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Voor inwoners van Zegveld
en de Meije

Ter herinnering
aan de onderduiktijd van
Leo Soester
Onderstaand gedicht is voorgedragen tijdens de Publieke
Vergadering van de Landelijke Organisatie te Zegveld op vrijdag
22 juni 1945. Het gedicht is gemaakt en voorgedragen door Leo
Soester. Hij was ondergedoken bij de familie Uittenbogaard, de
ouders van Lauw, Dirk en Rina.
De toegangsprijs bedroeg ƒ 0,50, minimum. De opbrengst
kwam geheel ten bate van het Nederlands Volksherstel. De
stichting Nederlands Volksherstel was een overkoepelende
hulpverleningsorganisatie die zich richtte op de ‘bevordering
van de geestelijke en lichamelijke wederopheffing’ van
Nederlanders die als gevolg van de Tweede Wereldoorlog in
nood verkeerden.
Geachte aanwezigen,
Daar ik nu niets meer heb te vrezen
Kom ik hier ter plaatse vertellen van mijn
verleden.
Waarde burgers en buitenlui,
Vandaag had ik een goede bui.
De herinnering aan het verleden,
Stemt mij dagelijks nog tevreden.
Nu de oorlog is op zijn end,
Voel ik mij weer meer content.
Door de strop van de fam. Fromen,
Ben ik in Zegveld aangekomen.
Het is jammer, dat iemands dood,
Voor een ander is zijn brood.
Ik stond op de Berlagebrug,
Zag toen een man met een brede rug.
’t Was of de Voorziening hem had gestuurd,
Hij kwam juist uit een goede buurt.
Ik was toen ten einde raad,
Het was gelukkig nog niet te laat.
Voor de schande liep ik met de ster,
Door angst waande ik me al heel ver.
Het vertrouwde gelaat van Dirk deed me
bedenken,
Zo iemand kan mij vast niet krenken.
Achter vaten en kisten in de auto was ik
verborgen,
Dra vergat ik reeds al mijn zorgen.

Wij dachten beiden, wij hebben een strop,
Een auto reed ons achterop.
De fam. Uittenbogaard was paraat,
En hielden mij steeds aan de praat.
Door angst en vreze moet je weten,
Kon ik bijna in ’t geheel niet eten.
Van onrust en zenuwen aan het gapen,
Ben ik toen maar lekker gaan slapen.

Van 8 tot 3 zat ik vol angst,
Maar gelukkig hadden ze geen vangst.
Controleurs en Duitsers kwamen om beurt,
Daarover hebben we maar niet getreurd.
Burgervader en dokter hebben gezeten,
Dat zullen we ook niet vergeten.
De inkwartiering van de mof,
Dat was voor allen ook een sof.

Ik was zo stil als een muis,
Zodoende maakte ik geen geruis,
Ik vond bij de familie ook al gauw mijn thuis.
Katrina en Dirk waren door de algoede God
gestuurd,
Want Zegveld is een vertrouwde buurt.
Daar had een mens het naar zijn wensen,
Er wonen nog meer brave mensen.
Bij allen was wel wat te eten,
Opoe Ham ook niet te vergeten.

Italianen gingen er gauw vandoor,
De moffen waren hen toen op het spoor.
Op het laatst hadden de bruten nog verlangen,
Hebben maar Italianen opgehangen.
Smit, de knecht, met al zijn baten,
Had ook nimmer iets in de gaten.
Smalle Gerrit had toen ook een strop,
Hij krijgt nu de slagen op z´n eigen kop.

Waagde ook haar leven voor een ander,
En kreeg de zaak voor elkander.
Een Kénau, vol van Godsvertrouwen,
Dat haar nooit en nimmer zal berouwen.
Op tijd ging zij ook steeds naar de kerk,
En kreeg de kroon toen op haar werk.
Van gevaar was zij ook niet ontbloot,
De vijand loerde op Christ’ en Jood.
Augustus in het zelfde jaar.
Was het ook niet voor elkaar.
De ‘Groene’ was al weer gestuurd.
Maakte onveilig heel de buurt.
Huis aan huis, moeten jullie weten,
Maar ons Goddank hebben ze vergeten.
In mijn schuilplaats zat ik met open mond,
Hun laarzen dreunden op de grond.

Zo goed en zo kwaad heb ik mij gekweten,
Of heb ik soms nog wat vergeten?
Mijn redster en haar huisgezin,
Waren voor mij altijd steeds kedin (veilig).
Verzorging, drinken en ook eten,
Zal ik mijn leven niet vergeten.
Dat de algoede God hen lang mag sparen,
Voor rampen en smarten nog bewaren.
Is de wens van Leo, een Jood,
Ik blijf hen trouw tot aan de dood.

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

Reparatie van Elektrische Apparaten.
Elektra aanleggen in uw woning, tuin of berging.

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

ELWI Electra is erkend Elektrotechnisch
installatiebedrijf.
Zie www.installq.nl of www.echteinstallateur.nl
www.elwi.nl Email: info@elwi.nl
Whats app of bel naar 06 - 22467345 of gebruik de ELWI App

Lisette Pauw
Prinses Beatrixstraat 12 • 3474 JW
Zegveld

Tel. 0615080215 • Lisette_pauw@hotmail.com

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening






 

MIDDENWEG 37 3474 KC ZEGVELD | TEL 0348 691100

Broekerweg 19 I 3474 KK Zegveld I T: 06 21221145
jaccoverburgaannemersbedrijf.nl

Voor
creatieve
vormgeving
en realisatie

www.boltonbouw.nl
info@boltonbouw.nl

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

3

JAAR

De Berichtgever

Uitslag verkiezingen Tweede Kamer
Op 17 maart 2021 zijn de verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Onderstaand geven wij
u in een overzicht aan hoe men in Zegveld stemde in vergelijking met de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Net als bij de uitslag van de landelijke verkiezingen kan geconstateerd
worden dat de SP en Groen Links veel kiezers heeft verloren. Het CDA bleef in Zegveld, net als
in 2017, de grootste partij, op de voet gevolgd door de VVD. Verder deden de christelijke partijen
ChristenUnie en SGP het in ons dorp goed. Landelijk werd de VVD de grootste partij.
In verband met corona kon over drie dagen gestemd worden. Op maandag 15 maart kwamen 136
mensen stemmen, dinsdag 16 maart waren dit er 178 en woensdag 17 maart kwamen 1085 mensen hun stem uitbrengen. Het opkomstpercentage voor Zegveld lag ruim 5% lager dan in 2017.
In Zegveld ging 81,05 % van de stemgerechtigde kiezers (1726) naar de stembus. Landelijk lag
het opkomstpercentage op 78,71%

