zorgt,
U heeft ongetwijfeld meegekregen dat de overheid de
maatregelen om het Corona-virus in te dammen heeft
aangescherpt. Om vooral u en onze vrijwilligers geen extra risico te laten lopen is besloten
tot nader bericht alle activiteiten van Zegveld Beweegt en de koffieochtend te stoppen.
Mocht u een vraag hebben of hulp nodig hebben, dan kunt u het beste even contact
opnemen met onze dorpsconsulent Henk Oskam. Nadere berichten kunt u lezen op onze
website en/of Facebookaccount. Het telefoonnummer van Henk Oskam is 06-14326531 of
u kunt een mailtje sturen naar: dorpsconsulent@zegveldzorgt.nl
Wij rekenen op uw begrip voor de situatie.
Bestuur Zegveld Zorgt

Je moet letten op je ademhaling. Op
het moment van schieten, houd je je
adem in.” Instructeur Hein Stam helpt
nieuwkomers graag om deze kleine
kneepjes van het vak te leren. Vanavond is hij niet aanwezig, maar ook

Op de foto rechts:
Henk v.d. Wind en Pascal
Vonk.
Foto links: Ook de enige
dame die avond waagt een
poging.

Colofon
ADVERTENTIES
EN ADMINISTRATIE
de andere leden kunnen mij enthousiast de beginselen van het schieten
bijbrengen. Aan het eind van de avond
moet ook ik eraan geloven. Gewapend
met geweer, gehoorbescherming en
een 5-rozenkaart betreed ik de baan.
Ik kan me natuurlijk niet laten kennen als enige vrouw. Het duurt even
voordat ik de ontspannen houding
te pakken heb, maar dan vliegen de
kogels richting de kaart. Ik ben blij
dat ze in ieder geval alle 5 op de kaart
terecht zijn gekomen. De roos hebben
ze jammer genoeg net niet gehaald. De
adrenaline zit nog in m’n lijf. Wat leuk
om een keer te doen!
De mannen vertellen na afloop dat
nieuwe leden van harte welkom zijn.
Nu bestaat de club uit ongeveer 20
leden, maar er kunnen gerust nieuwe
leden aansluiten. Iedereen vanaf 16
jaar mag eens komen kijken. Elke
dinsdagavond van 19.00 tot 21.00
uur is de schietkelder geopend. Het
seizoen loopt van september t/m mei.
Meer informatie is te vinden op de
website www.svdewitteroos.nl/.
De mannen benadrukken dat ook
vrouwen zich aan mogen sluiten. Ik
slaap er nog een nachtje over…
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Transporten met onze bus, op basis van oproep, dus niet elke dag.
Ook voor gepensioneerden interessant.
Voor meer informatie: Kees Langerak.
k.langerak@promatrix.nl - tel.0348-692055.
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Voorbereidingen
bouwterrein
‘De Pionier’
(Een ingekomen bericht)
Binnenkort gaan er enkele voorbereidende
werkzaamheden van start op het bouwterrein van
locatie ‘De Pionier’ aan de Clausstraat in Zegveld.
Het gaat om het rooien van zes bomen en het
klaarmaken van de grond voor de bouw. Zodra
het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning
onherroepelijk zijn, kan de woningbouw dan zo
snel mogelijk van start. Het huidige bestemmingsplan maakt het mogelijk om nu alvast enkele
voorbereidingen te treffen. Het college hecht hier
veel waarde aan, gezien de grote vraag naar deze
woningen in Zegveld.
GroenWest heeft in nauwe samenwerking met
Zegveld Zorgt en het Dorpsplatform een plan
ontwikkeld voor 23 zorggeschikte appartementen
(sociale en middeldure huur) met een gemeenschappelijke ruimte. Veel senioren in Zegveld
zijn op zoek naar dit soort woningen. Zij zien
hierdoor kans om in Zegveld te blijven wonen.

Beroep Raad van State
Op 18 december 2019 heeft de gemeenteraad het
bestemmingsplan vastgesteld dat nodig is om de
bouw van de woningen mogelijk te maken. Een
aantal omwonenden is hiertegen in beroep gegaan. De Raad van State gaat het plan de komende
periode bekijken. Het verloop van de beroepsprocedure bepaalt uiteindelijk wanneer echt de
eerste schop in de grond kan gaan. Vooruitlopend daarop zijn er vanuit het huidige bestemmingsplan wel alvast een aantal voorbereidende
werkzaamheden mogelijk.
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Zegvelders blijven
plakken met deze
leuke actie van de
Coop. In samenwerking met enkele lokale bedrijven geven
Piet en Bart prijzen
weg bij ‘Piet en Bart’s
bingo’.
Bij iedere € 5,- aan
boodschappen wordt
er een Bingo nummer
of joker ontvangen.
Bij een volle kaart
mogen klanten een
artikel uitkiezen van
de kraam en maken
ze kans op een geweldige prijs.

Klaarmaken voor de bouw
Allereerst zijn vanaf vrijdag 13 maart jl. zes
bomen op het bouwterrein verwijderd. Daarna zal
de voorbelasting gedeeltelijk worden verwijderd.

Bedankt!
(Een ingekomen bericht)
Met onder andere medewerking van COOP
Bremmer leverde de oudjaar inzamelingsactie van
Lionsclub Castellum Laurum in Woerden heel wat
DE punten op. Wij zijn blij dat wij de bus weer
bij de ingang van de COOP Bremmer mochten
plaatsen. Hierdoor hebben veel mensen hun DEwaardepunten kunnen inleveren.
Met deze DE-waardepunten (530.000) heeft
de Voedselbank Woerden 1.122 pakken koffie
ontvangen. Douwe Egberts Nederland heeft als
blijk van waardering het aantal pakken nog eens
verhoogd met 20%. Een prachtig resultaat waarvoor we als club
de Zegvelders
hartelijk willen
bedanken.

