
De Berichtgever

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

VORMGEVING
Studio Gerrit Gerritsen

DRUK
Quantes

Voor inwoners van Zegveld en de Meije
74ste jaargang nr. 8

Oktober 2020

Op 23 september jl. was het groot feest 
op de Milandschool, niet alleen was het 
de 65e verjaardag van Juf Anja Post, 
maar ook was zij 45 jaar in het onder-
wijs werkzaam, waarvan 36 jaar op de 
Milandschool.
Alle kinderen van de school hadden 
brieven of tekeningen gemaakt en in een 
enveloppe gedaan. Al die enveloppen 
(80 stuks) waren op het schoolplein aan 
een hele lange waslijn vast gemaakt en 
wapperden vrolijk in de wind. Juf Daisy 
had een dansje ingestudeerd met alle 
kinderen. Dat was nog best een uitdaging 
om dat allemaal in het geheim te moeten 
voorbereiden. Maar het was gelukt en 
alle kinderen hebben op het schoolplein 
voor de jarige juf gedanst. Daarna werd 
juf Anja gevraagd om bij de deur te gaan 
staan en konden alle kinderen haar feli-
citeren en hun envelopje overhandigen. 
Een leuke corona-proof verjaardag! 

Anja is kleuterjuf in hart en nieren. “Ik 
vind het prachtig om te zien hoe de 
kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen! 
Mijn opleiding was ook echt voor kleuter-
leidster, dat is tegenwoordig geen aparte 
opleiding meer, dat is samengegaan in 
één opleiding voor basisschoolleerkracht.”
Met haar negentien jaar, net klaar met 
haar opleiding, begon juf Anja haar car-
rière op de Jozefschool in Bodegraven. De 
Jozefschool was een kleine gemoedelijke 
school in het centrum van Bodegraven, 
gevestigd in een klooster omringd door 
een prachtige tuin. In vroeger tijden was 
het ook een kostschool voor meisjes 
geweest. De sfeer was erg leuk en het 
hoofd van de school had het op zich 
genomen om de tuin te 
onderhouden toen de 
kloosterzusters dat niet 
meer deden. Zo konden 
de kinderen ervaringsge-
richt onderwijs krijgen, 
midden in de natuur. De 
kinderen leerden namen 
van bloemen, bomen en 
er kwamen ook dieren. 
Jammer genoeg werd 
de school steeds kleiner 
en werd het, na vijf jaar, 
tijd voor Anja om verder 
te gaan kijken. Zij ging 
naar een veel grotere 
school, eveneens in Bo-
degraven. 

Toen kwam er in 1984 een telefoontje uit 
De Meije dat er behoefte bestond aan een 
kleuterschool. Dat was ook ingegeven 
door de nieuwe onderwijswet Basison-
derwijs. Hierin werden kleuterschool 
en lagere school samengevoegd tot de 
hedendaagse basisschool met 8 groepen. 
“Ik ben toen gaan kijken en vond het wel 
een hele leuke uitdaging om in De Meije 
een kleuterschool op te gaan starten. Bo-
vendien was het een kleine school, mid-
den in de natuur. Dat sprak mij erg aan.” 
Lachend voegt ze eraan toe: “Ik dacht 
toen nog, ach, ik blijf een jaar of vijf, en 
dan ga ik weer verder kijken, maar dat is 
er nooit van gekomen! Ik zit hier erg goed 
op mijn plaats, ik werk graag in een klein 
team. Het is weliswaar hard werken, maar 
je doet veel samen en let ook goed op 
elkaar of iedereen het naar zijn zin heeft. 
Dat vind ik heel belangrijk.”

 “Wat heel erg 
leuk is aan 
het feit dat 
ik zolang in 
het onderwijs 
werkzaam 
ben, is dat ik 
kinderen in 
mijn klas heb 
gehad die nu 
zelf ouders 
zijn en op 
hun beurt 
hun kinderen 
naar school 
brengen. Dat 
vind ik heel 
bijzonder!”

“Eens in de drie jaar wordt het grote 
schoolfeest gehouden, dat vind ik altijd 
geweldig! Het is altijd net voor de zomer-
vakantie. Er wordt een thema uitgewerkt 
en dan is het feest op de hele school. Zo 
was het thema een keer ruimtevaart, de 
school was toen verbouwd tot ruimtesta-
tion en er stond een raket in het weiland 
voor de school. Dat was prachtig om 
te zien. Ook ouders werken hier altijd 
enthousiast aan mee. Heel bijzonder!” 

Vele thema’s zijn door de jaren heen al 
de revue gepasseerd zoals China, Afrika, 
Amerika en Australië. Het eerstvolgende 
schoolfeest staat op de planning voor 
het einde van dit schooljaar. Wat dan het 
thema zal zijn, is nog een verrassing. Anja 
kijkt er in ieder geval nu al naar uit! 
Dat zal dan wel het laatste schoolfeest 
voor Anja worden, want over anderhalf 
jaar mag ze van haar pensioen gaan 
genieten. “Aftellen doe ik zeker niet, daar-
voor vind ik het nog veel te leuk!” 

“Wat ik ga doen na mijn pensionering?  
Ik weet het nog niet. Het idee om meer 
vrije tijd te hebben, spreekt mij wel erg 
aan. We hebben sinds kort een caravan 
en willen er dan lekker op uit trekken in 
voor- of naseizoen. Nu zijn we altijd ge-
bonden aan de schoolvakanties, dus daar 
zie ik wel naar uit. Ik hoop ook wat vaker 
naar mijn kinderen en kleinkinderen te 
gaan, mijn zoon woont in Zuid-Duitsland 
en mijn dochter in Amsterdam. Verder 
zal ik het wel zien, wat er allemaal op 
mijn pad gaat komen. Wie dan leeft, wie 
dan zorgt!”

Veel post voor jubilerende Anja Post
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Nieuws van het
Dorpsplatform

Zegveld

Zegveld, het dorp waar 
het leven goed is!

Door het coronavirus konden onze vergaderin-
gen van maart, juni en september helaas niet 
doorgaan. U heeft daarom in de Berichtgever ook 
geen verslagen kunnen lezen, die onze dorps-
secretaris normaal voor de Berichtgever opstelt. 

Het werk van het Dorpsplatform is natuurlijk wel 
doorgegaan, alleen is het nu veel improviseren en 
liggen sommige grotere zaken stil. Het bestuur 
en kadergroep hebben regelmatig contact met 
elkaar en houden de lijn met de gemeente open. 
En vanuit het Dorpsplatform nemen we deel in 
klankbordgroepen. Omdat onze vergaderingen 
door veel mensen worden bezocht, vonden wij 
het - gezien de omstandigheden - niet verstandig 
bij elkaar te komen. En digitaal vergaderen zoals 
sommige instellingen doen, vinden wij gezien de 
aard van de bijeenkomsten (onze vergaderingen 
zijn immers altijd erg interactief) niet wenselijk. 
Wij waren voornemens om in oktober/november 
een bijeenkomst te houden voor alleen onze leden, 
maar de situatie is onlangs weer verslechterd, zo-
dat erg onzeker is of wij dit kunnen realiseren. Zo 
gauw het kan - en laten wij met elkaar hopen dat 
de omstandigheden dit snel weer toelaten - zullen 
er weer openbare bijeenkomsten zijn. 

Op dinsdag 22 september j.l. was er een openbare 
bijeenkomst in de Milandhof over het grootschalig 
opwekken van duurzame energie. De organisatie 
was in handen van de gemeente. Het Dorpsplat-
form Zegveld heeft zijn best gedaan om aan deze 
inloopavond zoveel mogelijk bekendheid te geven. 
Bij alle huisadressen in Zegveld is een flyer met 
uitnodiging in de brievenbus gedaan. De uitno-
diging is door het platformbestuur ook online 
verstuurd naar onze Zegveldse leden. Wij vonden 
het dan ook teleurstellend dat er zo’n matige 
belangstelling was voor deze avond, een avond 
om geïnformeerd te worden over deze belangrijke 
ontwikkeling (windmolens en zonnevelden) en 
mee te praten over de - vaak pijnlijke - keuzes die 
gemaakt moeten worden. Het aantal aanwezi-
gen uit Zegveld was ongeveer 20 (waarbij het 
kernbestuur van het Dorpsplatform is meegeteld). 
Omdat ook enkele inwoners van Woerden en 
andere plaatsen aanwezig waren, waren er totaal 
tussen de 25 en 30 bezoekers. Bij het coronaveilig 
organiseren was uitgegaan van 70 bezoekers.

De inloopavond duurde van 18.00 uur tot 22.00 
uur en was opgedeeld in sessies, vooraf moest 
worden opgegeven op welk tijdstip men aanwezig 
wilde zijn. Elke bezoeker kon maximaal 2 uur 
aanwezig zijn. Meerdere zalen van de Milandhof 
werden gebruikt. In groepssessies werden de 
onderwerpen behandeld. Voor iedere groep was er 
een introductiefilm. Daarna kwam de ronde langs 
de onderwerpen waarbij men vragen kon stellen 
of in gesprek gaan. De meningen van de bezoekers 
over een aantal stellingen en keuzemogelijkheden 
werden verzameld, deze zullen worden meegeno-
men in het concept-Afwegingskader.

Het College van B&W is bezig met het opstellen 
van het Afwegingskader. Hierin wordt vastgelegd 
waar ruimtelijk gezien in geheel Woerden wind-
molens en zonnevelden zouden kunnen komen. 
Aan de hand van het Afwegingskader zal tevens 
bepaald worden welke bijdrage Woerden denkt 
te kunnen leveren aan de hoeveelheid energie, 
die regionaal geproduceerd moet gaan worden.  
Daarna moet de gemeenteraad hierover een 

besluit nemen. Vooraf wil het gemeentebestuur de 
mening van de inwoners weten. Daarom zijn er 
vanaf januari al diverse straatinterviews geweest, 
zijn er digitaal enquêtes en online bijeenkomsten 
gehouden, worden digitale nieuwsbrieven ver-
stuurd, is er een aparte website met informatie 
(www.woerden.nl/duurzameopwek) en wordt op 
de gemeentelijke informatiepagina van de Woer-
dense Courant bijna wekelijks melding gedaan 
van alle activiteiten in dit verband.

Toch werd op de inloopavond in Zegveld de 
klacht gehoord dat de bedoeling en de consequen-
ties van het lokaal duurzaam energie opwek-
ken onbekende materie is. Waar ligt dit aan? Is 
de informatie en de communicatie vanuit de 
gemeentelijke overheid onvoldoende? Of is het 
gemakzucht van de burger? Komt de burger pas 
in beweging als er in de directe omgeving een 
concreet plan voor een zonnepark of windmolens 
wordt aangekondigd?