Partij
VVD
PVV
CDA
D66
GroenLinks
SP
PvdA
ChristenUnie
Partij vd Dieren
50PLUS
SGP
DENK
Forum voor Democratie
BIJ1
JA21
Code Oranje
Volt
NIDA
Piratenpartij
Libertaire Partij
JONG
Splinter
BBB
Trots
VNL
Nieuwe Wegen
Blanco
Ongeldige stemmen

Zegveld
TK2021

%

Zegveld
TK2017

%

264
145
279
119
22
32
23
155
24
12
130
3
60
3
53
2
24
1
1
1
3
1
36
4
--1
1

18,9
10,3
19,9
8,5
1,6
2,3
1,6
11,1
1,7
0,8
9,3
0,2
4,3
0,2
3,8
0,1
1,7
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
2,6
0,3
--0,1
0,1

309
167
376
98
40
52
35
184
15
31
161
1
24
-----3
1
----7
2
3
4

20,4
11,0
24,9
6,5
2,6
3,4
2,3
12,2
1,0
2,0
10,6
0,1
1,6
-----0,2
0,1
----0,5
0,1
0,2
0,3

1399

100%

1513

100%

Zegveld ruimt op!
(Een ingekomen bericht)
Voor de derde jaar op rij deed de Gereformeerde Kerk Woerden-Zegveld (beter bekend
als de Kruiskerk) mee aan de Landelijke
Opschoondag op zaterdag 20 maart jl.. Dit
jaar werd deze actie voor het eerst georganiseerd in samenwerking met de Opstandingskerk en het Baken. Het opschonen vond, in
verband met de coronacrisis, in aangepaste
vorm plaats. De deelnemers kregen in de
week voor de Opschoondag thuis materiaal
aangeleverd en maakten in hun eigen buurt
een opschoon-ommetje.
Onder de 43 deelnemers waren ook 6 Zegvelders, die zich hebben ingezet om ons dorp en
omgeving weer wat schoner te maken. Emma en
Guido van Katwijk, Alex en Caroline de Kruijf,
Sandy van den Bosch en Linda van Amerongen
zijn aan de slag gegaan vanaf Rietveld en de
Zegveldse Uitweg, tot de Dwarsweg, door het
dorp en langs de Milandweg en Branderpad.
Samen haalden zij 13 zakken zwerfvuil op. Er
is van alles verzameld, zoals blikjes, flesjes en
zwerf(mond)kapjes, maar ook een plastic motorkap voor een boot en een fastfood-maaltijd.
Deelnemers waren erg enthousiast en positief.
“Het is niet alleen belangrijk om de natuur
schoon te houden, het was ook leuk om te
doen en het geeft veel voldoening om te zien
wat je verzamelt met een uurtje prikken.
Maar anderzijds wil je natuurlijk geen afval
in de natuur tegenkomen, want zwerfvuil kan
veel schade en dierenleed veroorzaken”. De
organisatie bedankt iedereen voor zijn/haar
deelname en nodigt ook andere Zegvelders uit
om bij een volgende editie aan te sluiten.

Gemeente Woerden biedt horeca perspectief
(Een ingekomen bericht)
Wanneer de horeca (gedeeltelijk) weer open
mag, is uitbreiding of overkapping van de
terrassen mogelijk. Met dit besluit biedt het
college van B&W de horeca perspectief op
herstelde omzet, zodra de terrassen weer
open mogen. Des te meer omdat dit beleid
geldt voor heel 2021. Daarnaast stelt het college de raad voor om net als in 2020 ook dit
jaar de precariobelasting niet te innen door
het tarief op € 0,= te stellen.
Terrassen
Sinds 14 oktober 2020 is de horeca gesloten.
Daarmee is dit een van de bedrijfstakken die
het hardst getroffen is door de coronacrisis.
Met een groeiende vaccinatiegraad en de
invoering van toegangstesten lijkt heropening van de terrassen dichterbij te komen.
Toch zal nog niet alles mogen. Zo zal de 1,5

meter maatregel nog gehandhaafd blijven, is
de verwachting. Optimale omzet is mogelijk
wanneer de terrassen uitgebreid kunnen wor-

den, zodat de gasten voldoende afstand van
elkaar kunnen houden. Overkapping maakt
een terrasbezoek ook prettig bij minder goed
weer. Opgeteld bieden deze mogelijkheden
de horecaondernemer optimale randvoorwaarden om in het resterende jaar omzet te
behalen. De gemeente nodigt de horecaondernemers uit een plan in te dienen. Bovenal gaat
het om maatwerk. Deze werkwijze is samen
met de lokale afdeling van Koninklijke Horeca
Nederland ontwikkeld en geeft invulling aan
de motie van 6 november waarmee de raad de
horeca steunt. In september zal met de horeca
gesproken worden over de situatie na 2021.
Wethouder George Becht: “Sommige ondernemers in onze gemeente hebben het meer
dan zwaar in deze coronatijd. We leven met
hen mee en zijn voortdurend in gesprek met
elkaar. Ik ben dan ook blij dat we met deze
maatregelen concreet perspectief kunnen
bieden aan onze horecaondernemers.”
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Alle volwassenen in Utrecht staan in het Donorregister
patiënt kunnen gaan. De arts bespreekt dit
met de partner of familie.