Nieuws van Kunst Na Arbeid
(Een ingekomen bericht)
Hierbij willen wij u weer uitnodigen voor ons voorjaarsconcert op 4 april a.s. De sporthal in de Milandhof te Zegveld zal open zijn vanaf 19.00 uur. Al onze afdelingen, majorettes, slagwerkers en leerlingen
zullen aan bod komen.
Op deze avond zal de instructrice van de majorettes, Saskia, voor de één na laatste keer als instructrice
aanwezig zijn. Ze heeft namelijk te kennen gegeven na het zomerconcert te willen stoppen. Wij zijn dan
ook op zoek naar een nieuwe instructeur/instructrice voor onze enthousiaste groep majorettes. Ben je
dat zelf of ken je iemand, stuur dan een mailtje naar bestuur.kna@gmail.com. Verdere info vind je op de
site van KNA (KNA.zegveld.net).
Tot slot nog een mededeling i.v.m. het ophalen van het oud papier. Wij mogen namelijk per direct
geen papier meer ophalen bij de bedrijven in en om Zegveld op last van de gemeente Woerden. Deze
bedrijven zullen zelf voor de afvoer van dit papier moeten zorgen. Wij begrijpen dat dit voor hen enorm
vervelend is, maar helaas is daar door ons niets aan te veranderen. Wij hopen dat er begrip is voor de
situatie. De desbetreffende bedrijven hebben als het goed is allemaal bericht van ons gehad.
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Aan de leden van Zorgcoöperatie ‘Zegveld Zorgt’
bewoners van Zegveld en De Meije
(Een ingekomen bericht)
In verband met de recente gebeurtenissen
met betrekking tot het Coronavirus kan de
Algemene Leden Vergadering op woensdag 22
april a.s. helaas niet doorgaan.
Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen
rond het virus, zal de ledenvergadering worden verplaatst naar de maand september of
oktober 2020.
Het bestuur van Zegveld Zorgt wil u graag attent maken op een nieuw initiatief in Zegveld
en De Meije: ‘Coronahulp Zegveld’. Een groep
enthousiaste mensen heeft het plan opgevat
om anderen een handje te helpen in deze onzekere tijd. Dit plan wordt ondersteund door
Zegveld Zorgt, het Dorpsplatform Zegveld,
de dorpsconsulent Henk Oskam en www.
alsjijzorgtpasikop.nl.
Is het voor u lastig om zelf boodschappen te
doen, werkt u in de zorg en zoekt u een oppas,
moeten er medicijnen opgehaald worden of
vindt u het fijn om even met iemand te praten.
Vanaf heden kunt u hiervoor contact opnemen
met Coronahulp Zegveld.
Coronahulp Zegveld is ook op zoek naar mensen die hulp willen/kunnen bieden.
Heb je een aantal uurtjes over, geef je dan op
via coronahulpzegveld@gmail.com of stuur
een appje naar 06–30112122. Coronahulp
Zegveld is ook te vinden op Facebook: https://
www.facebook.com/CoronahulpZegveld/
Voor de hulpbieders gelden onderstaande
(RIVM) regels:
1. Ben je/u verkouden, hoest je/u en/of heb je
koorts? Blijf thuis en doe niet mee.
2. Neem de voorgeschreven maatregelen voor
hygiëne in acht.

Open Dag Milandschool
gaat niet door
(Een ingekomen bericht)
Op 15 maart jl. heeft de overheid besloten om
alle scholen in Nederland te sluiten tot en met
6 april 2020 i.v.m. het coronavirus.
Om die reden gaat onze open dag van woensdag 1 april a.s. helaas niet door. Houdt de Facebookpagina van onze OR en de Berichtgever
in de gaten voor een nieuwe datum.

3. Voorkom zoveel mogelijk direct fysiek
contact met elkaar. Zet de boodschappen voor
de deur.
Voor hulp kunt u ook contact opnemen met
de dorpsconsulent Henk Oskam, telefoonnummer 06-14326531 of per mail aan: dorpsconsulent@zegveldzorgt.nl.
We leven momenteel in een onwerkelijke en
zorgelijke tijd. Laten we met elkaar ons best

doen verdere verspreiding van het virus te
vermijden en blijf een beetje op elkaar letten!
U kunt dit bericht ook teruglezen op onze
internetpagina www.zegveldzorgt.nl en op
facebook Zegveld Zorgt.
Met vriendelijke groeten en zorg dat u gezond
blijft!
Bestuur Zegveld Zorgt
Hans van Kesteren, voorzitter

Aangepaste data Kunstclub De Meije
In tegenstelling tot wat in de Berichtgever van
februari vermeld werd, zijn de data voor de
lezingen van de Kunstclub De Meije veranderd. De juiste data zijn: woensdag 14 oktober
a.s. en woensdag 25 november a.s.. Het is
nu ook bekend geworden dat kunsthistorica
Hanneke Lenders van de KLU deze lezingen
zal verzorgen. Woensdagavond 14 oktober zal
zij het thema ‘Symboliek in de kunst’ invulling
geven aan de hand van 2 portretten: ‘Giovanni

Adolfini en zijn vrouw’ door Jan van Eyk en ‘De
Ambassadeurs’ door Hans Holbein de Jonge.
Woensdagavond 25 november staat geheel in
het teken van de Italiaanse schilder Caravaggio
(1571-1610). Schrijft u ze alvast in uw agenda?
De eerstvolgende lezing is en blijft onveranderd op 8 april a.s. Deze lezing gaat over de
Sixtijnse Kapel en wordt verzorgd door Ria
Ophof-van Dijk. Tot ziens bij de Kunstclub.
Meijetuin, De Meije 211 in Zegveld.