Het Dorpsplatform kan en wil niet in zijn eentje 
bedenken wat op dit punt goed is voor het dorp 
en voor haar inwoners. De inwoners moeten 
zich echt zélf laten horen. Met ons allen zijn we 

verantwoordelijk voor onze leefomgeving en voor 
ons klimaat, ook als dat soms op gespannen voet 
met elkaar staat.

Rijk, provincies en gemeenten moeten voor de 
komende 20 tot 30 jaar plannen maken voor het 
duurzaam energie opwekken uit wind en zon om 
de klimaatverandering tegen te gaan. Daarna zijn 
er mogelijk nog andere nieuwe technieken om 
duurzame energie te produceren.

We moeten ervan uitgaan dat de komende 30 jaar 
ons landschap belast zal worden met een aantal 
hoge windmolens en omvangrijke zonneparken. 
Ook in het Groene Hart zal dat gaan gebeuren. 
Daarnaast moet natuurlijk ingezet worden op 
zoveel mogelijk zonnepanelen op daken, vooral op 
daken van bedrijfsgebouwen en grote agrarische 
gebouwen.

Het grondgebied van de gemeente Woerden wordt 
verdeeld in drie landschapstypen: de landschap-
pelijke zones, de zones met grote infrastructuur 
en de bebouwde omgeving zones. Voor elk 
landschapstype worden specifieke voorwaarden 
opgesteld. Aan die voorwaarden wordt nu gewerkt 
en daarvoor polst de gemeente haar inwoners. De 
keuze wat in welk gebied straks mag komen wordt 
gemaakt door de gemeenteraad waarbij afstem-
ming is met de andere gemeenten in het westelijk 
deel van onze provincie. Daarna is het aan ener-
gieproducenten om met plannen te komen voor 
het duurzaam opwekken van energie, die moeten 
voldoen aan het toetsingskader. Daarbij zal er bij 
concrete plannen overleg gevoerd worden met de 
directe omgeving. Al met al is dus sprake van een 
omvangrijk en langlopend proces dat ook u als 
inwoners raakt!

Op de dag voorafgaande aan de inloopavond zijn 
in Zegveld door de gemeente straatgesprekken 
gehouden. Er is met ongeveer 25 inwoners gespro-
ken. Dit aantal is ongeveer gelijk aan het aantal 
inwoners dat in de andere kernen van Woerden 
wordt bereikt bij een straatgesprek. Daar kunnen 
we in ieder geval tevreden mee zijn. Met sommige 
inwoners is uitvoerig gesproken, met anderen een 
paar minuten. Uit deze interviews komt naar vo-
ren dat inwoners willen weten welke invloed deze 
plannen allemaal zullen hebben op de directie 
woon- en leefomgeving. 

Vrijwel alle inwoners met wie is gesproken onder-
strepen de urgentie om over te stappen naar duur-
zame energie. Zij hebben echter wel verschillende 
voorkeuren over de manier waarop. Sommigen 
hebben al een uitgesproken voorkeur, anderen 
twijfelen nog en hebben veel vragen. Zonnepa-
nelen op daken is voor de meeste inwoners een 
goede eerste stap. Het plaatsen van windturbines 
is nog een twistpunt onder de Zegveldse inwo-
ners. Waar de ene inwoner niet principieel tegen 
grote windmolens is in Woerden, ziet de andere 
inwoner hiervoor geen geschikte plek binnen de 
gemeentegrenzen.

De vragen, suggesties en zorgen van de inwoners 
van Zegveld, die verzameld zijn in de straatge-
sprekken en tijdens de inloopavond, neemt de 
gemeente Woerden mee bij het maken van de 
plannen en het opstellen van de voorwaarden 
voor grootschalige duurzame opwekking van 
energie.
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Wie heeft ze nog niet gezien? De 
Amerikaanse rivierkreeften die in 
steeds grotere getalen onze polder-
sloten gaan bevolken. Ook worden 
ze regelmatig op straat en in tuinen 
gespot. Deze rivierkreeft is een 
plaag en een delicatesse tegelijk. 

Eerst de plaag
Een plaag omdat het hier gaat om wat 
in jargon een ‘invasieve exoot’ heet. 
De kreeft heeft nauwelijks of geen na-
tuurlijke vijanden en vermenigvuldigt 
zich daardoor razendsnel. In principe 
eet de rivierkreeft vooral waterplan-
ten maar als het beest hongerig is, 
wordt het een alleseter. In 1985 werd 
de Amerikaanse rivierkreeft voor het 
eerst waargenomen in de Neder-
landse wateren. Nu schatten kenners dat er vele 
honderdduizenden kreeften in de Nederlandse 
wateren zitten. Ze zitten vooral in stil of langzaam 
stromend water. De kreeften vreten de sloten kaal, 
waardoor ander leven er onmogelijk wordt. De 
enige serieuze vijand van de rivierkreeft naast de 
mens is de reiger.
De rivierkreeft is kwetsbaar als hij van schil ver-
andert en jongen krijgt. Op dat moment graaft de 
kreeft holletjes in de oevers van sloten waardoor 
die worden aangetast. Het gevaar daarvan is dat 
koeien die uit de sloot willen drinken te water 
raken. Waterschappen en boeren hebben daarom 
belang bij bestrijding van de kreeft.

Dan de delicatesse….
Fabian Meijer uit De Meije vangt, met enige 
regelmaat, in een paar zelfgemaakte korfjes van 
kippengaas in 48 uur een grote puntzak vol met 
kreeften. Voldoende om een heerlijke pan soep 
van te maken. “Eerst kook ik ze en daarna volgt 
heel veel pelwerk. Maar het is uiteindelijk de 
moeite waard. Gelukkig vinden mijn vrouw en 
kinderen het ook leuk om van alles te proeven. Ik 
blijf wel opletten tijdens het vangen, want soms 
zitten er ook inheemse kreeftjes in de korf, die 
haal ik er dan uit en gooi ik weer terug in het 
water. Alleen de Amerikaanse kreeften gebruik ik 
om te koken.” 
Wil je van koken je werk maken? “Nee hoor! Ik 
vind mijn werk heel leuk en koken blijft een leuke 
hobby!” aldus Fabian, die onlangs ook heeft mee-
gedaan met BBQ-masters in het Groene Hart. Wie 
geïnspireerd is door Fabian’s verhaal kan ook zelf 
aan de slag. Je zet voor weinig geld een geweldig 
mooi gerecht op tafel en je helpt nog eens mee 
om de biodiversiteit te behouden in de sloten in 
en rond Zegveld. Hieronder is zijn recept te lezen 
voor de kreeftensoep! Eet Smakelijk!

Bisque van rivierkreeftjes
Ingrediënten:
• 1 kg gekookte, ongepelde rivierkreeftjes
• 2 wortelen
• 1 prei
• 2 stengels bleekselderij
• 2 tomaten
• 10 g boter
• 2 el tomatenpuree
• 30 ml cognac

• 50 ml witte wijn
• 1 visbouillonblokje
• zout
• 1 el worcestersaus
• ½ tl cayennepeper
• 3 el crème fraîche
•  18 gekookte, gepelde rivierkreeftjes om te 

garneren
• sprietje bieslook om te garneren

Aan de slag!
Pel de kreeftjes. Houd 12 gepelde kreeftjes apart 
voor de soep – de overige zijn voor de cocktail. 
Bewaar de koppen en schalen voor de bouillon 
voor de bisque.
Hak de wortel, prei, bleekselderij en tomaat in 
grove stukken. Smelt de boter in een soeppan en 
fruit hierin de wortel, prei, bleekselderij, de rivier-
kreeftjeskoppen en – schalen. Voeg de tomatenpu-
ree toe en bak even mee om te ontzuren. Voeg dan 
de stukken tomaat toe.

Blus af met de cognac en de witte wijn. Voeg het 
bouillonblokje toe, en zoveel water dat alles net 
onder staat. Breng aan de kook. Zet het vuur laag 
en laat de soep minstens een halfuurtje zacht 
pruttelen, en zo lang mogelijk rusten, dus zonder 
vlam, om dieper op smaak te komen.
Zeef de soep boven een andere grote pan. Maal de 
groentes en visschalen fijn in een keukenmachine. 
Als je die niet hebt, gebruik dan een staafmixer 
en een hoge beker, en vermaal de boel in een paar 
porties. Giet het fijngemalen goedje vervolgens 
opnieuw door de zeef, boven de bouillon, en druk 
met de bolle kant van een soeplepel op de ‘smur-
rie’, tot je het idee hebt dat al het vocht er wel zo’n 
beetje uit is.
Zet de pan weer op het vuur en laat de soep op 
hoog vuur ongeveer een derde inkoken, zodat hij 
iets dikker en dieper van smaak en kleur wordt.
Breng de bisque op smaak met zout, worcestersaus 
en de cayennepeper. Roer de crème fraîche erdoor. 
Garneer de soep bij het opdienen met de achterge-
houden rivierkreeftjes en bieslook.

Rivierkreeftjes cocktail
Ingrediënten:
• 2 el ketchup
• 4 el mayonaise
• ¼ tl cayennepeper
• scheut worcestersaus
• 2 el citroensap
• peper, zout
• 1 avocado
•  200 g gepelde rivierkreeftjes (die heb je over na 

het maken van de bovenstaande bisque)
• 4 kropjes little gem
Roer de ketchup, mayonaise, cayennepeper, 
worcestersaus en het citroensap door elkaar. Breng 
op smaak met peper en zout. Schil en snijd de 
avocado in stukjes.
Schep de rivierkreeftjes en de avocado voorzichtig 
door de saus. Pluk de blaadjes van de kropjes sla, 
zorg dat je per persoon twee kleine blaadjes hebt. 
Vul die met de rivierkreeftjes en leg ze op een 
schaal.

Poldercuisine

‘Woerden zakt door-kubus’ te bezoeken
(Een ingekomen bericht)

De ‘Woerden zakt door-kubus’ reist verder. Na enkele weken in 
het Brediuspark te hebben gestaan, is op donderdag 1 oktober 
j.l. de ‘Woerden zakt door-kubus’ in Zegveld geplaatst aan de 
Boschsloot.