(Een ingekomen bericht)
Vanaf nu staat iedereen vanaf 18 jaar in
de provincie Utrecht in het Donorregister. De afgelopen maanden verstuurde
het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport brieven naar inwoners om
hen te herinneren aan het invullen van een
keuze over orgaandonatie. 77,5% van de
Utrechters heeft zelf een keuze ingevuld. De
resterende 22,5% staat nu in het Donorregister met ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ en heeft hier een bevestigingsbrief
van ontvangen.
Utrecht is één van de eerste provincies waarvan alle volwassenen in het Donorregister
staan. Tot 1 augustus a.s. volgen de andere
provincies. Demissionair minister Tamara van
Ark: “Ik ben blij dat het overgrote deel van
de Utrechters zelf een keuze heeft ingevuld in

het Donorregister. Want dit geeft duidelijkheid over wat jij wilt dat er na je dood met je
organen en weefsels gebeurt. Zo voorkom je
onduidelijkheid bij je nabestaanden.”
Vier keuzemogelijkheden
In het Donorregister heb je vier eigen keuzes.
36,7% van de Utrechters heeft ingevuld donor
te willen worden, 29,9% wil dit niet. 9,5%
laat de keuze over aan de partner of familie
en 1,4% laat deze over aan één aangewezen
persoon. De overige 22,5% van de Utrechters
heeft (nog) geen eigen keuze ingevuld. Zij
staan vanaf nu met ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het register. Dit betekent dat je
organen en weefsels na je overlijden naar een

Keuze aanpassen kan op ieder moment
Voor sommige mensen is het lastig om na
te denken over de dood. Toch is het belangrijk
dit wel te doen en hierover te praten met familie en vrienden. Want bespreken en invullen
van een eigen keuze in het Donorregister geeft
nabestaanden duidelijkheid in een verdrietige
tijd. Het kan helpen om de verhalen van mensen die al een keuze maakten te lezen.
Het ministerie hoopt dat alle mensen in Nederland die nog geen keuze hebben ingevuld,
alsnog nadenken over wat zij het liefst willen.
En dat zij hun keuze invullen in het Donorregister en deze bespreken met hun naasten.
Je kunt je keuze op ieder moment invullen of
wijzigen op www.donorregister.nl.

Vaccinatiecentrum GGD in Woerden geopend
(Een ingekomen bericht)
Maandag 12 april jl. ging het vaccinatiecentrum
van de GGD in Woerden van start. Fijn, dat alle
mensen die in Woerden en omgeving wonen
nu dicht bij huis gevaccineerd kunnen worden!
Daar zijn de GGD en de gemeente Woerden het
over eens.
Om 09.00 uur ’s ochtends opende de locatie de
deuren om de eerste mensen met een afspraak
voor een vaccinatie te verwelkomen. Aan het
einde van de middag kregen Jaap Donker,
directeur Publieke Dienst GGD regio Utrecht,
burgemeester Victor Molkenboer en wethouder
Arjan Noorthoek een korte rondleiding door
de locatie. Om de werkzaamheden zo min
mogelijk te verstoren is het bezoek beperkt
gehouden. Wethouder Arjan Noorthoek overhandigde de coördinator van het centrum een
bos bloemen en bedankte daarmee bij voorbaat
alle GGD medewerkers voor hun inzet.
De vaccinatielocatie is gevestigd op de begane
grond van het oude Campina gebouw aan de
Bleek 1 naast het gemeentehuis van Woerden.
In een paar weken tijd is de begane grond om-

zijn nu 7 regionale vaccinatiecentra
gerealiseerd. De
locaties zijn te vinden
in de stad Utrecht,
Amersfoort, Houten,
Veenendaal, Utrechtse
Heuvelrug, Breukelen
en Woerden.
Rijksoverheid bepaalt
wanneer welke groep
aan de beurt is voor
een coronavaccinatie.
Het kabinet bepaalt
welke groep welk vaccin krijgt. Het RIVM
verstuurt de uitnodiging voor het maken
Met een bos bloemen bedankt Arjan Noorthoek, wethouder volksgezondheid de
van een afspraak.
medewerkers van de GGD bij voorbaat voor hun inzet. (foto Alex de Kuijper)
Mensen die geboren
zijn in of voor 1951
gebouwd tot een prachtige vaccinatielocatie met kunnen online een afspraak maken voor een
ruime capaciteit.
vaccinatieprik door de GGD. Ook de huisartsen
De GGD regio Utrecht wil graag dat iedereen
vaccineren tegen corona. Zij doen dit bij menzoveel mogelijk dichtbij huis terecht kan voor
sen van 60 tot en met en 64 jaar. De huisartsen
een vaccinatie. Verspreid in de regio Utrecht
prikken veelal op een eigen locatie.

Handgemaakte boeren yoghurt
Vol van smaak - Volgens oma’s recept - Puur natuur dus
Gemaakt van weide melk - koeien lopen gemiddeld 120 dagen buiten
Verse melk direct van de koe - Wordt verkocht in navulbare flessen
Koop deze producten door even te kijken in de koelkast op Rondweg 54.
Meer informatie: riannekastelein13@gmail.com (06-10810170)
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Nieuwe welkomstborden geplaatst
De welkomstborden bij de entree van
Zegveld zijn afgelopen winter naar binnen
gehaald voor een onderhoudsbeurt.
De borden zijn in 2011 op initiatief van het
Dorpsplatform Zegveld geplaatst bij de ingang
van de bebouwde kom. Zegveldse verenigingen en instellingen die een publieksevenement
organiseren kunnen deze activiteit via de
welkomstborden onder de aandacht brengen.
Sinds de welkomstborden er staan zorgt
dorpsgenoot Jaap van der Knaap ervoor dat de
inschuifbordjes met aankondigingen worden
geplaatst en weer worden weggehaald.
Het bord op de Hoofdweg is na de onderhoudsbeurt iets verder in de richting Woerden
gezet. Het staat nu op een plek waar de berm
breder is, waardoor het bord vaster staat. Een
bijkomend voordeel is dat fietsers en wande-