Ambities op de Milandschool
(Een ingekomen
bericht)
Hoe fijn is het wanneer je zelf een keuze
mag maken over
hetgeen je graag wil
leren of waar je beter
in wilt worden? Op
de Milandschool kan
dat. In samenwerking
met de Willibrordschool uit Bodegraven is het Traject van
de Ambitie van start
gegaan. De leerlingen van groep 3 t/m
8 hebben uit een
gevarieerd en uitgebreid aanbod een keuze kunnen maken voor een traject. Op zes vrijdagmiddagen
gaan ze ermee aan het werk. Leerlingen van beide locaties gaan voor het traject naar de Miland of
de Willibrord, maar het kan ook zijn dat er elders een bezoek wordt gebracht. Zo is er al een groep
naar het Kaasmuseum geweest en hebben de leerlingen van het traject ‘Het Oude Egypte’ een bezoek
gebracht aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Voorbeelden van andere trajecten zijn:
kook- en proefles, toneel, Indonesië, stage lopen bij de Jumbo of Karwei, handletteren, Frankrijk,
dansen, EHBO, hockey en vogelen. Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn enthousiast over deze
leerlijn.
Onderschrift bij de foto: Bij het traject ‘Vogelen’ leren de leerlingen de eigenschappen van een vogel
kennen en gaan ze vogels in de natuur bekijken.
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Bedankt beste mensen
De vrijwilligers die hebben geholpen bij de restauratie van de kerk kregen op 31 januari jl. een
bedankavond aangeboden door de kerkenraad in de Milandhof. Tijdens deze avond hebben
Henk en Dicky Oskam het lied ‘Bedankt beste mensen’ gezongen om nog eens alle vrijwilligers
te bedanken en te onderstrepen hoe belangrijk het vrijwilligerswerk is geweest. Het lied is op de
melodie van: ‘Bedankt lieve ouders’.

1. Bedankt beste mensen,
voor dat wat is gedaan.
Of het nou reeg’len was of werken,
het gebeurde zo spontaan.
Of het nu slopen was of bikken,
opbouwen of banken lakken.
Bedankt beste mensen,
ieder had de smaak te pakken.
2. Bedankt beste mensen,
wat hebben we gelachen.
Het bracht ook veel saamhorigheid,
er ontstond een mooie band.
En ook al zat het wel eens tegen,
jullie gingen toch door.
En samen zo verder,
het beste beentje voor.
3. Bedankt beste mensen,
bij het helpen in de kee-eet.
En natuurlijk koffie zetten,
koek bakken voor de hele week.
Ook voor het stoelen klaarzetten,
in onze ‘Milandhofkerk’.
Bedankt beste mensen,
we stonden samen sterk.
4. Bedankt lieve mensen,
voor de hulp in onze kerk.
Het was geweldig om te zien,
en het was echt heel mooi werk.
Maar vergeet toch echt niet
en dat vermelden wij tot slot.
Het was zeker niet voor ons,
het was ter ere van God!

Luna leest voor

Luna leest voor met aan de linkerkant (voor ons gezien) klasgenoot
Kiona de Heer en aan de rechterkant Myrthe van Dam.

(Een ingekomen bericht)
Op 18 oktober 2019 heeft Luna Uittenbogaard de
voorleeswedstrijd op de Jorai-school gewonnen.
In de Berichtgever van november heeft u hierover
kunnen lezen.
Luna mocht daarom onze school vertegenwoordigen bij de regionale wedstrijd
in het Futura college in Woerden op 3 en 4 maart
jl. Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd
door bibliotheek ‘Het groene Hart’.
Luna moest het opnemen tegen 20 winnaars van
andere scholen uit de regio. Ze las uit het boek
‘Zeer ernstige ramp’ van Tosca Menten.
De klasgenoten van Luna hadden gezorgd voor
een prachtig spandoek en op de avond zelf mochten 10 supporters Luna bijstaan. Ondanks het feit,
dat Luna niet kon worden gehuldigd als winnaar
kijkt ze heel positief terug op deze avond.
Van de jury kreeg ze mooie woorden, een roos en
van haar vriendinnen nog een cadeautje.
Luna wil iedereen stimuleren te lezen (en ook
kans te maken om te lezen tijdens
de regionale voorleeswedstrijd).

“Het is een positieve ervaring waar je nog lang aan
terug denkt!”
Op woensdag 4 maart jl. werd bekendgemaakt dat
de regionale voorleeswedstrijd dit jaar

is gewonnen door Aron Verweij van de Margrietschool uit Woerden. Hij zal op 20 april a.s. regio
Het Groene Hart vertegenwoordigen tijdens de
provinciale voorleeswedstrijd in Nieuwegein.

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

Heftrucks •
Hydr. kranen •
Sloopsorteergrijpers •

Machinehandel,
Verhuur en Reparaties

• Motoren
• Onderdelen
• Hydr. slangen service
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Onze
stroopwafels
een klasse apart !!!

www.boltonbouw.nl
info@boltonbouw.nl

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

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

Lisette Pauw
Prinses Beatrixstraat 12
3474 JW Zegveld

Voor:




!"#
Hoofdweg 144 - 3474 JK Zegveld

    

Tel. 0615080215
Lisette_pauw@hotmail.com
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Ooievaars
broeden in de
Meijetuin

Beste dorpsbewoners
(Een ingekomen bericht)
We zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen van een aantal activiteiten die in april
en mei gaan plaatsvinden. Dit jaar zal ook in
het teken staan van 75 jaar bevrijding van ons
land. Daarom willen wij u alvast attenderen op
een aantal activiteiten die gaan plaatsvinden.

Twee ooievaars hebben zelf een prachtig
nest gemaakt op één van de palen van de
hooiberg in De Meijetuin.
We zullen afwachten of er binnenkort
jongen worden geboren!