Initiatief van de gemeente
De kubus is een initiatief van de gemeente Woerden. Met de 
kubus wil de gemeente inwoners op een visuele en laagdrem-
pelige manier informeren over de bodemdaling in Woerden. 
De gemeente laat inwoners letterlijk zien wat bodemdaling 
is en wat zij doen om bodemdaling te remmen. Ook geeft de 
gemeente concrete tips aan inwoners om hierbij een handje te 
helpen. 

#woerdenzaktdoor
Met de hashtag #woerdenzaktdoor wil de gemeente inwoners 
enthousiasmeren in de kubus te stappen en zelf te ‘ervaren’ wat 
het is om op slappe bodem te wonen. Wilt u weten hoe het 
komt dat de bodem hier daalt? En wat u er zelf aan kunt doen? Samen met de gemeente? Breng dan een 
bezoek aan de ‘Woerden zakt door-kubus’. Maak een foto in ‘3D’, post deze online met #woerdenzakt-
door en vertel ons wat u gaat doen aan bodemdaling. 

De kubus staat aan de Boschsloot in Zegveld en is nog te bezoeken t/m eind oktober.
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(Een ingekomen bericht)

Zaterdag 26 september jl. was het gezellig druk in 
Zegveld. Door het hele dorp stonden kramen met 
vrolijke rood-witte afdakjes waar van alles werd 
verkocht. De eerste alternatieve Goede Doelen 
Dag was een feit! Veel bezoekers pakten op deze 
onverwacht mooie herfstdag de benenwagen of 
de fiets om de locaties te bezoeken. Naast de jacht 
op koopjes jaagde men ook op de oplossing van 
de bijbehorende fietspuzzeltocht. Op elke locatie 
waren antwoorden te vinden op vragen die zelfs 
voor doorgewinterde Zegvelders het nodige 
speurwerk vereisten. Wist u dat er bij Bakkerij de 
Leeuw een kabouter woont? En dat de Milandweg 
vroeger anders heette? Veel puzzelaars brachten 
de speurtocht tot een goed einde en vonden het 
woord van de oplossing: ‘reflectors’. Bij de volwas-
senen won Ina van der Kamp de 1e prijs en bij de 
kinderen Bente van Ginkel.

Maar er konden nog veel meer prijzen gewonnen 
worden! De bloemengroet waarop men op het 
landelijke terras achter Bakkerij de Leeuw kon 
inschrijven, ging naar Gijs Beukers en familie A. 
Beukers. Op deze mooie plek kon ook geraden 
worden hoeveel krenten en rozijnen de bakker ge-
bruikt had voor zijn speciale reuzekrentenbrood. 
Doe eens een gok! Het waren er maar liefst 4.374. 
Lenneke de Kruijf zat er dichtst bij en won een 
meter krentenbrood.
Bij het ooievaarsdorp, waar de Goede Doelen Dag 

Kinderboeken week op de Jorai!
(Een ingekomen bericht) 
Het thema van de Boekenweek 2020 was ‘EN 
TOEN?’ Tien dagen (30 september tot en met 
11 oktober) gingen we op Jorai terug in de tijd! 
Geschiedenis kwam tot leven en liet kinderen we-
relden van vroeger ontdekken. Voor de boekenweek startte, keken de kinderen dagelijks een spannende 
film met de schoolpoppen El Manos en Jippie Sproet in de hoofdrol. De kinderboekenweek was dit jaar 
bijna  niet doorgegaan, want het spandoek van deze week was zoekgeraakt door toedoen van El Manos 
en Jippie Sproet. Tijdens de centrale opening van de boekenweek werd het spandoek gelukkig op tijd 
teruggevonden en kon de reis naar het verleden beginnen.
In deze week hebben de meesters en juffen veel voorgelezen uit nieuwe (digitale) (prenten)boeken en 
natuurlijk hebben ook de kinderen veel leeskilometers gemaakt.
Samen ontdekten we nieuwe dingen over de oudheid en we lazen spannende verhalen over ridders en 
jonkvrouwen. Groep 6 en 7 maakten in de lessen ‘kunst’ een prachtig kasteel en een heuse tijdmachine! 
Groep 8 is op zoek gegaan naar de Nubiërs. Dit oude buurland van Egypte staat bekend om zijn grote 
koningsgraven. Tijdens de lessen ‘kunst’ hebben de kinderen zelf een piramide gemaakt! 
De kinderen uit de bovenbouw lazen voor aan de kleuters en vrijdagmiddag was het: readtime is tea-
time! Onder het genot van een lekker bekertje limonade werd er gelezen in de centrale hal op bankjes, 
stoelen en krukjes. We kijken terug op een geslaagde kinderboekenweek en realiseren ons dat er nog veel 
te ontdekken valt!

Zwerfvuil in en 
rond Zegveld
Regelmatig ontvangen wij op de redactie het 
verzoek om iets te plaatsen over een grote irritatie 
van veel mensen. Zwerfvuil. Zo is de Hazekade 
regelmatig doelwit van illegale vuilstortingen. 
Waarom doet men zo iets? Iedere inwoner van de 
gemeente Woerden heeft een afvalpas waarmee 
hij/zij 24 keer per jaar afval mag storten bij de 
milieustraat. Huishoudelijk afval kost € 10,00 per 
zak en bouw- en sloopafval kost tegenwoordig  
€ 10,00 per kuub. Het meeste afval is gratis! Breng 
het dan ook daarheen!!! Of je nu met de auto de 
koelkast aan de Hazekade dumpt of hem naar 
de milieustraat in Woerden brengt, de moeite is 
hetzelfde. De Berichtgever wil hierbij nogmaals 
oproepen tot het netjes en schoon houden van ons 
mooie dorp en de directe omgeving daarvan. 

Blikvanger
Onlangs stond er een leuk krantenartikel in het 
AD over de ooievaar blikvanger bij Ko Kromwijk 
aan de Hoofdweg. Deze blikvanger werkt ontzet-
tend goed. Misschien is het een idee om meer 
van dit soort blikvangers in Zegveld te plaatsen. 
Een blikvanger is weliswaar niet bedoeld voor 
koelkasten en grote apparaten, maar voor klein 
afval. Maar wellicht kunnen we mensen daarmee 
bewust maken dat afval in een afvalbak moet 
worden gegooid en niet zomaar gedumpt mag 
worden in de natuur.

Houdt Zegveld schoon!

Ga lezen en je zal zien:
ineens ben je ergens anders dan waar je eerder was.
Sta je zomaar op de maan en niet meer in de klas.
Of ben je niet meer thuis, maar in een groot paleis.
Of met een zeevaarder op wereldreis!

ooit begon, mocht Wil Hoogerbrugge een linnen-
mand in ontvangst nemen. In de tuin van Gonda 
van der Wind groeide een reuzepompoen van 
maar liefst 10,1 kg. Annemarieke van Oostwaard 
zat het dichtst bij het juiste gewicht en kreeg een 
mand vol mooie honing- en bijenwasproducten. 
Bij Kaasboerderij ‘de Lagebroek’ sloegen Bernard 
van Dam en Matthias Vennik met het minste aan-
tal klappen een spijker in een balk. Op de Ingen-
tjeshoeve sjoelden Robbert Beukers en Marije van 
Ingen zich naar de hoofdprijs. Andere gelukkigen 
plaatsten zich voor een 2e of 3e prijs.

Aan het einde van de dag werd een prachtige op-
brengst bekend voor een reeks aan goede doelen 
in binnen- en buitenland: € 5.956,80.

Iedereen die heeft meegeholpen of de markt heeft 
bezocht: heel hartelijk bedankt! Ook voor degenen 
die niet konden komen: hopelijk tot volgend jaar!

Namens de GDD-commissie,
Janneke Blonk, Daniël van Draanen, Marleen de 
Groot, Emmy van Ingen en Jan Pak 

De eerste alternatieve Goede Doelen Dag



Salon La Sonrisa   06 288 993 67   www.lasonrisa.nl

Het is volop herfst. 
Bescherm je huid met een natuurlijk product van 

Esensa Mediterana. 
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vdknaapsloopwerken@gmail.com

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

www.boltonbouw.nl Postbus 161 • 3440 AD Woerden
info@boltonbouw.nl Zegveldse Uitweg 1 • 3443 JE Woerden
 Tel. 0348-692600 • Fax 0348-692610
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• dakbedekking & onderhoud • lood- & zinkwerk • centrale verwarming

Tel.: 0348-407690  Fax: 0348-407190
www.disseldorpinstallaties.nl

De Berichtgever bezoekt graag bedrijven die al 
heel lang adverteerder zijn. Dat geldt zeker voor 
Keijzer & Vergeer. Vanaf december 1994 is het 
bedrijf al vaste adverteerder in De Berichtgever. 
Maar de naam Keijzer & Vergeer behoeft wellicht 
enige uitleg. We nemen u mee terug in de tijd. 
Herman Lekkerkerker is in de jaren tachtig een 
administratiekantoor begonnen. Toen was de 
naam Administratiekantoor Lekkerkerker, hij 
werkte vanuit zijn woonhuis aan de Hoofdweg. 
Als snel kwamen er meer klanten bij en kwam 
ook de vraag naar personeel om de hoek kijken. 
Op 1 november 1992 kwam Roel Keijzer bij hem 
werken. In 1998 is de naam veranderd in Lekker-
kerker & Keijzer. Het klantenbestand bleef groeien 
en het werd ook steeds drukker in de garage naast 
het huis waar in die tijd kantoor werd gehouden. 
Dus werd er gezocht naar kantoorruimte. Die 
kwam er een paar jaar later ook, aan de Bosch-
sloot in Zegveld. Maar voor het zover was, heeft 
het kantoor nog een periode aan de Leidsestraat-
weg in Woerden gezeten. In het voorjaar van 
2003 was het nieuwe kantoor aan de Boschsloot 
opgeleverd. Intussen was er wederom behoefte 
aan meer mankracht en toen solliciteerde Arno 
Vergeer. Zijn sollicitatiegesprek was nog op het 
kantoor in Woerden. Herman ontving Arno in 
zijn ‘kluskloffie’. Het kantoor in Zegveld was net 
opgeleverd en er moest van alles geschilderd 
worden. Arno werd aangenomen en kwam op 1 
juni 2003 in het gloednieuwe kantoor in Zegveld 
het team versterken. In 2008 kwamen Herman en 
Roel naar Arno toe met het voorstel om hem mee 
te laten participeren in de onderneming. Vanaf die 
tijd was het dus Lekkerkerker, Keijzer en Vergeer. 
Herman werd ouder en ging een stapje terugdoen 
en is na het behalen van zijn pensioengerechtigde 
leeftijd uit de onderneming gestapt, toen werd het 
Keijzer en Vergeer. Maar ja, beide heren hechten 
niet zoveel waarde aan een naam en bovendien 
was Lekkerker & Keijzer intussen alom bekend, 
dus waarom veranderen? Toch hebben ze begin 

dit jaar besloten om de naam te veranderen in 
Keijzer & Vergeer B.V.. “We hadden nog een 
aantal zaken die geregeld moesten worden en toen 
hebben we dit maar gelijk meegenomen.”