Spoor van hoop
(Een ingekomen bericht)
Van zaterdag 17 april tot en met zondag 16
mei a.s. loopt er een Spoor van Hoop dwars
door Woerden en Zegveld. Bij 12 haltes van
hoop (10 in Woerden, 2 in Zegveld) vertellen
verschillende maatschappelijke initiatieven
hoe zij het in deze tijd volhouden. En hoe zij
hun hoop invulling geven en hoe inwoners
zelf hoop kunnen geven.
Elke halte heeft een QR-code die gelinkt is aan
een korte video. De route kan overal worden

laars de aankondigingen nu beter kunnen zien
dan voorheen. Het onderhoud aan de borden
is gedaan door vrijwilligers. Inger van Mourik,
geassisteerd door Kees van den Dool, heeft dat
voor zijn rekening genomen.
Het ontwerp van de levensgrote foto’s op de
borden is van de hand van Gerrit Gerritsen.
Arcon van den Dool heeft voor het vervaardigen en opplakken van de posters gezorgd.
Op zaterdagochtend 27 maart jl. zijn de borden
weer geplaatst. Bestuursleden van het Dorpsplatform hebben het graafwerk verricht, onder
assistentie van enkele inwoners.
Door de coronamaatregelen zijn er al meer
dan een jaar nauwelijks dorpsactiviteiten. Hopelijk komen er snel versoepelingen, waardoor
er weer publieksevenementen in ons dorp
georganiseerd kunnen worden. De opgeknapte
welkomstborden staan er klaar voor.
begonnen, de haltes zijn door elkaar te bezoeken
en over meerdere dagen te verspreiden. Dit
Spoor van Hoop kan wandelend, fietsend, skatend, of met de auto of scootmobiel worden afgelegd. Ga naar www.spoorvanhoop.nl en meld
je aan. Alle deelnemers ontvangen dan per mail
een instructievideo over dit Spoor van Hoop.
Op initiatief van de Missionaire Commissie
van de Gereformeerde Kerk Woerden-Zegveld
is er een Spoor van Hoop aangelegd. Initiatiefnemer dominee Joost Schelling vertelt: “Vaak
organiseerden we met Pasen een concert of een
activiteit voor geheel Woerden. Dit jaar is het
als kerk niet goed mogelijk geweest om mensen
in en rondom onze kerken te ontvangen. We
zochten naar een andere manier
om de hoop die van Pasen uitgaat,
te vertellen. We dachten erover na
hoe tof het zou zijn om in Woerden
verschillende haltes te creëren die
mensen kunnen inspireren met hun
eigen verhaal van hoop, van doorzettingsvermogen, van naastenliefde, van nieuw leven! In Woerden
zijn talloze initiatieven waar onder
lastige omstandigheden toch
dagelijks hoop wordt uitgedragen.
Veel van die locaties zijn nu nog
gesloten, maar zij waren gelukkig

wel enthousiast over het idee en bereid om mee
te werken. Met het Spoor van Hoop kunnen we
nu hun werk achter de voordeuren laten zien.
Op de website www.spoorvanhoop.nl kun je je
aanmelden voor dit spoor. Je ontvangt dan een
instructievideo en alle adressen van dit Spoor
van Hoop. Wat je onderweg nodig hebt, is enkel
een telefoon/ipad met mobiel internet. Elke
halte kent een korte video. Op de routes en bij
een halte gelden vanzelfsprekend de huidige
coronamaatregelen. Je kunt deze haltes op je
eigen tijd en tempo aandoen. De haltes liggen
verspreid door Woerden en Zegveld, dus er is
altijd een halte in de buurt waarmee je kunt
beginnen. Bij alle haltes ontvang je een woord
en met de woorden van alle haltes kun je een zin
maken. De oplossing kun je tot en met maandag 17 mei a.s. insturen op www.spoorvanhoop.nl en daarmee ding je mee naar één van
de hoopvolle prijsjes.
De 12 haltes van het Spoor van Hoop liggen
verspreid door Woerden en Zegveld. Zo komen
deelnemers o.a. langs het Daan Theeuwes Centrum Woerden, de koffiebranderij OverHoop,
het Inloophuis “Leven met kanker” en het
Ooievaarsbuitenstation in Zegveld. En dus nog
8 andere haltes op dit Spoor van Hoop.
Meer info: www.spoorvanhoop.nl

Esensa Mediterana
natuurlijke verzorging voor elke huid!
Verkrijgbaar bij Salon La Sonrisa
www.esensamediterana.nl
Tel. 06-28899367
Elvera • Salon La Sonrisa • salonlasonrisa@ziggo.nl
‘Het bijzondere zit vaak verborgen
in het gewone’

Uitvaartbegeleider
Zegveld
0348-691398/06-11136234
www.mistoria-vanderzon.nl
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Ad Oskam in
Zegveld
Ad Oskam (59 jaar) is geen onbekende in
Zegveld. Hij is er geboren en getogen, maar
momenteel is hij woonachtig in Woerden.
Maar daar komt verandering in. Eind van
het jaar hoopt hij samen met zijn vrouw
Esther weer naar Zegveld terug te verhuizen.
Intussen heeft hij ook het roer omgegooid
wat werk betreft. U kent Ad vast wel van de
Sinaasappelman. En de ouderen onder ons
kennen hem misschien nog van de Woerdense
Markt waar hij altijd met veel flair grote zakken met groenten en fruit aan de man bracht.
Hij is altijd werkzaam geweest in de groenten
en fruit branche. Dat niet alleen, ook heeft Ad
altijd met jongeren gewerkt. In zijn vrije tijd
is hij scheidsrechter bij het voetballen en heeft
daardoor veel contact met de jeugd. “Vorig
jaar besloot ik het roer om te gooien en ging ik
terug de schoolbanken in! Dat viel niet altijd
mee. Het werk van de Sinaasappelman moest
ook gewoon doorgaan. Er moesten maar liefst
drie theorie examens en twee praktijkexamens worden gehaald. Twee praktijkexamens
zult u denken, ja dat klopt! Je moet zelf weer
opnieuw rijexamen doen en je moet een keer
als instructeur rijexamen doen. Daarbij kwam
vorig jaar in maart het corona-virus om de
hoek kijken dat voor veel vertraging zorgde.
Ik was net begonnen met mijn opleiding en
heb maar een paar lessen klassikaal in Delft
kunnen volgen. Er werd al heel snel omgeschakeld naar online-lessen. Ook de examens
konden geen doorgang vinden op de geplande
tijdstippen en werden allemaal uitgesteld.”
Toch wist Ad in één jaar tijd al zijn papieren
te behalen en is hij vanaf begin maart aan de
slag als rij-instructeur. “Ik vind het ontzettend
leuk om de jeugd iets te kunnen leren! Behalve
rij-instructeur ben je ook een coach voor
hen. Dat vind ik leuk! De eerste lessen met
een nieuwe leerling zijn altijd erg intensief. Je
moet de leerling op zijn/haar gemak stellen
en vertrouwen geven en tegelijkertijd moet
je opletten voor twee. De meeste leerlingen