Op zaterdag 18 april a.s. zal weer de jaarlijkse
toneelavond plaatsvinden. En dan hebben we
op 27 april a.s. de viering van Koningsdag. En
deze dag zal evenals in voorgaande jaren weer
bol staan van activiteiten voor jong en oud.
Net als vorig jaar zal ook Shantykoor Bravour
komen optreden. Aansluitend aan het diner
dat in de Milandhof gebruikt kan worden,
hebben wij weer een familiebingo waar u dit
jaar hele mooie prijzen kunt winnen.
Op 4 mei a.s. zal de dodenherdenking
plaatsvinden. Op 5 mei a.s. zullen een aantal
dorpsgenoten het vrijheidsvuur ophalen in
Wageningen en al hardlopend naar Zegveld
brengen. Bij aankomst in Zegveld zal het
vrijheidsvuur ontstoken worden bij het monument aan de Middenweg. Aansluitend organiseren wij een dorpsontbijt en daar hopen wij
met vele dorpsgenoten onze vrijheid te vieren.
Zet de bovenstaande datums alvast in uw
agenda. Wij hopen u allen te ontmoeten.
Het bestuur van de
Chr. Oranjevereniging Zegveld

Familiemarkt 2020 Nieuwe tennisbaan open!
(Een ingekomen bericht)

(Een ingekomen bericht)

Na een succesvolle markt in 2019, wordt er ook
dit jaar weer een Familiemarkt georganiseerd.
De markt zal plaatsvinden op zaterdag 9 mei a.s..
Houdt u deze datum alvast vrij in uw agenda?
Net als de vorige editie zullen er weer meerdere
kramen aanwezig zijn, wordt er een rommelmarkt
met producten van kwaliteit gehouden en zijn er
vele activiteiten te doen voor jong en oud. Dit jaar
zal er zelfs een heuse stormbaan zijn!
Uiteraard gaat ook dit jaar de gehele opbrengst
naar het goede doel. Dit jaar is dat het HGJB/
GZB project ‘Geef hoop aan Mozambique’. Het
doel van dit project is hoop brengen aan mensen
die door ziekte, armoede of andere zaken weinig
hoop meer hebben. Vrijwilligers uit plaatselijke
protestantse kerken brengen bezoek aan mensen
die een stukje hoop hard nodig hebben en steunen
hen met geld voor medicijnen, eten of vervoer.
Ook wordt de Bijbel geopend en samen gebeden.
Alle informatie over dit indrukwekkende project
vindt u op www.diaconaalproject.nl.
Zaterdag 2 mei a.s., de week voor de Familiemarkt, zullen de spullen voor de rommelmarkt
opgehaald worden. Heeft u waardevolle spullen
die u graag aan de rommelmarkt en dus aan het
goede doel geeft? U kunt dan contact opnemen
met Benno van Dam op 06-13472147 of mailen
naar familiemarktzegveld@gmail.com.

Woensdag 19 februari jl. was een heugelijke dag voor TV Miland, de nieuwe banen zijn opengesteld om
te tennissen! Ook de jeugd is blij dat er weer gespeeld kan worden. De eerste les voor de jeugd werd gegeven door Rutger van 2R-Sports. We hopen binnenkort ook ons nieuwe clubhuis in gebruik te nemen,
hier wordt nu nog hard aan gewerkt. Wil je dit ook zien, kom dan gezellig eens kijken.
Op de foto: Tennisles voor de jeugd met Rutger van 2R-sports.
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In verband met het 75-jarig bevrijdingsju
herinneringsdagen in de Polderzaal van de M
dagen stond de tentoonstelling over de in 194
      
de lezing door Jeroen van der Kamp over he
avonden overweldigend met op vrijdagavond
 !"   #   

willen wij u een indruk

B17 herinn
druk b

 !  "   #$%
Copiloott Frank
F k Derenberg
D
b van
de B17 ‘San Antonio Rose’
had het dochtertje van zijn zus
beloofd dat hij bij terugkomst
 
  
kopen. Hij kwam niet terug,
maar van de uitkering (smartengeld) die de familie kreeg
na het neerstorten is toch een
   
 
Marilyn. Dit verhaal maakte
veel indruk bij de schooljeugd.

          
uit de oorlog in een hoekje bij de overzichtstentoonstelling.

Op vrijdagavond
zong Francis van
Tricht enkele
(oorlogs)liederen.
Hierbij werd zij begeleid door Daniël
Burgers.
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bileum waren er op 20 en 21 februari jl.
Milandhof georganiseerd. Centraal bij deze
44 in ons dorp neergestorte Amerikaanse B17
       
et gebeurde was de belangstelling op beide
zo’n 250 man/vrouw. Complimenten voor de
 $   %   &
k geven van beide dagen.

neringsdagen
bezocht
Voordat er bloemen gelegd werden bij het monument aan de Hazekade, blies Cor van Amerongen de Last Post en het Amerikaanse volkslied.
"8  5$  zig bij het leggen van bloemen bij het
monument aan de Hazekade. Zij is een
nicht van radioverbindingsman Harold
Cook, één van de omgekomen bemanningsleden van de ‘San Antonio Rose’.

Overhandiging van het eerste exemplaar van het boek
‘Ik verwacht tegen juni terug te zijn’ door de schrijver
  "   #$%   
George Becht. Het boek is nog te koop bij bakkerij
De Leeuw aan de Hoofdweg 91 en bij boekhandel De
# &
 '*&+  /    
 02'&34

De krans die jaarlijks op 4 mei wordt
!   
het monument aan de Middenweg.
#  
" 5   
 +  
6 %dracht van onze
dorpsgenoot
Bert Donselaar
twee schilderijen
geschilderd over
het neerstorten
van de B17 bommenwerper. Het
eerste schilderij
werd onthuld
door wethouder
Becht en de
kunstschilder
zelf.

Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

Schildersbedrijf

Beukers

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

&

Lekkerkerker
Keijzer B.V.

vdknaapsloopwerken@gmail.com

Kent u de compact accu machines van Stihl?
Handig voor alle werkzaamheden in uw tuin.
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KOOMAN MECHANISATIE
NOORDEN

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

De Berichtgever
Dertig bruidsparen in de Milandhof
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Het was een drukte van belang op woensdagmiddag 19 februari jl. in
de Polderzaal van de Milandhof. Een volle zaal met daarin zeker dertig
(bruids)echtparen die deze middag een rol zouden spelen bij Stichting
Welzijn Zegveld. Het was weer de middag waarin Jos Didden foto’s toonde
van bruidsparen van wel veertig, vijftig jaar of nog langer geleden. Bij het
zien van een bruidspaar was het een gokken en gissen wie het wel zouden
zijn. Als daarna de foto verscheen van hoe het bruidspaar er thans uitziet,
was het van: o ja, natuurlijk. Dertig bruidsparen passeerden de revue en
de zaal genoot van de
voorstelling. De foto van
het bruidspaar Herman
en Maartje Groen bleek
de foto te zijn van het
bruidspaar dat inmiddels
het langst is getrouwd,
nl. 55 jaar.
Daarna toonde Jos foto’s
van een achttal ondernemers uit ons dorp. Ook
hierbij was het raden wie
het was omdat de foto
in het begin door het
bewerken ervan onherkenbaar was gemaakt.
Tot slot liet Jos nog enkele prachtige foto’s uit
zijn privé collectie zien.
Al met al weer een zeer
geslaagde middag van
Welzijn Zegveld.
Op de foto het bruidspaar
Maarten en Nel van
der Vaart, bijna 50 jaar
geleden.

Hart voor Woerden zet Coronaproof
vrijwilligerswerk op een rijtje op net
gelanceerd nieuw platform
(Een ingekomen bericht)
De vergaande maatregelen om verspreiding van
het Coronavirus te voorkomen hebben negatieve
gevolgen voor kwetsbare bevolkingsgroepen zoals
ouderen. Zo wordt opgeroepen niet op bezoek te
gaan en worden evenementen en activiteiten voor
o.a. ouderen geannuleerd. Om de dreigende eenzaamheid in te dammen, stelt Hart voor Woerden
haar net opgeleverde nieuwe online vrijwilligersplatform ter beschikking.
Coordinator Ellen Vossen: “We starten én
verzamelen
alle acties die
je de komende
dagen vanaf de
bank kunt doen
om te helpen.
Bijvoorbeeld
bellen met ouderen voor een praatje of om hen gerust te stellen. Die acties e-matchen we vervolgens
aan alle vrijwilligers die ingeschreven staan via
onze site. Zo helpen we samen heel veel ouderen
en kwetsbare mensen.”

Wegens het coronavirus worden mensen opgeroepen om contact met ouderen en andere kwetsbare doelgroepen zoveel mogelijk te vermijden
of beperken, zodat deze groepen niet ten onder
gaan aan het zich steeds verder verspreidende
virus. Ook veel evenementen en activiteiten, zoals
bijna 9.000 NLdoet activiteiten, zijn geannuleerd.
Daardoor neemt de isolatie onder ouderen toe en
moeten zij hun sociale uitlaatklep missen.
Ellen Vossen: “We willen voorkomen dat het
Coronavirus ook een sociale crisis veroorzaakt.
We ondersteunen acties en
vrijwilligerswerk
dat je nu meteen
en Coronaproof,
dus vanuit huis
of zelfs vanaf
je bank, kunt doen. Er zijn zoveel mensen die
nu niet naar werk kunnen. En er is zoveel dat je
digitaal of thuis kunt doen. Wij verzamelen het en
koppelen het aan elkaar zodat we samen iedereen
kunnen helpen”.

SchatRijk bij de VBW
Het regende en waaide hard op zaterdagmiddag
29 februari jl. Dit waren perfecte omstandigheden
voor een mooie voorstelling in de Jorai-school.
Bij de VBW-middag konden alle kinderen van de
basisschool genieten van de voorstelling ‘Ik zie, ik
zie, wat jij niet ziet’. Professor Roodsnavel had veel
hulp van de kinderen nodig en zorgde samen met
hen voor humor en gezelligheid. Het was zo leuk
dat de tijd voorbij vlóóg!
De centrale boodschap van deze middag was, naar
aanleiding van het Bijbelverhaal van de kostbare
Parel (te lezen in Mattheüs 13:44-46), dat we met
God in ons leven SchatRijk! zijn.
In de herfstvakantie van 2020 zal er opnieuw een
Vakantie Bijbel Week zijn, met het thema: ‘Duik
erin!’ Tot dan!
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De Berichtgever zegt het met bloemen
gezin De Bruijn
naar Kamerik.
Daar bracht Teus
zijn jeugd door.
Toen hij twaalf jaar
was, werd er naar
Zegveld verhuisd
naar boerderij
‘Naamvrucht’
aan de Hoofdweg
110. Al tijdens de
Landbouwschool
ging Teus bij diverse
boeren werken om
vervolgens enkele
jaren thuis te zijn
om zijn vader te helpen. Op zeventienjarige leeftijd werd
de overstap gemaakt
naar Loonbedrijf
Van Leeuwen in
Woerden. Hier bleef
hij werken tot zijn
huwelijk in 1970.

“Als wij op deze manier doorgaan met het verontreinigen van onze omgeving, dan zal het lot van
hen die na ons komen, niet aantrekkelijk zijn”,
zo sprak een professor op een congres vijftig jaar
geleden. Een waarheid als een koe, want aan deze
visie is nog niets veranderd. Teus de Bruijn en
Henny Westeneng hielden zich vijftig jaar geleden
met heel andere zaken bezig, want op 30 januari
1970 traden zij in het huwelijk.
Na het burgerlijk huwelijk op het gemeentehuis
van De Bilt, werd hun huwelijk kerkelijk ingezegend door ds. K. Ooms in de hervormde kerk van
De Bilt. Hun trouwtekst was: ‘Bedenk de dingen
die boven zijn, niet die op de aarde zijn’ (Kolossenzen 3:2). Zij gingen wonen aan de Hoofdweg
144 in boerderij ‘Nooitgedacht’. Zij konden deze
woning huren van mevrouw G.E. Blok-Visser
die i.v.m. haar huwelijk naar Wezep verhuisde. In
1989 hebben zij de boerderij kunnen kopen.
Teus is op 19 september 1946 geboren in de Bodegraafse Meije. Op driejarige leeftijd verhuisde het