Maar wie zijn Roel Keijzer en Arno Vergeer  
nu eigenlijk?
Roel Keijzer is geboren in Alphen aan den Rijn en 
woont intussen alweer 27 jaar met zijn vrouw en 
drie kinderen in Rijnsburg. Zijn oudste dochter 
Annemarie (22) is net het huis uit gegaan. Thijs 
(19) en Bas (17) wonen nog thuis. Vanaf 1992 is 
Roel al werkzaam bij Lekkerkerker en Keijzer. 
Naast zijn werk sport hij graag. In de winter zie je 
hem op de skilatten en ’s zomer op het voetbal-
veld. En hij is gek op muziek! “Niet om te maken, 
hoor! Maar om naar te luisteren. Zo heb ik een 
mooie verzameling van vinyl waar ik graag naar 
mag luisteren.”  
Roel vind het prettig om in een klein bedrijf te 
werken. ”Ik vind het leuk om all-round met alle 
aspecten van de financiële wereld bezig te zijn. In 
grote bedrijven ben je vaak maar met één aspect 
bezig, dat spreekt mij niet echt aan. Hier heb ik te 
maken met administraties, fiscale vraagstukken, 
maar ook vermogensplanning, testamenten en 
bedrijfsovernames. Soms ben ik meer psycholoog 
dan boekhouder. Op de vraag wat voor titel hij 
zichzelf geeft, aarzelt hij. “Eigenlijk een soort 
financiële huisarts. Ik ben in 1998 afgestudeerd 
als AA accountant. Maar doordat de regelgeving 
en kosten rondom het ingeschreven zijn als open-
baar accountant door de jaren heen behoorlijk 
is veranderd heb ik een simpele kosten/baten 
analyse gemaakt. In 2008 heb ik besloten om als 
administratiekantoor en fiscaal adviesbureau 
verder te gaan.
Roel: “Aan een titel hecht ik geen waarde, ik heb 
de kennis en vind mijn werk heel leuk. We hebben 
met heel veel verschillende bedrijven te maken, 
allemaal met hun eigen specifieke problema-
tiek. Ik vind het een sport om er voor iedereen 
financieel gezien het beste uit te halen. Ik denk dat 
als ik mijzelf dan toch een naam moet geven dan 
wordt het financiële duizendpoot! Dat dekt aardig 
de lading.”
Arno Vergeer is geboren op een boerderij in 
Linschoten. Met zijn ouders verhuisden ze met het 
boerenbedrijf naar Harmelen. Een aantal jaar is 
Arno Harmelen uit geweest. Tegenwoordig woont 
hij weer in Harmelen - in het centrum - met zijn 

vrouw en twee dochters Bo (19) en Tess (18). 
Arno speelde altijd graag een potje voetbal, maar 
zeven jaar geleden is hij aan zijn knie geopereerd 
en is daarna gaan tennissen en in de winter is hij 
ook op de ski’s te vinden. Arno is zijn carrière 
begonnen als rundvleespecialist in de agrarische 
sector. Als vertegenwoordiger van een meng-
voederbedrijf ging hij bij de boeren langs. Na 
negentien jaar en een aantal fusies besloot hij het 
roer om te gooien en iets met cijfers te gaan doen. 
In zijn werk bij het mengvoederbedrijf was hij ook 
altijd al cijfermatig bezig. Een beroepskeuzetest 
bevestigde zijn idee en zo ging Arno op zoek 
naar een baan in de financiële wereld. Hij zag een 
advertentie van Lekkerker & Keijzer staan, waarin 
iemand werd gevraagd met een hoop capaciteiten, 
maar ook met kennis van de agrarische sector. 
“Die kennis heb ik en de rest kan ik leren!” Dus 
solliciteerde hij en werd aangenomen. In de 
avonduren heeft hij een opleiding tot gecertifi-
ceerd belastingconsulent gevolgd. Op de vraag hoe 
hij zichzelf noemt antwoord hij ook aarzelend…
boekhouder. “Dat klinkt saai, maar dat is het zeker 
niet! Het is veel meer dan dat! Je moet oplossend 
denken, creatief zijn en eigen initiatief nemen. 
Dat vind ik het leuke van dit vak. Nee, ik heb geen 
moment spijt van mijn carrièreswitch! Ik zit hier 
prima op mijn plek!”

Op kantoor
We werken hier met z’n zessen. Verloop is er 
nauwelijks en iedereen is op elkaar ingespeeld. 
Dat werkt heerlijk! Onze klanten zijn over het 
algemeen regionaal, maar we hebben uitschieters 
in Winschoten en Biervliet. (provincie Groningen 
en Zeeland. Red.) Het aantal agrarische klanten is 
redelijk stabiel, ondanks het feit dat er regelmatig 
boerenbedrijven stoppen is het aandeel in onze 
klantenkring nog steeds zo’n 25 procent. Uitvals-
basis Zegveld is een prima centraal gelegen plek 
om het kantoor te hebben. Dus we blijven hier 
voorlopig met veel plezier werken!”

Wie zijn de 
mensen van 

Keijzer & 

Vergeer B.V.

Roel Keijzer Arno Vergeer
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Hoewel ik van ná de tweede wereldoorlog ben, 
heb ik er heel wat van meegekregen. Geen wonder 
als je bent opgegroeid in Het Lagerhuis, dat zijn 
naam in die jaren kreeg. Het was toen, maar ook 
na de bevrijding nog heel lang, een ontmoetings-
plaats, een praathuis. Er werd veel over de oorlog 
gesproken. Het leek enerzijds een spannende en 
zelfs gezellige tijd te zijn geweest. Maar ook de 
zwarte kanten, zoals de aan de schoolbrug opge-
hangen Italiaanse deserteurs en de in Neuengam-
me omgekomen verzetsman bakker Boer, werden 
ons kinderen niet bespaard.   

Een foto
Ik was bezig met het archief van mijn vader, Jacob 
Brak. Daarbij kwam ik enkele foto’s tegen van de 
gemeenteraad, waarin mijn vader van 1958-1974 
zitting had, gemaakt bij het afscheid van burge-
meester Breen. Ik keek even op internet in welke 
jaren hij burgemeester van Kamerik en Zegveld 
was (1952-1966) en wreef vervolgens mijn ogen 
uit. Wat? Op Wikipedia las ik dat hij in de oorlog 
een jaar gevangen zat in kamp Vught en vervol-
gens een jaar in kamp Dachau. Voor mij volslagen 
nieuw. Was dit alles niet bekend? Ik vroeg het na 
bij mijn broer Piet, die alles van Zegveld weet. 
‘Nooit over gehoord’, mailde hij, en ook dat hij er 
stil van was. Navragen bij ouderen in Kamerik 
leidde tot dezelfde reactie. 

Mobilisatie en oorlogsdagen
Internet onthult meer. Herman Lodewijk Breen 
werd in 1914 geboren in Numansdorp als zoon 
van een predikant. Toen hij zes jaar was, overleed 
zijn vader. Hij is ambtenaar ter secretarie bij de ge-
meente Breukelen als hij op 24 augustus 1939 als 
reserveofficier wordt opgeroepen in het kader van 
de vóór-mobilisatie met het oog op de oorlogs-
dreiging. Breen moet zich melden in Rijnsburg, 
dicht bij vliegveld Valkenburg, bij de 1e depotaf-
deling Bereden Artillerie, waar hij belast wordt 
met de opleiding van onderofficieren en later 
rekruten. Na een maand volgt overplaatsing naar 
Breda. Tijdens zijn mobilisatie verlooft hij zich op 
16 maart 1940 in Wassenaar met Heske Bootsma. 
Enkele weken vóór op 10 mei de oorlog uitbreekt, 
wordt Herman als luitenant Vuurregelingsdienst 
ingedeeld bij een artillerie-afdeling in zuidoost 

Brabant. De eerste oorlogsdagen wordt in de Peel 
hevig gevochten en hij zit er middenin.   
Op internet is een verslag van hem te vinden van 
die dagen. Je beseft meteen dat dit een bij voorbaat 
verloren oorlog was, met als voornaamste oorza-
ken een gebrek aan wapens en munitie en falende 
communicatie. Geef dan maar eens leiding aan je 
mannen, want dat is zijn taak. Het lukt niet in de 
chaos de manschappen bij de stukken geschut te 
verzamelen. Intussen is de nacht gevallen. Breen 
beveelt de mannen die hij nog heeft de bajonet 
op het geweer te zetten om zich te verdedigen. De 

troep valt uiteen, de Duitsers maken gevangenen. 
Breen ontkomt. Om ongeveer drie uur zijn de vij-
andelijke troepen verdwenen. Hij is van plan zich 
- met wat hij nog aan manschappen tegenkomt 
- bij een ander onderdeel te melden. Maar als hij 
Eindhoven bereikt, hebben de Duitsers het daar al 
voor het zeggen. Luitenant Breen wordt voorzien 
van burgerkleren en weet op 14 mei Katwijk te be-
reiken om zich te melden bij de commandant van 
de Bereden Artillerie daar voor verdere bevelen. 
Maar dan is de capitulatie al aanstaande. Tot 24 
juni 1940 verblijft hij in Lisse bij dezelfde afdeling 
waar hij eerder deel van uitmaakte en is ingekwar-
tierd bij een familie daar. Voor Breen is hiermee 
de oorlog afgelopen. Zo lijkt het… Hij keert terug 
naar de secretarie van  Breukelen. 