kunnen na hun eerste les zelf naar huis rijden.
Dat voelt wel heel goed. Plezier is de beste
motivatie voor hetgeen je doet. Buiten het feit
dat de rijlessen natuurlijk leerzaam moeten
zijn, is het ook fijn als de sfeer ontspannen en
gezellig is. Iedere les moet een klein feestje

zijn! Dat is het zeker voor
mij, en ik hoop ook voor
mijn leerlingen.”
Je kunt bij Ad terecht voor
je rijbewijs B. Hij geeft
zijn rijlessen in een stoere,
zwarte BMW 1-serie. Hij
werkt bewust niet met
lespakketten, maar levert
het liefst maatwerk. “Ik
vind het belangrijker om
samen met de leerling een
leertraject uit te stippelen.
De ene leerling heeft nu
eenmaal meer lessen nodig dan de andere. Dat valt
vaak niet in één lespakket
te vatten. Nu heb ik wel
een leuke aanbieding. Je
krijgt de 1e en de 11e les
gratis! Dus ben je 16,5 jaar
en wil je graag leren autorijden, neem contact met
mij op en dan plannen we
jouw eerste proefles in.”
De Sinaasappelman gaat ook gewoon door!
Esther, de vrouw van Ad, die ook in de zaak
zit, neemt alle taken over. Bij drukte springt
Ad bij als het nodig is. Medewerker Joost blijft
gewoon de bezorgingen doen.

Groep 6/7 van JORAI aan
de slag met het poëzieproject
‘Vrede en Vrijheid’
(Een ingekomen bericht)
Helaas dit jaar geen gastdocent van KUVO (kunsteducatie
voor scholen in Woerden) in de klas. Gelukkig konden we via
online-uitleg op het digi-bord toch meedoen aan dit project.
De twee monumenten in Zegveld, namelijk het monument voor
omgekomen burgers van Zegveld -1985-Middenweg en het
monument voor Amerikaanse bemanningsleden -2015- Hazekade zijn bij de meeste kinderen bekend. Ze begrijpen nu een
beetje beter wat zo’n gedenkplaats betekent voor alle inwoners
van Zegveld. En… we kunnen KUVO verrassen met een mooie
bijdrage van gedichten gemaakt door de leerlingen uit groep 6 en
7 van Jorai. Zo ontdekten we dat Vrede en Vrijheid een leerzaam
én belangrijk onderwerp is.
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Verkeersles op de Milandschool
(Een ingekomen bericht)
Op donderdag 15 april jl. hebben alle leerlingen van de Milandschool
aan een Streetwise les van de ANWB meegedaan. ANWB Streetwise is
een verkeers-programma gericht op het trainen van de verkeersvaardigheden van alle leerlingen op de basisschool. De aansprekende en
praktische activiteiten waren mooi op de verschillende leeftijdsgroepen
afgestemd.
Bij groep 1 en 2 stond het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en
het oefenen met oversteken centraal. Daarnaast leerden ze waarom het zo
belangrijk is om een kinderzitje en de autogordel te gebruiken.
Bij ‘Blik en klik’ lag de nadruk op de actieve verkeersveiligheid voor leerlingen in groep 3 en 4. Ze leerden veilig oversteken en wat ze zelf kunnen doen
om hun eigen veiligheid in het verkeer te vergroten.
Bij ‘Hallo auto’ leerden de leerlingen van groep 5 en 6 over de remweg van een
auto en de invloed van reactietijd op die remweg. De leerlingen namen zelf
plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mochten zelf remmen.
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben bij ‘Trapvaardig’ over een uitdagend
parcours gefietst en hebben moeilijke manoeuvres geoefend. Ook hebben
ze met een zware rugtas op gereden ter voorbereiding op het voortgezet
onderwijs. Dit waren leuke en leerzame verkeerslessen voor de leerlingen.

Hartstocht 2021
Voor de tweede keer liepen Chantal, Petra, Jet, Bianca, Esther, Angeline, Jose, Annemarieke en Sabine
op 10 april jl. mee voor de Hartstichting. Tijdens de tocht van twintig kilometer werden ze onderweg
verzorgd en kregen een lunchpakketje en een kopje soep. De dames startten in het Linschoterbos en
wandelden via Oudewater richting Hekendorp en weer terug. Door deze wandeling steunen ze de Hartstichting met een donatie van € 400,--. Landelijk werd er door 16792 mensen gewandeld en haalden
totaal € 441.000,-- op. We kijken uit naar de volgende editie van de Hartstocht op 2 oktober 2021.

VBW Save the date
meivakantie
(Een ingekomen bericht)
Op woensdag 12 mei a.s. is er voor de kinderen in de basisschoolleeftijd een buitenactiviteit vanuit de VBW. Huis-aan-huis volgt er
een flyer met meer informatie. Op de website
van de VBW (www.vbwzegveld.nl) en op de
Facebookpagina zal een link staan om je aan
te melden. Houd dus de social media en je
brievenbus goed in de gaten. We zien jullie
graag op 12 mei.
De VBW-commissie