Henny is op 21
november 1943 geboren in De Bilt. Na
de lagere school ging zij naar de Huishoudschool
Oudenoord in Utrecht. Na het behalen van haar
diploma ging zij in eerste instantie meehelpen op
de boerderij van haar ouders en later helpen in de
huishouding op enkele adressen.
Henny was bestuurlijk actief bij de PJGU (Plattelands Jongeren Gemeenschap Utrecht), afdeling
Maartensdijk/Groenekan. Zij was zelfs enkele
jaren voorzitter van deze club. Tijdens een feest
van de PJGU in de Vier Balken in Haarzuilens
ontmoette zij Teus en het was liefde op het eerste
gezicht. Hun verloving wilden zij dan ook vieren
met een etentje voor hen samen in de Vier Balken.
Hoewel het restaurant die dag gesloten was, heeft
de kok toch speciaal voor hen gekookt.
Eenmaal getrouwd heeft Henny zich snel ingeburgerd in de Zegveldse gemeenschap. Zo nam
buurvrouw Rie Brak-Hogendoorn haar mee naar
de NCVB (Nederlandse Christelijke Vrouwen
Bond, nu Passage) waarvan ze nog een poosje
secretaris is geweest. Vervolgens zat Henny in
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het bestuur van de kleuterschool, was leidster bij
meisjesclub ‘Mirjam’ en was en is nog steeds lid
van de Vrouwenvereniging.
Na zijn huwelijk ging Teus werken bij Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V. in Leiden. “Ik
kreeg een gloednieuwe kraan”, vertelt Teus trots.
Tot zijn pensioen op 60-jarige leeftijd met een
onderbreking van vier jaar heeft hij bij dit bedrijf
gewerkt. “Ik heb nog steeds contact met dit bedrijf ”. Teus was ook binnen de Zegveldse gemeenschap actief. Hij werd lid van mannenvereniging
‘Onderzoek de Schriften’ en toen hij 27 jaar was
werd hij zelfs voorzitter. “Ik was een ‘broekie’ binnen de vereniging”. Tien jaar was hij voorzitter en
op dit moment nog steeds lid. Negen jaar zat Teus
in het schoolbestuur, waarvan enkele jaren als
voorzitter. “Veel jaren heb ik leiding gegeven aan
een Bijbelkring en op dit moment nog aan de ‘Op
weg kring’ (vroeger de ‘Emmauskring’)”.
Teus en Henny kregen zeven kinderen, eerst
vijf meisjes en daarna twee jongens. Inmiddels
hebben zij dertien kleinkinderen en twee pleegkleinkinderen.
Vanaf 2013 wonen zij in een heerlijke unit naast
de boerderij op nummer 144A met een geweldig
uitzicht over de polder. De ramen zijn beplakt met
tekeningen van de kleinkinderen die zij gemaakt
hebben voor opa en oma i.v.m. hun vijftigjarig
huwelijksjubileum.
Op 8 februari jl. hebben zij hun gouden jubileum
gevierd met een dankdienst in de hervormde
kerk. “Wij wilden dat graag. Vijftig jaar geleden
zijn we begonnen in de kerk en nu wilden we God
danken dat we deze dag mochten beleven. De
kinderen hebben de invulling van deze dankdienst
verzorgd, waarin ds. H.G. de Graaff uit Nieuwerbrug de meditatie verzorgde en Warno Ruting het
orgel bespeelde. Wij hadden allebei zoiets van: we
laten het maar over ons heen komen. Het was een
hele mooie dienst met veel belangstelling vanuit
de gemeente”.
Ondanks dat er zorgen zijn rondom de gezondheid van Teus overheerst de dankbaarheid.
De Berichtgever heeft het gouden bruidspaar
gefeliciteerd met hun jubileum en wenst hen nog
mooie en goede jaren, samen met allen die hen lief
en dierbaar zijn. De felicitaties gingen uiteraard
gepaard met het bloemetje van de maand.

Behandeling van de maand: Een ontspannen rugbehandeling!
'$         & (    
behandeling een echte aanrader!
* (      ++   , € 45,00
*     ,       3   $

www.salonlasonrisa.nl
06-288 993 67 salonlasonrisa@ziggo.nl
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In gesprek met... Jopie Kruijt-Visser (Vervolg)
Omdat vader en moeder Visser
alleen dochters hadden en geen
zonen, kwamen er nog wel
eens boerenjongens langs om
naar de hand van één van de
dochters te dingen, maar Jopie
sloeg ze allemaal af. Op een gegeven moment kwam ene Wim
Kruijt langs. Hij had van haar
gehoord via zijn broer Leo die
verkering had met een nicht
van Jopie. Wim kwam langs
om te vragen of Jopie bruiloft
met hem wilde houden. Het
antwoord van Jopie was duidelijk: ‘Doe dat maar niet’. Maar
Wim was een volhouder en
kwam een paar maanden later
nog een keer langs en toen sloeg de vonk over.
Nee, de boerderij werd niet over genomen door
Wim. Omdat vader Visser geen opvolger had, had
hij besloten om de boerderij en het land te verkopen aan de gemeente Alphen aan den Rijn. Zij
konden het land goed gebruiken voor uitbreiding
van de woningbouw. De gemeente was al meerdere
keren bij hem geweest met de vraag de boerderij
aan hen te verkopen, maar vader Visser’s antwoord
was steeds: ‘Ik heb geen haast’. Toen hij eenmaal
besloten had de boerderij te verkopen kwam er
een boelhuis: een openbare verkoping. De gehele
veestapel werd verkocht, als ook de complete veehouders inventaris, een grote voorraad prima hooi
en een grote staal ruige mest. Jopie is daarna nog
vijf maanden meegegaan naar de nieuwe woning
van de familie Visser, totdat ze ging trouwen. “Al
met al heb ik een fijne jeugd gehad”.
Op 29 augustus 1963 is ze getrouwd met Wim
Kruijt.
Willem (Wim) Kruijt is op 15 februari 1935 te
Zegveld geboren als zoon van Leendert Kruijt en
Jannetje Uitbeijerse. Na het burgerlijk huwelijk
werd het huwelijk kerkelijk ingezegend door ds.
M. Hanemaaijer in de hervormde Alphensche
kerk te Alphen aan den Rijn. De trouwtekst
was: ‘Maar ik en mijn huis, wij zullen den Here
dienen!’, Jozua 24:15b. “De overgang naar Zegveld
was in het begin best wel moeilijk, ook kerkelijk.
Zegveld was een stuk zwaarder dan Alphen aan
den Rijn. Ik kon heel veel gezangen uit mijn
hoofd, maar die werden in Zegveld niet gezongen.
Het bruiloftsfeest werd gehouden in Hotel Toor
in Alphen aan den Rijn. Na ons huwelijk was de
boerderij aan de Milandweg 67 klaar en konden
we daar gaan wonen. Ik weet nog goed dat ik
tijdens de bouw van de boerderij voor de eerste
keer ging kijken en dacht: ‘Kom ik in deze rimboe
terecht’. En thuis zei ik: ‘Waar ik nou toch ben
geweest’. De boerderij aan de Milandweg werd
daar gebouwd in het kader van de ruilverkaveling.