Een rechte rug
De maatregelen die de bezetter nam tegen de 
Joden brachten Herman Breen tot actie. Een sterk 
staaltje van moed was een open brief in november 
1940 aan zijn dorpsgenoten, waarin hij protesteert 
tegen het ontslag van een Joodse hulpkeurmeester  
- ambtenaar - en oproept hem en zijn gezin finan-
cieel te steunen. ‘Het is onze burgerplicht. De daad 
wordt gevraagd. Aan u het antwoord!’, schreef hij. 
De ‘Beauftragte’ kreeg lucht van de actie en dwong 
de burgemeester tot ingrijpen, maar Breen bleef 
zijn principes trouw. Tijdens een razzia in juni 
1943 werd bij hem thuis - in 1941 waren Herman 
en Heske getrouwd - een ondergedoken student 

ontdekt. Ook had hij fraude gepleegd met stem-
pels voor persoonsbewijzen. Hij werd gearresteerd 
en overgebracht naar het beruchte Huis van 
Bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam, 
waar hij werd opgesloten en verhoord. Hij werd 
als politiek gevangene naar kamp Vught overge-
bracht, dat onder beheer stond van de SS. In het 
kamp was een werkplaats waar producten voor 
Philips werden gemaakt. Voor hoger opgeleiden 
werd werk bedacht op een Schrijfkamer, Tekenka-
mer en Rekenkamer. Op 24 mei 1944 werden 243 
leden van het Philips Lager, onder wie Herman 
Breen, plotseling op transport gesteld. Kampcom-
mandant Hüttig wilde een eind maken aan de 
‘bevoorrechte’ positie van de gevangenen in de 
werkplaats. Twee dagen zat hij in een treinwagon; 
zeven gevangenen op één vierkante meter en dat 
maal zoveel. Ach, de hartverscheurende taferelen 
in de treinen zijn genoeg bekend… De bestem-
ming bleek concentratiekamp Dachau.  

Kamp Allach
Kamp Dachau had ongeveer 170 zogenoemde 
buitencommando’s, werkkampen. Breen kwam 
terecht in Kamp Allach. Via een corridor van 
prikkeldraad en een houten brug was dit kamp 
verbonden met de BMW-fabriek. Allach bestond 
uit 18 omgebouwde sterk vervuilde paardenstal-
len en herbergde gemiddeld 3.500 man. Het was 
daarmee het grootste nevenkamp van Dachau. Bij 
BMW werden motoren voor de Junckers verkeers-
vliegtuigen en militaire vliegtuigen geproduceerd.  
Gaandeweg raakte het kamp overbevolkt, met alle 
gevolgen van dien. Op de vrije zondag waren de 
gevangenen druk met ontluizen. Dat op de appèl-
plaats ook een galg was opgesteld voor gestraften 
zegt genoeg. Daarnaast was er de voortdurende 
angst voor bombardementen van de geallieerden. 
De meeste dwangarbeiders in Allach waren poli-
tieke gevangenen uit allerlei landen. Op 29 april 

Het zwijgen van burgemeester Breen

Installatie in 1952: Wethouder Ant. Blok hangt 
de ambtsketen om. Links: zoon Pieter, rechts 
gemeentesecretaris Van Mazijk (Foto Vooren)
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1945 werd Dachau bevrijd door de Amerikanen, 
Allach volgde op 30 april. Vermagerd en verzwakt 
kwam Herman Breen terug bij zijn gezin. Zijn 
zoontje Pieter van ruim twee jaar had hij voor het 
laatst als baby van vijf maanden gezien.

Geen haatgevoelens 
Terwijl ik op internet informatie bij elkaar sprok-
kel bel ik de ook daar gevonden Pieter Breen. Hij 
is uitermate verbaasd dat ik hem benader over zijn 
vader. Ik verklaar het toeval van de ontdekking. 
Het klopt: Vader sprak buitenshuis nooit over wat 
hem in de oorlog was overkomen, behalve met een 
bevriende buurman in Kamerik, die blijkbaar ook 
zweeg. Het meeste wat Pieter ervan weet, heeft hij 
gehoord van een Sloveense medegevangene van 
zijn vader die na de bevrijding contact hield. Hij 
vertelt dat zijn vader gedurende zijn gevangen-
schap onder zijn riem een envelop had verborgen 
met daarin een haarlok van zijn zoontje. Zoiets 
was streng verboden. Ook dat zijn kamppak - de 
bekende strepen - is bewaard en uitgeleend aan 
het Memory Vrijheidsmuseum in Nijverdal. “Op 
Koninginnedag, 30 april, hadden mijn moeder en 
wij kinderen altijd in de gaten dat vader moeite 
had met de toespraak die hij bij de aubade moest 
houden. Hij was immers op 30 april bevrijd uit 
het kamp”, vertelt Pieter. Zelf is hij oud-secretaris 
van het Nederlandse Dachau comité. Ook was 
hij nauw betrokken bij de organisatie van een 
verbroederingsfietstocht van Dachau naar Vught 
in 2015 van  Duitsers en Nederlanders, waar hij 
samen met zoon Erik aan deelnam. Geheel in de 
geest van zijn vader die geen haatgevoelens jegens 
Duitsers koesterde.

Eerbetoon
Uit nader onderzoekt blijkt dat de Woerdense 
Courant in berichten over benoemingen en 
afscheid van burgemeester Breen zijn verblijf 

in de kampen wel noemt. Maar meer 
dan één zin is het niet. Men was in die 
jaren met andere dingen bezig en pas de 
publicaties van dr. L. de Jong in de jaren 
’60 betekenden breed aandacht voor de 
oorlog. Breen zelf was in alle opzichten 
een bescheiden man en ook dat hij na de 
oorlog het verzetsherdenkingskruis heeft 
ontvangen bleef ongeweten. Het op zijn 
arm getatoeëerde kampnummer kreeg nie-
mand te zien. In 1994 is Herman Lodewijk 
Breen overleden. De gemeente Kamerik 
heeft een Burgemeester Breenplantsoen, 
in Rijnsaterwoude (na Kamerik-Zegveld 
was hij burgemeester van de combinatie 
Leimuiden-Rijnsaterwoude-Nieuwveen) is 
een H.L. Breenkade. Misschien kan dit ar-
tikel de bijdrage van Zegveld zijn om hem 
blijvend te gedenken, in de eerste plaats als 
militair en verzetsman die zijn leven in de 
waagschaal heeft gesteld.  

Amersfoort, Marja Brak 

Huldebetoon bij de installatie: V.l.n.r.: 
Burgemeester Breen (achter hem 
veldwachter Joor), mevr. Breen, Pieter, 
wethouders Ant. Blok en L. de Leeuw 
(Foto Vooren)

(Een ingekomen bericht)
Onderling Verzekerd kijkt terug op een goed jaar. 
Hoewel de financiële cijfers tot grote tevreden-
heid leiden, zijn het vooral de resultaten van het 
klanttevredenheidsonderzoek die de verzeke-
ringsmaatschappij trots maken. Leden beoordelen 
Onderling Verzekerd namelijk met maar liefst 
een 8,5! 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
maakte de verzekeringsmaatschappij daarnaast 
bekend dat het resultaat fors is verbeterd ten 
opzichte van een jaar eerder (2018). In verband 
met corona kon de ALV voor het eerst niet op 
de gebruikelijke manier doorgaan. In plaats van 
een bijeenkomst werd gekozen voor een digitale 
vergadering die leden via een livestream konden 
volgen. Henny Smorenburg (voorzitter van de 
Raad van Commissarissen) en Eric Dolmans (lid 
van de RvC) presenteerden samen met Harold 
Eggenkamp (voorzitter Raad van Bestuur) de ver-
gadering vanuit een studio in Heemstede. Leden 
konden via een chatfunctie vragen stellen. Ook 
was er geregeld dat zij konden stemmen, zodat er 
rechtsgeldige besluiten konden worden genomen. 
Zo besloten de leden het voordelig saldo toe te 
voegen aan de algemene reserves van Onderling 
Verzekerd. 

Donatie
Ieder jaar steunt de verzekeringsmaatschappij een 
maatschappelijk betrokken organisatie uit de regio 
met een donatie. Dit jaar viel de keuze op Stich-
ting Moestuin de Haar uit Utrecht. Deze stichting 
is volop bezig de historische moestuin van Kasteel 
de Haar in Haarzuilens in ere te herstellen en weer 
in bedrijf te nemen. Mensen kunnen in de moes-
tuin straks groenten zien groeien en ophalen en 
jong en oud kunnen er ervaren hoe de groenteteelt 
in zijn werk gaat. Het team Advies van Onderling 
Verzekerd heeft de stichting inmiddels een cheque 
van € 1.000,-- overhandigd.

Reclamecampagne
Onderling Verzekerd staat voor ‘Vertrouwd en 
Dichtbij’. Dat dit niet alleen een streven, maar 
ook de werkelijkheid is, bewijzen de cijfers uit 
het klanttevredenheidsonderzoek. Niet alleen 
beoordeelden leden de verzekeringsmaatschappij 
in het onderzoek met een 8,5, ook kwam er een 
NPS (Net Promotor Score) van 46 uit. 
Uitzonderlijke mooie cijfers waar Onderling 
Verzekerd zeer trots op is. Met een reclamecam-
pagne rond het thema ‘Beter een goede buur, 
dan een verre assurantieadviseur’ gaat Onderling 
Verzekerd verder aan haar regionale bekendheid 
werken. 

2019: een goed jaar voor Onderling Verzekerd
Leden beoordelen de verzekeraar met een 8,5

Wandelen voor de Hartstichting
(Een ingekomen bericht)
Zaterdag 3 oktober zijn we met zeven Zegveldse vrouwen 20 km gaan wandelen. De naam van ons team 
was Hartenvrouwen 1. We hebben dit gedaan voor de Hartstichting. De wandeling heette Hartstocht.
De volgende vrouwen hebben meegelopen: Petra Woerde, Chantal Wisseloo, Els van Dam, Marleen 
Beiboer, Angeline Ton, Jet Lyndersey en Bianca Uittenbogaard.
We hebben ons laten sponsoren door familie, vrienden en bekenden en daarmee het prachtige bedrag 
van € 1.154,60 opgehaald. 
We zijn vertrokken vanaf de Broeksloot en zo via de Meije, Meijepad, Nieuwkoop, Noorden, Woerdense 
Verlaat weer terug. Onderweg werden we muzikaal begeleid door Hartstocht Radio. Marijke Woerde 
wachtte ons op ter hoogte van Strand Zomer met koffie en thee. Ter hoogte van Noorden stonden Leen 
en Elly Wisseloo en Stacey Breedijk klaar met onze lunchboxes en droge schoenen. Verder onderweg 
zijn we nog aangemoedigd door andere supporters en bij onze aankomst in Zegveld werden we binnen-
gehaald door een groep familie en vrienden als ware helden. We hebben het ondanks het regenachtige 
weer erg leuk gehad. Er is veel gepraat, gelachen en zelfs gezongen (op 1,5 meter weliswaar).
De opbrengst van de Hartstocht gaat naar belangrijk hartonderzoek na corona. Veel coronapatiënten 
met ernstige klachten hebben een hartprobleem of een hoge bloeddruk. Ook gezonde mensen kunnen 
door het virus hartklachten krijgen. De Hartstichting wil dat coronapatiënten met hartproblemen zo 
snel mogelijk beter behandeld kunnen worden.
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Prunuslaan 8, 3474 HA Zegveld, tel. 0348-691572

KMN KOOMAN MECHANISATIE 
NOORDEN

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

Nog een paar keer maaien 
en dan kan uw grasmaaier weer aan 

de kant.