“Gewoon hele

lekkere
Koekjes!!!”
Hoofdweg 91 • 3474 JB Zegveld
Telefoon 691257 • 06 402 802 51
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Praat mee over de Warmtevisie Woerden
(Een ingekomen bericht)
Iedereen wil wonen en werken in warme
huizen en gebouwen. U toch ook? Maar bij
het gebruik van energie uit aardgas komt
CO2 vrij en dit heeft grote gevolgen. Daarom
schrijven alle gemeenten in Nederland in
2021 een plan om minder CO2 uit te stoten
en energie te besparen. In gemeente Woerden
noemen we dit plan de Warmtevisie Woerden.
Op deze website vindt u informatie over de
warmtetransitie en kunt u ideeën achterlaten
voor de Warmtevisie Woerden. De gemeente
wil graag van u horen wat u belangrijk vindt bij
het besparen van energie en andere keuzes voor
aardgas. Denk hierbij ook aan wat de gemeente
kan doen in de warmtetransitie, wat u kunt
doen en hoe de gemeente Woerden u daarbij
kan helpen.
Wat komt er in de Warmtevisie?
De Warmtevisie is een plan om in de hele gemeente energie te besparen en te zoeken naar
mogelijkheden om gebouwen en woningen
duurzaam te verwarmen. De overgang naar
andere vormen van verwarmen noemen we de
warmtetransitie.
Betaalbaar, haalbaar en de tijd nemen is hierbij
belangrijk. Er wordt in de Warmtevisie onder
andere gekeken hoe woningen en gebouwen
energie kunnen besparen. Ook beschrijft de
Warmtevisie welke duurzame warmtebronnen ingezet kunnen worden als alternatief
voor aardgas. De gemeente wil ook graag
van inwoners en ondernemers weten wat zij
belangrijk vinden en nodig hebben om met
energie besparen en duurzaam verwarmen aan
de slag te gaan.
Wat is de warmtetransitie?
Bij het opwekken van warmte uit aardgas komt
CO2 vrij. CO2 verzamelt zich in de lucht en
warmt de aarde op. Dit heeft grote gevolgen,
zoals hitte en wateroverlast. Daarom maken
alle Nederlandse gemeenten plannen om
minder CO2 uit te stoten, om zo het klimaat
te beschermen. Dit is een afspraak uit het
Klimaatakkoord.
Waarom wil Nederland stoppen met aardgas,
terwijl Duitsland erop overstapt? Bij veel

mensen leeft deze vraag en dat begrijpen we.
In Nederland zullen de meeste huizen niet
binnen enkele jaren voorzien zijn van volledig
duurzame verwarming. Zo gaat dat ook in
Duitsland. Er zijn gebieden in Duitsland waar
nog ketels op olie worden gebruikt. Als tussenstap naar CO2-neutraal kan men kiezen
voor een ketel op gas. Maar ook Duitsland
werkt stap voor stap toe naar CO2-neutrale
verwarming.
Praat mee over de Warmtevisie Woerden
De gemeente schrijft in 2021 de Warmtevisie. Betaalbaar, haalbaar en de tijd nemen is
hierbij belangrijk. Hiervoor wil de gemeente
ideeën ophalen van inwoners en ondernemers.
Tot en met 2 mei a.s. kunt u op verschillende

manieren meedenken over de warmtetransitie
in onze gemeente. De activiteiten zullen door
de coronamaatregelen in ieder geval tot de
zomervakantie online plaatsvinden. Daarom
heeft de gemeente deze website gemaakt. Op
WarmWoerden vindt u meer informatie over
de warmtetransitie en kunt u ook technische
analyses en relevante onderzoeken vinden.
Meepraten?
Op WarmWoerden kunt u ook tot 3 mei 2021
reacties en ideeën kwijt. U kunt zich aanmelden voor vragenuurtjes en meedenkgroepen.
In deze groepen wil de gemeente verder praten
over de ideeën die op WarmWoerden zijn
achtergelaten. Ga voor meer informatie naar
het onderdeel Denk mee.

Oliebollenactie de Milandhof
Ruim 10.750 oliebollen
en appelbeignets
bakte de Milandhof
tijdens de
verkiezingsdagen op
15, 16 en 17 maart.
Niet alleen door de
Zegvelders maar
ook door mensen
vanuit de omliggende
dorpen werden er
oliebollen gekocht
bij de Milandhof.
Ook namen ze de
oliebollen mee naar
hun werk. Lauw
Uittenbogaard zette
deze actie op om al
zijn personeel weer te
kunnen laten werken.
Ze voelen zich enorm
gesteund.

vdknaapsloopwerken@gmail.com
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Start inspraak ontwerp-peilbesluit Zegveld
van het waterschap is om
samen met partners in
het gebied, de bodemdaHoogheemraadschap De Stichtse
ling in 2030 met 50% te
Rijnlanden heeft een nieuw peilverlagen. Daarom stapbesluit opgesteld voor Zegveld.
pen we in Zegveld af van
In dit ontwerp-peilbesluit staan
tussentijdse peilindexede plannen voor het beheren van
ring: een methode waarhet oppervlaktewaterpeil in en
bij het waterschap het warond Zegveld en Achttienhoven,
terpeil in de looptijd van
inclusief de natuurgebieden De
het peilbesluit aanpast
Haak en de Schraallanden langs
aan de bodemdaling. Een
de Meije. Het watersysteem rondeventuele peilaanpassing
om Zegveld is op orde.
gebeurt pas weer bij de
In een aantal landbouwgebieden
vaststelling van een nieuw
passen we de peilen aan voor
Bernard de Jong
peilbesluit. Verschillende
de opgetreden maaivelddaling.
agrariërs in de polder leggen een waterinfilHet peil in de natuurgebieden en rondom de
tratiesysteem aan, een soort ondergrondse
bebouwing blijft gelijk. Hoogwatervoorzieslootjes. Doel van zo’n systeem is de bodemdaningen en bufferzones zorgen daar voor een
ling van het veen te remmen en daarbij ook de
passend peil.
CO2-uitstoot te verminderen.
De inspraak voor het ontwerp-peilbesluit is
Het peilbesluit is tot stand gekomen na een
op 21 april 2021 gestart.
uitgebreid gebiedsproces en in nauwe samenwerking met het gebied.
Bebouwing, natuur en landbouw
Het huidige peilbesluit Zegveld is met een uitgebreid watergebiedsplan vastgesteld in 2005.
In de afgelopen jaren zijn de maatregelen uit
het watergebiedsplan grotendeels gerealiseerd. Collectieve hoogwatervoorzieningen
en bufferzones zorgen ervoor dat de functies
landbouw, natuur en bebouwing gescheiden
zijn en elke functie een passend peil heeft.
De aanleg van de bufferzone bij Natura 2000
gebied De Haak is een van de laatste projecten
Als je een wandeling over
die momenteel gerealiseerd wordt.
de Hazekade maakt, kom je
Aanpassing van de waterpeilen in het dorp
dit mysterieuze object tegen.
Zegveld en de natuurgebieden is niet nodig.
Wat zal het zijn? En wie zal
Bernard de Jong, hoogheemraad: ”Het gebied
dit mysterieuze object daar
rondom Zegveld is op orde. Met dit peilbesluit
geplaatst hebben? Als je goed
bieden we een passend peil voor alle functies
kijkt lijkt het ergens op. Maar
in dit prachtige veenweidegebied. De hoogwanog steeds niet wetende wat
tervoorzieningen beschermen de gebouwen
het is en waarvoor het dient,
en infrastructuur, bufferzones borgen het
wandel je gewoon weer door.
waterpeil in de natuurgebieden en het peil
Misschien kom je er nog meer
in de agrarische gebieden draagt bij aan het
tegen. Een ding is zeker. Een
remmen van bodemdaling, waterkwaliteit en
wandeling over de Hazekade
biodiversiteit.”
en door de mooie Meije met
uitzicht op Pietje Potlood
Tegengaan bodemdaling
blijft altijd de moeite waard.
Het veenweidegebied rondom Zegveld kampt
met de gevolgen van bodemdaling. De ambitie