Om dit alles mogelijk te maken
was de Milandweg al in 1955
aangelegd. “Wim ging de eerste
jaren samen met zijn broer
Leo boeren op de boerderij.
Zij hadden inmiddels samen
de boerderij van hun vader
overgenomen. Alhoewel het
samen boeren prima ging,
heeft Leo omstreeks 1967 de
boerderij van zijn schoonvader
in Alphen aan den Rijn overgenomen en ging Wim alleen
verder. In het begin heb ik heel
even kaas gemaakt, maar ben
hier al snel mee gestopt. Op de
boerderij heb ik meegeholpen
totdat de kinderen kwamen.
Ik heb toen de afspraak gemaakt: of een stuk stal
aanbouwen of de helft van de koeien weg doen,
zodat ik niet meer hoef te helpen”.

ken ik alle Latijnse namen. Ik vind het heerlijk om
te zaaien, te stekken en de ervaringen weer uit te
wisselen met drie tuinvriendinnen. In de zomer
is mijn tuin werkelijk een paradijsje. In mijn tuin
staat ook een broeikasje waar ik tomaten kweek en
plantjes stek”.

Jopie en Wim kregen samen vier kinderen: Leo,
Maarten, Jolanda en Jenneke. “Ik heb een heerlijke
tijd gehad op de boerderij. Ik verveelde me nooit.
Er was een grote tuin en een groentetuin waar ik
al mijn energie kwijt kon”. Daarnaast is Jopie creatief aangelegd. Ze kan prachtig schilderen, boetseren met klei en beeldhouwen. In Harmelen heeft
ze les gehad in alle drie van deze creatieve takken.
“Bij Ingrid de Boer aan de Kromwijkerkade in
Woerden heb ik schilderen geleerd. Ja, ik ben nog
steeds actief en ik wil me nog steeds laten bijscholen. Het is zo leuk om bezig te zijn. Vorig jaar had
ik de zaaier geboetseerd. Die heb ik bij zijn vertrek
uit Zegveld aan ds. Jacco Overeem gegeven.
Dat beeld vond ik heel mooi passen bij zijn beroep. Sommige beelden die ik van klei maak,
vind ik zelf zo mooi dat ik ze laat bronzen. Dat
heb ik ook met het hoofdje van klei van mijn
kleindochter Linda gedaan”. In de kamer staan
prachtige door haar geboetseerde beelden.
Ook laat ze mij de schilderijen zien van Daniël
in de leeuwenkuil en Mozes die met de stenen
tafelen van de berg komt. De meeste schilderen zijn van olieverf, maar een enkel schilderij
heeft Jopie ook wel in aquarel uitgevoerd. Ze
geniet ervan om anderen te laten delen in de
maaksels van haar creativiteit. Bij Passage was
Jopie een actief lid. Jaren maakte ze deel uit
van het bestuur en vervulde daarin de functie
van secretaresse. Toen haar man Wim in
2002 ziek werd, heeft ze noodgedwongen het
lidmaatschap opgezegd.

Jopie is de trotse oma van acht kleinkinderen, vijf
meiden en drie jongens. “Dat is genieten”. Naast
haar creatieve hobby’s mag Jopie graag een boek
lezen. “Maar het moet wel een goed boek zijn.
Verder heb ik heel veel aan handwerken, breien en
borduren gedaan. En ik heb nog de zorg voor mijn
vier poezen: Tolletje, Mies, Dominee en Mienetje”.

Na het huwelijk van zoon Maarten met Marjan
Broere op 3 november 2000 gingen Jopie en Wim
wonen in de eerder genoemde unit. “Ik mag hier
blijven wonen totdat ik ergens anders ga wonen
of tot mijn overlijden. Vlak voor het overlijden
van Wim op 12 december 2007 is de boerderij
overgeschreven op naam van Maarten”. Twee
jaar geleden heeft Jopie even in het ziekenhuis
gelegen en daarna was het autorijden helaas
afgelopen. “Inmiddels rijd ik op een speciale fiets,
een driewieler. Hierdoor kan ik toch nog zelf
boodschappen doen, iemand een bezoek brengen
en naar enkele activiteiten van de kerk, zoals het
bijbelleesuur en de ouderenmiddag”.

Alhoewel de start in Zegveld niet makkelijk was,
eindigt Jopie dit interview met: “Ik heb hier met
ontzettend veel plezier gewoond en waardeer het
dorp Zegveld en de mensen enorm, met name
ook de grote saamhorigheid”.