Vergeet u de jaarlijkse onderhoudsbeurt 
niet? Dan kunt u volgend seizoen 

zonder problemen weer aan de gang.

Nijverheidsbuurt 5 • 3474 LA Zegveld

Machinehandel, Verhuur en Reparaties

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

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

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

nium kunt u bij ons terecht.

Heftrucks  •
Hydr. kranen  •

Sloopsorteergrijpers  •

•  Motoren
•  Onderdelen
•  Hydr. slangen service

Wilt u meer weten? 

Kom naar Nijverheidsbuurt 5 in Zegveld of 

neem vrijblijvend contact met ons op:

Tel. 0348-692388/06-50620862 

marceldonselaar@ziggo.nl

Hoofdweg 144 - 3474 JK Zegveld
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• Beschoeiingen

• Vlonders

• Hekwerken

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

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

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

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

Het adres voor:
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Bibliotheek Zegveld 
heeft nieuwe en 
ruimere openingstijden
(Een ingekomen bericht) 
De nieuwe openingstijden zijn:
Maandag: gesloten
Dinsdag:  14:00 - 16:00 uur (Service-uren), 

16:00 - 17:00 uur (Zelfservice)
Woensdag:  14:00 - 16:00 uur (Service-uren), 

16:00 - 17:00 uur (Zelfservice)
Donderdag: 14:00 - 17:00 uur (Zelfservice)
Vrijdag: 18:30 - 20:00 uur (Zelfservice)
Zaterdag: gesloten
Zondag: gesloten
 
Met vragen over de Bibliotheek of uw lidmaat-
schap kunt u ook bellen met de klantenservice 
van Bibliotheek Het Groene Hart op 0348-418354. 
Kijk voor actuele openingstijden en meer infor-
matie over de Bibliotheek op www.bibliotheekhet-
groenehart.nl.
Bibliotheek Zegveld krijgt nieuwe prentenbakken. 
De oude prentenbakken zijn gratis af te halen. 
Heeft u interesse? Wij horen het graag.
 

Op 9 september jl. vond een bijeenkomst van de 
Ondernemers Vereniging Meije en Zegveld plaats 
in Gasterij De Milandhof. Normaliter wordt er 
in september altijd een barbecue georganiseerd 
voor de leden, maar dit jaar werd gekozen voor de 
vernieuwde Polderzaal van de Milandhof. De Mi-
landhof is één van de Zegveldse ondernemers die 
zwaar is getroffen door de corona-crisis. Reden 
temeer voor de OVZM om voor De Milandhof 
te kiezen. Zo kon Lauw Uittenbogaard de nieuwe 
zaal laten zien aan de ruim veertig Zegveldse 
ondernemers, die zich voor deze avond van 
tevoren hadden ingeschreven. Een heerlijk buffet 
stond klaar waar iedereen ‘coronaproof ’ gebruik 
van kon maken, terwijl de koks ter plekke warme 
gerechten klaar maakten. Maar voordat een ieder 
van het diner kon gaan genieten waren er nog 
een aantal jubilea te vieren. Peter Brak, voorzit-

Zegveld Zorgt: 
Actieweek ‘Eén tegen 

eenzaamheid’ 
(Een ingekomen bericht)

Door de coördinatoren van Zegveld Beweegt en 
de koffieochtend was er een leuke activiteit ge-
pland in de themaweek ‘Een tegen eenzaamheid’. 
Tijdens de koffieochtend zou er getrakteerd 
worden op gebak, zodat het voor de deelnemers 
een extra feestelijk tintje kreeg. Aan de wandelaars 
van Zegveld Beweegt werd gevraagd iemand voor 
deze activiteit uit te nodigen, die door alle corona-
perikelen wat vaker alleen is. 
Na de wandeling zou er als afsluiting een heerlijke 
pannenkoekenlunch in de Milandhof georgani-
seerd worden. Maar helaas… door het toegeno-
men aantal corona besmettingen en de verscherp-
te maatregelen kon dit niet doorgaan. 
Om alle deelnemers toch een opkikkertje te geven, 
zijn er door de kinderen van de Milandschool 
prachtige tekeningen gemaakt. Deze zijn door 
Marja Meijers (coördinator van Zegveld Beweegt) 
en Rosanne van Geffen met twee gebakjes én een 
leuke brief bezorgd bij de wandelaars.  
Op deze manier is geprobeerd toch nog een kleine 
bijdrage te leveren aan de actieweek ‘Eén tegen 
eenzaamheid’. Hopelijk komen er snel betere 
tijden zodat de woensdagochtendwandeling en de 
koffieochtend weer gewoon door kunnen gaan.

ter van de OVZM, overhandigde de jubilarissen 
een bloemetje en wenste ze alle goeds voor de 
toekomst! Buitenplaats De Blauwe Meije bestond 
10 jaar, Mulder Betonbouw BV uit De Meije 30 
jaar, Bolton Bouwonderneming 50 jaar, Stoof 
tweewielers 60 jaar en als klap op de vuurpijl Van 
den Dool BV maar liefst 100 jaar. Na dit ‘officiële’ 
gedeelte werd het buffet geopend en kon iedereen 
onder het genot van een hapje en drankje gezellig 
samenzijn. Waarschijnlijk zal de eerstvolgende 
bijeenkomst van de OVZM de Nieuwjaarborrel 
zijn. De leden worden hier t.z.t. over geïnfor-
meerd. 

Heeft u ook een onderneming en vindt u het leuk 
om met andere ondernemers van gedachten te 
wisselen? Kom dan een keer vrijblijvend naar één 
van onze bijeenkomsten toe!

OVZM komt bij elkaar in Polderzaal

Alternatieve Sinterklaas intocht
De Sinterklaasintocht zal dit jaar anders verlopen dan voorgaande jaren. Er komt geen groot feest in de 
Milandhof. Speeltuinvereniging Robbedoes heeft een alternatief bedacht om toch een Sinterklaas intocht 
te houden. Op 21 november a.s. tussen 14.00 en 16.00 uur komt Sinterklaas met zijn Pieten door het 
dorp. Muziekvereniging KNA zorgt voor de muzikale begeleiding. Een optocht mag het niet worden, 
dus zorg dat je thuis blijft, want Sint en zijn Pieten komen wat lekkers bij jullie bezorgen! Wat dat is… 
dat blijft nog even een verrassing! 
De alternatieve intocht is bedoeld voor kinderen van de basisschool. Er wordt nog een flyer huis-aan-
huis bezorgd en daarin staat hoe je je kinderen kunt opgeven. 

Wat een prachtige zonnebloemen
Mevrouw Margreet 
van Briemen van de 
Korensloot 25 is trots op 
haar zonnebloemen, die 
prachtig in bloei staan in 
haar achtertuin. De zon-
nebloemen zijn spontaan 
opgekomen. Er is echter 
één zonnebloem waar 
meer dan dertig bloemen 
en knoppen in zitten. De 
hoogste zonnebloem in 
haar tuin behaalde zelfs 
een hoogte van 3,60 me-
ter. Inmiddels zijn enkele 
bloemen uitgebloeid en 
doen de vogels zich tegoed 
aan de zaadjes die ze 
uit de bloemen pikken. 
En natuurlijk vallen er 
ook nu weer zaden op 
de grond en dat betekent 
ongetwijfeld dat de fami-
lie Van Briemen volgend 
jaar weer kan genieten 
van deze prachtige bloem. 
De zonnebloem die de 
Nederlandse kunstschil-
der Vincent van Gogh zo 
mooi op het doek heeft 
vastgelegd.  
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Dit keer een ‘In gesprek met…’ met een echtpaar 
dat eigenlijk in Woerdense Verlaat woont. Maar 
de Toegang mag dan wel Woerdense Verlaat (ge-
meente Nieuwkoop) zijn, de bewoners aan deze 
weg voelen zich allemaal Zegvelder. En wat ook 
belangrijk is, de Berichtgever wordt daar gewoon 
bezorgd. Hetzelfde probleem hebben de woonbo-
ten die liggen in de (Zegveldse) Meije en eigenlijk 
gemeente Nieuwkoop zijn. Lastig, zeker voor 
postbezorgers. Koos en Ria Reijersen van Buuren 
wonen aan de Toegang 1 op een boerderij met de 
zeer toepasselijke naam ‘Uitzicht’. Maar het is zoals 
Ria zegt: “Wij zijn gewoon Zegvelders, hebben 
niets met Woerdense Verlaat”. Daarom starten 
we gewoon dit interview met dit sympathieke 
echtpaar uit ... Zegveld.