(Een ingekomen bericht)
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Inspraakprocedure
Het ontwerp-peilbesluit ligt van 21 april tot en
met 1 juni 2021 ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden reageren op de
plannen. Meer informatie over hoe dit in zijn
werk gaat staat op de projectpagina van het
waterschap, www.hdsr.nl/peilbesluitzegveld.
Hier staan ook de plannen, de bijlagen en een
inspraakformulier.
Gewoonlijk organiseert het waterschap in de
inspraakperiode een gebiedsavond. Door de
maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is dat nu niet mogelijk. U kunt
wel een (online) afspraak maken met de projectleider om het ontwerp te bespreken en eventueel
een zienswijze in te dienen. Wilt u hier meer
over weten? Kijk dan op de website of neem
contact op met de projectleider, Susan Graas,
06 - 55 24 05 87 of susan.graas@hdsr.nl
Meer informatie
Informatie over het ontwerp-peilbesluit en de
inspraakprocedure staan op de website van het
waterschap, www.hdsr.nl/peilbesluitzegveld
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Stichting
Welzijn Zegveld

Zegvelder

(Een ingekomen bericht)
Statiegeldactie
Op dit moment is er een statiegeldactie bij de
supermarkt COOP, die tot en met 1 juli loopt.
De opbrengst van de actie is bestemd voor het
opknappen van de ‘Zegge’.
Website
Vanwege de coronaregels kunnen er nog steeds
geen activiteiten plaatsvinden, maar ondertussen heeft het bestuur niet stil gezeten en is
er wel een website gebouwd. De website is te
vinden door op internet www.welzijnzegveld.nl
in te typen. Op de website staan alle activiteiten die normaal georganiseerd worden en ook
veel informatie bevat over het wel en wee van
Stichting Welzijn. De website wordt ook regelmatig ververst, dus houdt dit in de gaten zodat
u op de hoogte blijft wanneer het een en ander
weer mogelijk is. Op de site is ook een formuliertje te vinden waarop u informatie kunt
geven en vragen kunt stellen. Dit formuliertje
is te vinden onder het kopje ‘contact’.

Reizen zit hem in het bloed. Na
zijn minor van vijf maanden in
Plymouth Engeland heeft hij
een half jaar in Nieuw-Zeeland
gewoond. Op 1 november 2020
is onze dorpsgenoot Arjan
Habben Jansen vertrokken
naar Dublin, Ierland. Zijn doel
was Californië, maar vanwege
de corona situatie kon hij geen
visum krijgen. Nu werkt hij bij
Pinterest als partner Manager,
waarbij hij bedrijven helpt te
adverteren op Pinterest. Vijfenvijftig procent van de gebruikers die
di via
i deze
d
site iets opzoeken koopt daadwerkelijk ook
iets. Zoals Arjan zegt gaan mensen door alle
marketingfases ”ontdekken, overwegen en
aankopen”. Arjan maakt contact met bedrijven
die willen adverteren op Pinterest, om ze vervolgens te begeleiden en advies te geven. Op
de vraag waarom Arjan Zegveld heeft verlaten
geeft hij aan dat je af en toe buiten je comfortzone moet gaan en hij graag andere mensen/
culturen wil ontmoeten.
Maar net als in Nederland zit ook Ierland in
lockdown. Na aankomst is Arjan twee weken
in quarantaine geweest en werkt ook vanuit huis. Een woning die hij met meerdere
mensen deelt, maar een eigen kamer heeft en
een gezamenlijk keuken. Ook schotelt Arjan