Jopie is een echt buiten mens. Rond de
boerderij lag altijd een prachtige bloementuin.
Ook bij de unit achter de boerderij waarin
ze nu woont, geniet ze in de zomer van haar
bloemen- en groentetuin. “Van de bloemen

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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Electra Voor meer informatie: zie op www.elwi.nl of de ELWI APP

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

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

W. J. VONK

ZEGVELD

• LOONWERK • GRONDWERK • TUINAANLEG • DIVERSEN

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

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

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

De Berichtgever
Burgerlijke stand
Geboren:
7 januari 2020
Loek Cees (Loek), zoon van
Jeroen Scheffe & Lieke de Vink
Burgemeester Jaslaan 3, 3319 AB Dordrecht
29 januari 2020
Filip Benjamin (Filip), zoon van
Kees & Esther Postma-Roodenhuis
Vreedenburghstraat 27, 3443 VT Woerden
2 februari 2020
Hannah-Louïse, dochter van
Reinald & Josje Kwakernaak-van Dongen
Dwarsweg 1, 3474 KW Zegveld
19 februari 2020
Noëlle Eva (Noëlle), dochter van
Geoffrey Hendriks & Corina Muller
Nieuwstraat 38, 3474 JM Zegveld
19 februari 2020
Boris Johannes Martijn (Boris), zoon van
Fernand Grosveld & Judith van Bemmel
Meije 298, 3474 MD Zegveld
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Stichting Welzijn
Zegveld

het evenwicht, concentratievermogen en geheugen
komen aan bod.

Teken/schildercursus

Als u deze Berichtgever leest is het al bijna april.
Herman staat al in de startblokken om dan weer te
gaan fietsen.
Vanaf april iedere 2e en 4e donderdag van maand
is er om 13.00 uur verzamelen voor de Milandhof,
om van daaruit een rondje te fietsen. Zou u wel
mee willen doen, maar denkt u dat het voor u een
te grote afstand wordt, dan kunt u dat gewoon
aangeven en wordt het rondje naar uw wensen
aangepast.

Ook op de donderdagmorgen zijn bij de teken/
schildercursus nieuwe deelnemers welkom.
De les is van 9.45 tot 11.45 uur in de Meijezaal van
de Milandhof.
Lekker met krijt, kleurpotloden of verf iets op
papier of doek zetten werkt soms met enige inspanning heel ontspannend. Mona Gerritsen geeft op
een rustige manier creatieve aanwijzingen hoe
te werk te gaan. Kom gerust vrijblijvend op een
donderdagmorgen eens een kijkje nemen en even
proeven aan de sfeer en als u zin heeft meedoen. Er
is genoeg materiaal aanwezig. Meer weten over de
lessen, bel Riet Verheul, tel: 0348-691045

Yoga

Zegvelds uitje/diner

Bij de Yoga op de dinsdagmiddag van 15.30 tot
16.30 uur kunnen er nog een paar deelnemers bij.
Maak gewoon vrijblijvend een proefles mee.
Stoelyoga is de meest makkelijke en laagdrempelige
vorm van yoga. Iedereen kan meedoen, op of rond
de stoel, ongeacht leeftijd of conditie. Het is een
rustige ontspannen bewegingsvorm die een positieve invloed heeft op pijn, stijfheid en bewegingsbeperkingen. Ook oefeningen ter verbetering van

Zet 3 juni 2020 vast in uw agenda, want dan
organiseert St. Welzijn Zegveld weer een reisje. Het
belooft een heel gezellige dag te worden met een
verrassende bestemming. Het bestuur heeft er al
een kijkje genomen en heeft er alle vertrouwen in
dat u het leuk zult vinden.
Ook op 3 juni 2020 is er weer het Zegvelds diner
Meer informatie over bovenstaande volgt in de
volgende Berichtgevers

Fietsen

25 februari 2020
Romy Jolie (Jolie), dochter van
Ronnie & Jovanka Dekker-Groenendijk
W. Alexanderstraat 49, 3474 JS Zegveld
25 februari 2020
Mees, zoon van
Pascal & Doreen Distel-Derks
Hoofdweg 37, 3474 JA Zegveld
26 februari 2020
Duuk Marcus Derk (Duuk), zoon van
Jurn van den Hoeven & Laura Wammes
Korensloot 12, 3474 HL Zegveld
28 februari 2020
Tobias Cornelis Ann (Tobie), zoon van
Floris & Patty Postma-van de Poel
Keurmeestersstraat 11,
2871 GM Schoonhoven
6 maart 2020
Hugo Hendrik Leendert (Hugo), zoon van
Thijs & Arianne Meijers- de Leeuw
Meteren

Huwelijk:
24 april 2020
Gerben Blok & Tessa van Gemeren
Hoefsmid 16, 2415 CG Nieuwerbrug a/d Rijn

50 jaar getrouwd
15 april 2020
Ton & Ria Hendriks-van den Hooren
Elzenlaan 28, 3474 KN Zegveld

Overleden:
10 maart 2020
Bernardus Cornelis (Ben) Sliggers
in de leeftijd van 90 jaar
Park Oudeland 91B, 3443 AJ Woerden

De agenda:
ZegveldZorgt: Iedere dinsdagmorgen van 10.00
- 12.00 uur koffieochtend op Korensloot 15.
Indien er vervoer nodig is dan graag tevoren
aanmelden bij Atie Vermeij, telefoon 691658.
Zegveld Beweegt: Iedere woensdagmorgen om
10.00 uur wandelen, verzamelen in de Zegge. Er
lopen vrijwilligers mee. Voor informatie kunt u
Marja Meijers bellen, telefoon 691470.
Bovenstaande activiteieten gaan voorlopig
niet door.
28 mrt: Rondje Zegveld, afgelast
1 apr: Vrouwen koffie-ochtend
4 apr: TaLENTE festival van 12.00 - 17.00
uur bij Activiteitencentrum Zegveld,
afgelast
14 apr: Passage. Ds. H.G. de Graaff uit Nieuwerbrug komt vertellen over ‘Depressiviteit. Hoe ga je daarmee om’. Aanvang
19.45 uur in de Milandhof
18 apr: Toneelavond
27 apr: Koningsdag
3 mei: Formule 1 live uitgezonden in de
Milandhof
9 mei: Familiemarkt
3 juni: Zegvelds uitje

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

De Berichtgever in 2020
De Berichtgever hoopt in 2020 te verschijnen
op: 24 april, 29 mei, 26 juni, 25 september,
23 oktober, 20 november, 18 december.
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk woensdag 8 april 2020 bij ons
binnen te zijn.
e Zegveldse
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