Jacobus (Koos) Reijersen van Buuren is vlak voor 
het einde van de Tweede Wereldoorlog op 28 april 
1945 te Vreeswijk geboren als zoon van Jo Reijer-
sen van Buuren en Annie van Ekeren. Het gezin 
Reijersen van Buuren bestond uit zes kinderen, 
vier jongens en twee meisjes. Koos was het tweede 
kind in dit boeren gezin. Toen Koos negen maan-
den oud was, werd hij opgenomen in het zieken-
huis vanwege difterie. Bij deze infectieziekte zwelt 
de keel vaak op waardoor de ademhaling wordt 
bemoeilijkt. Zo ook bij Koos. Hij kreeg daardoor 
een pijpje in z’n keel om de kunnen ademhalen. 
Om er voor te zorgen dat hij dit pijpje er niet uit 
kon trekken, werden zijn armen in kokers vast-
gebonden. Gelukkig is alles goed gekomen, want 
veel kinderen stierven hier aan.
Als kind moest Koos ook zijn bijdrage 
leveren op de boerderij. Zo was het eieren 
rapen zijn taak en zijn moeder helpen bij 
kleine huishoudelijke klussen zoals de vaat 
wassen.
De lagere school werd gevolgd aan de 
School met de Bijbel in Vreeswijk. “Ik heb 
goede herinneringen aan deze school. Bij 
sterk ijs namen we de schaatsen mee naar 
school en mochten we tussen de middag 
schaatsen. Na de lagere school heb ik nog 
één jaar de V.G.L.O. (Voortgezet Gewoon 
Lager Onderwijs) gevolgd in IJsselstein. 
Daarna kon ik naar de Christelijke Lagere 
Landbouwschool in IJsselstein. Het eerste 
jaar ging ik veertig weken lang twee en 
een halve dag naar school. Het tweede 
leerjaar was dit één dag veertig weken 
lang. Het derde leerjaar werd het één dag 
dertig weken lang en het laatste jaar was 
het anderhalve dag, inclusief praktijk en 
dat dertig weken lang. Voor we van school 
afkwamen moesten we het melkdiploma 
hebben behaald en dat was toen wel met 
de hand melken. Maar dat was voor mij 
geen probleem, want vanaf mijn twaalfde 
jaar hielp ik mijn vader al met melken. 
Dus je snapt dat ik veel geleerd heb op 
school. Toch was de schooltijd een heel 
gezellige tijd. Het was gewoon een dag 
uit”. De vader van Koos had een gemengd 
bedrijf, koeien, varkens en kippen. “Mijn 
vader zei: ‘Van alles wat, maar niks 
overdreven’. Het was toen een heel andere 
tijd”. Na school is Koos zijn vader blijven 
helpen tot zijn trouwen. Enkele jaren na 
zijn trouwen is het boerenbedrijf van zijn 

vader opgeheven en verkocht aan de gemeente 
Nieuwegein voor uitbreiding. “Het is nu een park 
geworden, onderdeel van een nieuwe wijk. Ik heb 
destijds op het land van een buurman geholpen 
met melken waar nu het St. Antonius Ziekenhuis 
staat”.
Koos was lid van de jeugdvereniging van de kerk 
en een paar maal per jaar was er een districtsmid-
dag van jeugdverenigingen uit de regio. De eerste 
keer toen Koos naar zo’n middag ging kwam hij 
naast ene Ria de Wit te zitten en ze raakten gezel-
lig aan de praat. Toch sloeg de vonk toen nog niet 
over. Dat gebeurde wel bij een volgende keer en 
kregen zij zoals dat heet verkering. 

Haar naam is genoemd, Ria de Wit. Ariana Kla-
zina (Ria) de Wit is kort na de Tweede Wereld-
oorlog geboren, nl. op 24 juni 1945 te Zegveld 
als dochter van Willem de Wit en Jannie van 
Schothorst. Ook het gezin De Wit bestond uit zes 
kinderen, vier meisjes en twee jongens, waarvan 
Ria de oudste was. Zij woonden op een boerderij 
aan de Lagebroek nummer 38 schuin tegenover 
het Branderpad. Het adres van de boerderij is nu 
Rondweg 38. Bij de geboorte was Ria erg klein en 
zij werd in een sinaasappelkistje gelegd om warm 
te blijven. “Ik had een vernauwing bij de ingang 
van mijn maag. Omdat er difterie heerste, durfde 
men mij niet naar het ziekenhuis te brengen. Mijn 
moeder heeft mij verteld dat ik 42 keer op een dag 
een klein schepje voeding kreeg. Uiteindelijk is 
het helemaal goed gekomen. Ria volgde de lagere 
school aan de School met de Bijbel in ons dorp. 

Echter, toen Ria naar de eerste klas ging, veran-
derde het schooljaar van 1 april naar 1 september. 
Na drie maanden moest ze er weer af. Vervolgens 
kreeg ze eenmaal per week bijles, samen met 
Hans Blok en Hennie de Leeuw. “Waarom dat was 
weet ik niet meer. Wel weet ik dat ik in september 
opnieuw naar de eerste klas ging. Omdat onze 
boerderij te ver van school stond, ging ik tussen de 
middag mijn boterhammen opeten bij mijn vrien-
din Ita Verduijn. Zij woonde op boerderij ‘Dage-
lijks Trek’ aan de Hoofdweg 2. Ik ben altijd met 
veel plezier naar school gegaan. Wat ik wel vreemd 
vond, was in de klas bij meester Hoedeman. Als 
er iemand in de klas straf kreeg, dan kreeg de hele 
klas straf. Dat is toch raar! Toen ik in de zesde klas 
zat, kreeg ik van het hoofd van de school toestem-
ming om op maandagmorgen thuis te blijven 
om mijn moeder te helpen met de was. Dat was 
dan weer sympathiek. Na de lagere school ging ik 
twee jaar naar de Huishoudschool in Woerden. Ik 
ging op de fiets met nog zes vriendinnen. Bij Ita 
Verduijn was het verzamelen. Die zes vriendinnen 
waren: Ita Verduijn, Mies Verhoeff, Wil de Bog-
gende, Alie Bergshoeff, Hennie de Leeuw en Ina 
Schneider. Na de Huishoudschool ging ik thuis 
helpen op de boerderij. Zo hielp ik mijn vader 
met het melken van de koeien en mijn moeder in 
het huishouden. ’s Avonds heb ik bij Jannie van de 
Geer naaicursussen gevolgd. Toen ik dat onder de 
knie had, heb ik veel kleding gemaakt voor mijn 
zusjes en later voor mijn eigen kinderen. Nu heb 
ik er geen plezier meer in”.

Koos en Ria zijn na enkele 
jaren verkering op 20 fe-
bruari 1969 getrouwd. Het 
burgerlijk huwelijk werd 
in Nieuwkoop voltrokken 
en daarna kerkelijk inge-
zegend door ds. C. Haring 
van de Gereformeerde 
Gemeente in Woerden. 
“Onze trouwtekst was 
Psalm 121 vers 2: ‘Mijn 
hulp is van den HEERE, 
Die hemel en aarde 
gemaakt heeft’.  
Vroeger was het gebrui-
kelijk dat de familie niet 
in eigen auto’s achter de 
bruidsauto reed, maar dat 
zij achter de bruidsauto in 
volgwagens meereden. De 
auto’s waren gehuurd bij 
de taxibedrijf Van de Pol 
uit Woerden. Tijdens de 
rit naar de kerk onder-
vond men veel hinder 
van het smeltwater dat op 
de weg lag. Eén volgauto 
kreeg tijdens het rijden op 
de Milandweg veel water 
over de kap waardoor de 
auto stopte en niet meer 
verder kon. De volgauto 
achter deze auto heeft 
toen de betreffende auto 
net zo lang opgeduwd 
totdat deze weer startte. 
Koos en Ria die voorop 

In gesprek met… Koos & Ria Reijersen van Buuren-
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in de bruidsauto zaten, hadden op een gegeven 
moment zoiets van ‘waar blijven ze nou’. Gelukkig 
kwamen de volgauto’s weer redelijk snel achter de 
bruidsauto rijden. Het bruiloftsfeest werd gevierd 
in Concordia in Woerden.

Koos en Ria gingen wonen aan de Toegang 3, de 
woning naast de boerderij aan de Toegang 1 waar 
vader De Wit zijn bedrijf had. Koos ging in maat-
schap met zijn schoonvader werken op de boer-
derij. Drie jaar later werd er geruild van woning 
en gingen Koos en Ria op de boerderij wonen. 
In 1974 is vader De Wit uit de maatschap gegaan 
en ging Koos alleen verder. Vanaf zijn huwelijk 
heeft Koos kaas gemaakt. “Ik heb het kaasmaken 
geleerd van mijn schoonvader. Daarnaast heb ik 
diverse kaascursussen gevolgd. Blijkbaar maakte 
ik goeie kaas, want ik heb meerdere prijzen 
gewonnen”. Ria vertelt: “Het boerenwerk heeft 
echt mijn hart. Ik heb altijd met plezier gemolken. 
Daarentegen beleefde ik geen plezier aan het kaas 
maken, daarom deed Koos dat. We molken in 
die tijd zo’n vijftig koeien. Toen Koos in 1995 een 
hernia had, heb ik twee maanden alleen de koeien 
gemolken en het andere boerenwerk gedaan. Dat 
vond ik prachtig werk. Toen Koos weer aan de slag 
ging, ben ik hem ‘s morgens en ‘s avonds blijven 
helpen met melken. De kinderen waren toen ook 
al groter en ging het wat makkelijker. Wel zijn 
we toen gestopt met kaasmaken. Een enkele keer 
hebben we nog wel eens een kaasje gemaakt, maar 
dan voor eigen gebruik”. 
Dat een ongeluk in een klein hoekje kan zitten, 
ervaarde Koos in 2003. Ria vertelt: “Tijdens 
werkzaamheden bij de koeien kreeg hij van een 
dolle pink een flinke duw waardoor hij op z’n buik 
viel. Van de pink kreeg hij vervolgens ook nog een 
flinke trap op zijn rug. Het gevolg was dat hij met 
een ambulance naar het ziekenhuis moest worden 
afgevoerd. Daar werd geconstateerd dat hij een 
paar ribben had gebroken, maar dat er gelukkig 
geen vitale organen waren beschadigd. Op dat 
moment gaat de boerderij wel door. Wat is het dan 
geweldig dat je iemand kan bellen die er binnen 
vijf minuten kan zijn. Zo’n iemand is voor ons Jan 
Vergeer. Hij was er toen ook direct. En nog steeds 
als Koos het niet alleen kan redden, bijvoorbeeld 
bij het lammeren van een schaap, wordt Jan gebeld 
en hij is er. Die pluim verdient hij echt. Met Koos 
is het gelukkig weer helemaal goed gekomen”.
In 2004 zijn Koos en Ria gestopt met melken. “We 
hebben daarna nog wel vijf jaar jongvee opgefokt. 
Nu hebben we alleen nog een koppel schapen 
lopen. Dat waren er eerst zestig, maar nu nog zo’n 
kleine dertig. De grootste helft van het land, veer-
tien bunder, hebben we verkocht. Zelf hebben we 
nu nog tien bunder. Door ons land is een fietspad 
aangelegd om de handbediende veerpont over de 
Grecht te bereiken. De veerpont is in mei 2013 in 
gebruik genomen”. 

Drie jaar geleden, Koos was toen 72 jaar, heeft hij 
nog een keer in het ziekenhuis gelegen. Hoewel 
dat zeer zeldzaam is op die leeftijd moest hij ge-
opereerd worden aan een blindedarmontsteking. 
De doktoren hebben de ontstoken blindedarm 
toen verwijderd. Later volgde nog een darmon-
derzoek, maar daaruit bleek dat verder alles goed 
was.
Op mijn vraag wat Koos zoal verder gedaan heeft 

in zijn leven, grapt Koos: ”Het meeste wat ik in 
mijn leven gedaan heb, is slapen”. Dan gaat hij ver-
der: “Nu doe ik veel vrijwilligerswerk in onze kerk 
van de Gereformeerde Gemeente in Woerden, de 
Bethlehemkerk. Mijn schoonzoon Gert-Jan Wa-
genaar is daar koster en op maandagmorgen help 
ik hem met het schoonmaken van de kerk, zoals 
stofzuigen en ik help de zalen klaarzetten voor de 
catechisatie. Dat doe ik nu al weer zo’n zeven jaar. 
Om de veertien dagen help ik op donderdagmor-
gen de zalen klaarzetten voor de -12 verenigingen, 
dat zijn de schoolgroepen 6, 7 en 8. Deze clubs 
heten ‘Benjamin’, ‘Obadja’ en ‘David’ en hebben 
op donderdagavond hun verenigingsavond. Vaak 
help ik mijn schoonzoon met het opruimen van 
de zalen, want er zijn heel veel vergaderingen in 
het kerkgebouw en niet alleen van de kerk”.
Ook heeft Koos zijn zoon Wim veel geholpen voor 
zijn constructiebedrijf in Mijdrecht dat hij in 2000 
is begonnen. “Hij maakt perswikkelcombinaties 
voor kleine ronde grasbalen en doet veel ander 
constructiewerk. Ik deed veel koerierswerk voor 
hem. Materialen halen en brengen”.
Koos is geen verenigingsmens. “Vroeger ben ik 
nog wel enkele jaren  secretaris geweest van de 
C.P.J. (Christelijke Plattelands Jongeren), afdeling 
IJsselstein. En ik was een poosje lid van de jeugd-
vereniging. Gelukkig maar, anders had ik Ria niet 
ontmoet. Maar een verenigingsmens, nee. Nu zit 
ik het liefste thuis”. 

Dochter Lydia, de vrouw van koster Gert-Jan, 
helpt haar man als er grote vergaderingen zijn en 
als er ook voor een lunch moet worden gezorgd. 
De hulp van Ria wordt dan vaak ingeroepen. “Ik 
help Lydia dan in de keuken en mag dat graag 
doen”. Inmiddels is Ria 49 jaar lid van de vrou-
wenvereniging van de kerk. Ook deze vereniging 
draagt de naam ‘Lydia’. 

Koos is nog actief met zijn fruitbomen in de 
boomgaard. Van de appels wordt heerlijke ap-
pelsap gemaakt en uiteraard moet ik dat proeven, 
heerlijk! “Verder hebben we een groentetuin 
waarvan we een groot deel van het jaar eten. Maar 
dat we daar echt plezier aan beleven, dat niet”. 
Wel hebben Koos en Ria afgelopen zomer veel 

plezier beleefd aan een 2 daagse zomerkamp bij 
hen achter de boerderij. “Het kamp van groep 
acht van de Jan de Bakkerschool uit Woerden kon 
nergens anders gehouden worden in verband met 
het coronavirus. Bij ons konden ze hutten bouwen 
van pallets en natuurlijk ook weer opruimen. We 
hebben er heel erg van genoten”. 

Fietsen is hun lust en hun leven. “Wij fietsen graag 
en veel. Sowieso fietsen we naar de kerk en als 
we bij Coop Bremmer boodschappen doen, dan 
fietsen we vaak over de Meije weer terug. Ook 
bakken we zelf brood en het meel halen we in IJs-
selstein, op de fiets. Vorig jaar (2019) hebben we 
met de auto nog geen 7.000 km gereden, maar wel 
11.000 km op de fiets”. Koos en Ria hebben geen 
e-bike, zoals ze zelf zeggen, maar een elektrische 
fiets. “Wij zijn Nederlanders”. Zowel Koos als Ria 
lezen graag. Koos houdt van geschiedenisboeken 
of een boek met inhoud. 

Trots zijn Ria en Koos op hun zeven kinderen 
die ze mochten ontvangen, vier meisjes en drie 
jongens: Hans, Janneke, Wim, Marianne, Sjanie, 
Lydia en Jaap. Met stralende ogen vertellen ze dat 
ze inmiddels ook de trotse opa en oma zijn van 
vierentwintig kleinkinderen, twee pleegkleinkin-
deren en drie achterkleinkinderen. 

Dit jaar mochten Koos en Ria allebei de leeftijd 
van vijfenzeventig jaar bereiken. De kinderen     
hebben hen toen een bordje gegeven met daarop 
de tekst: ‘Koos’ en Ria’s erf. Ter ere van hun 75e 
verjaardag’. Het bordje is opgehangen aan de 
stalmuur. 

Tot slot vertellen Koos en Ria dat ze tot op heden 
goed gezond zijn. “Wij ervaren dit als een grote 
zegen. Wij hebben altijd de zegen van de Heere 
mogen ontvangen en nog steeds. Zijn naam moet 
eeuwig eer ontvangen”.
De boerderij heeft de naam ‘Uitzicht’ gekregen. 
“Deze naam heeft een dubbele betekenis. Aller-
eerst het uitzicht dat we hebben vanuit ons huis 
over de polder de natuur in. Maar ook het Uit-
zicht naar Boven, we hebben hier geen blijvende 
stad”. 

-de Wit



T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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Henk Oskam

Dorpsconsulent ZegveldZorgt

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

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

Werkdagen:

Dinsdag, woensdag en donderdag
Henk Oskam Wer

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

Diverse soorten 

      SPECULAAS

“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.
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15De Berichtgever

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

De agenda:
ZegveldZorgt: Iedere dinsdagmorgen van 
10.00 - 12.00 uur koffieochtend op Korensloot 15. 
Indien er vervoer nodig is dan graag tevoren aan-
melden 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.

  6 en 7 nov: Speculaasactie ‘De Lofstem’
  7 nov:  Najaarsconcert KNA
10 nov: Passage
14 nov: Kleinveeteelttentoonstelling
21 nov: Sinterklaasintocht in Zegveld 

De Berichtgever in 2020 
De Berichtgever hoopt in 2020 te verschijnen 
op: 20 november en 18 december.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 
woensdag 4 november 2020 
bij ons binnen te 
zijn. Adver tenties 
uiterlijk vrijdag 
6 november 2020. 

Voor het laatste Zegveldse 

nieuws, kijk even op de 

Facebooksite van 

De Berichtgever en op 

www.zegveld.net

Burgerlijke stand

Geboren: 

19 juli 2020
Mei Lynn, dochter van
Niels Hoogendoorn & Ilze Slingschroder
Schipbeekstraat 8, 3522 VL  Utrecht

22 september 2020
Chasey, zoon van
Chadney van Moorselaar & 
Samantha van den Berg
Nieuwstraat 6, 3474 JM  Zegveld

23 september 2020
Vera Lena (Vera), dochter van
Stefan & Anouk de Vink-Hamoen
Elzenlaan 21, 3474 KN  Zegveld

25 september 2020
Jehuda Cornelis (Juda), zoon van
Job & Rosemarijn van Meijeren-Hoogendoorn
Korensloot 78, 3474 HM  Zegveld

Overleden:

14 september 2020
Cornelis Matheus (Cor) Sluijs
in de leeftijd van 88 jaar
Laatst gewoond hebbende: Meije 161, 3474 MA  
Zegveld
Correspondentieadres: A.H. van den Berg-Sluijs
Doornenkampseweg 12, 6866 BG  Heelsum

28 september 2020
Catharina Johanna Geertruida (Carien) Smit-
van Diest
in de leeftijd van 58 jaar
Kastanjelaan 4, 3474 KB  Zegveld 

 Hartelijk dank!
Aan alle mensen die aan ons 50 jarig huwe-
lijksjubileum gedacht hebben en ons middels 
een kaartje, telefoontje of bloemetje gefelici-
teerd hebben.
Het was hartverwarmend in deze bijzondere 
tijd waarbij je elkaar niet kan omhelzen of een 
warme arm om je heen.

Hartelijk dank.
Frank en Ada Beiboer

Verenigingen spel 

AFGELAST

(Een ingekomen bericht) 

We zijn helaas ook genoodzaakt om de 41e editie 
van het verenigingenspel op 30 januari 2021 af te 
gelasten i.v.m. de maatregelen rond COVID-19.
De 41e editie is daarom verplaatst naar zaterdag 29 
januari 2022, we hopen dan weer een mooie editie 
voor u te mogen organiseren.
Via de social media kanalen van Oranjevereniging 
Zegveld houden wij u op de hoogte wat betreft de 
editie van 2022.

Speculaasactie 

‘De Lofstem’
(Een ingekomen bericht) 

U bent van ons gewend dat wij ieder 
jaar met speculaaspoppen bij u aan 
de deur komen. Dit jaar doen wij het 
i.v.m. het coronavirus anders. We 
hopen namelijk dat u bij ons langs 
komt!
Wij staan op vrijdag 6 en zater-
dag 7 november met een kraam 
vol speculaas bij COOP Bremmer, 
Middenweg 1. Bezorgen kan ook, 
in de folder die rond komt staat 
daar alles over te lezen. Ook de 
tijden staan daarin vermeld.
Moeilijke tijden voor het koor, 
maar de speculaasactie gaat 
door!
Wij zien u graag aan de kraam. 

Kindertheater 

en toneelavond  

AFGELAST

(Een ingekomen bericht) 

Misschien had u via onze social media kanalen al 
vernomen dat wij genoodzaakt zijn het kinderthea-
ter en de toneelavond op zaterdag 31 oktober 2020 
af te gelasten.
De toneelavond is verplaatst naar april/mei 2021 
mits de corona maatregelen dit toelaten, dit geldt 
eveneens voor het kindertheater.
Hierover informeren wij u op een later moment.
Houd onze social media kanalen in de gaten voor 
verdere berichtgeving over de activiteiten.
De Oranjevereniging. 

Gaat Zegveld 
ontploffen?
Een oplettende Woerdenaar stuurde ons 
bijgaande foto met daarop de tekst: ‘Druk hier 
om Zegveld te laten ontploffen’. De stickers 
bevinden zich op de verkeerslichteninstallaties 
aan de Boerendijk in Woerden. Als je over wilt 
steken moet je op een knop drukken, zodat 
het licht op groen springt. Gelukkig gebeurt 
er niets met Zegveld als je op de knop drukt. 
Toch is het bijzonder om zo’n sticker te laten 
maken en op te plakken. Het zal zeker als grap 
bedoeld zijn. 
Toch zijn we inmiddels nieuwsgierig geworden 
naar de achtergrond van deze sticker. Wie 
weet meer? Wij houden ons aanbevolen. Als 
Zegveld dan tenminste nog niet ontploft is. 
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