in het buitenland
zijn medebewoners wel eens een heerlijke
Hollandse Hutspot voor. Lekker koken heeft
hij geleerd van zijn moeder en daar zijn
medebewoners heel blij mee. Wel mist Arjan
de hagelslag en het lekkere brood van bakkerij
de Leeuw. Door de lockdown heeft hij nog
niet veel gezien van Dublin. Ierland zit op het
allerhoogste niveau van regels en kan je een
boete krijgen als je meer dan 20 kilometer van
huis bent. Er is in Dublin geen corona test
straat, zoals in Nederland, maar testen moet
je via de huisarts laten afnemen. Zoals wij de
anderhalve meter hanteren, is dit in Ierland
twee meter. Maar volgens Arjan houden de
Ieren er zich niet altijd even goed aan en leeft
dit niet zoals bij ons. Alcohol mag in geheel
Ierland
niet meer in de
Ierl
aanbieding.
Dit voorkomt
aan
dat mensen thuis meer
gaan
ga drinken. Spelletjes
doen
do met zijn medebewoners
daar is Arjan heel
wo
fanatiek
in, hierbij komt
fan
zijn
zij ervaring als animatie
medewerker
goed van
m
pas!
pa Het levensonderhoud
in Ierland is duurder dan
in Nederland. Zo weet
Arjan
te vertellen dat een
A
fles
fl Blue Curaçao vierendertig
euro kost en de
d
huizenprijzen,
voornah
melijk
melij in Dublin, vele malen
hoger
liggen. O
Ookk om jezelf te verzekeren,
h
li
dat is bijna niet te betalen voor de modale Ier.
Je bent dan ook niet verplicht om je voor de
zorg privé te verzekeren, maar dit gaat via het
bedrijf waar je voor werkt.
Arjan mag zelf bepalen hoe laat hij begint met
werken. Zijn eerste meeting is om kwart voor
tien in de ochtend en hij werkt 40 uur per
week. Voor nu heeft hij een contract van twee
jaar bij Pinterest en hij heeft nog geen plannen
wat hij daarna gaat doen. Wie weet mist hij
het mooie Zegveld en zijn familie of kunnen
we dan weer een nieuw verhaal lezen over zijn
volgende avontuur.
Weet jij ook iemand uit Zegveld die in het
buitenland verblijft en zijn avonturen wil
delen, schrijf dan naar de Berichtgever.

Heftrucks •
• Motoren
Machinehandel,
Hydr. kranen •
• Onderdelen
Sloopsorteergrijpers • Verhuur en Reparaties • Hydr. slangen service

G. Donselaar & Zn.
• MIDDENWEG 2F • 3474 KC •
• TEL. 691971 •

06 3730 6134

Wilt u meer weten?
Kom naar Nijverheidsbuurt 5
of neem vrijblijvend
d contact
met ons op:
p:
Tel. 0348-692388
388 /
06-5062 0862
62
marceldonselaar@ziggo.nl
@ziggo.nl
Nijverheidsbuurtt 5
3474 LA Zegveld
ld
Fax 0348-692388
88
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In gesprek met ... Rie Droogers-Baan
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Dagelijks zien we haar fietsen door ons dorp
op weg naar de stad om even ergens een kop
koffie te gaan drinken of op weg naar een
kennis om bij te babbelen. Of het nu regent of
dat de zon schijnt, het maakt haar niet uit, ze
gaat! Baseball cap en indien nodig zonnebril
op en fietsen maar. We gaan eens nader kennis
maken met deze vrouw met een ontzettend
doorzettingsvermogen ... Rie Droogers.
Maria Magdalena Baan is op 8 mei 1935 geboren te Leiden als dochter van Adriaan Baan
en Mina Corré. Zij kreeg als roepnaam Rie.
Moeder Mina werd echter door de vader van
Rie altijd ‘Maatje’ genoemd, als verkleinwoord
voor Ma, maar ook doelend op het feit dat zij
zijn maatje was. Over haar doopnaam zegt Rie
gekscherend: “De duivel is er al uit”, verwijzend naar het Bijbelverhaal uit Lucas waar
staat dat Jezus Maria Magdalena bevrijdde van
zeven demonen. Rie komt uit een gezin van
elf kinderen, vijf meiden en zes jongens. Rie
is nummer tien. Met haar oudste zus heeft zij
een leeftijdsverschil van vijftien jaar. Als kind
noemde zij haar oudste zus mama Mien, omdat zij zich ook bemoeide met haar opvoeding.
Deze oudste zus leeft nog en is inmiddels 100
jaar. Rie komt uit een zeer degelijk gereformeerd gezin. Haar vader was weinig thuis.
Overdag werkte hij bij de gemeente Leiden als
deurwaardersklerk en ‘s avonds was hij veelal
op pad voor de kerk. Verder was hij één van
de oprichters van het CNV, het Christelijk
Nationaal Vakverbond.
Na één jaar kleuterschool ging Rie naar de
Gereformeerde school aan de Stadhouderslaan
in Leiden. “Ondanks dat ik wel een half uur
naar school moest lopen, ook tussen de middag heen en weer, vond ik het een hele leuke
schooltijd. Begin februari was het hoofd van
de school jarig en dan was het groot feest. Het
hoofd werd dan met een potpourri van liedjes
toegezongen.”
Een anekdote uit haar jeugd is dat haar vader
Rie een keer naar bed bracht, iets wat hij
eigenlijk nooit deed. Toen hij haar in bed had
gelegd zei hij tegen haar: “Kind, nou moet je
me beloven dat je geen verpleegster wordt”.
“Dit zei hij omdat al twee dochters verpleegster waren en dat was meer dan genoeg. Wel

bracht hij me bij om me te verplaatsen in de
situatie van mijn medemens. Dat je begrip
voor hun situatie moet kunnen opbrengen.”
Als ik voor een tweede keer voor dit verhaal
bij Rie kom, word ik verrast door het verhaal
dat Rie wil vertellen. “Ik heb nooit over de
oorlog willen praten, maar het is een deel van
mijn leven. Nu wil ik het in het kader van mijn
levensverhaal voor één keer op papier gezet
hebben.” Rie heeft de oorlog bewust meegemaakt. Ze was vijf jaar toen de oorlog begon
en tien jaar toen de oorlog eindigde. “Deze tijd
heeft een diepe indruk op mij gemaakt. Er was
altijd een sfeer van spanning en angst. Niet dat
ik rare dingen heb meegemaakt, maar het idee

dat de Duitsers aan de overkant van de straat
een huis hadden gevorderd, boezemde veel
angst in. Ik weet nog goed de angst die ik had
bij een luchtalarm waarbij we allemaal onder
tafel doken met kussens om ons heen. Bij zo’n
luchtalarm zei ik op een keer: “O ma, ik hoop
dat de Here Jezus nu maar komt.”
Om de beurt mocht één van de kinderen Baan
op zondag gaan eten bij mensen van de kerk in
Leiden. Zij woonden over de Wilhelminabrug.
“Als ik over deze brug liep, stonden daar altijd
Duitse soldaten en dan dacht ik altijd: Nu
schieten ze mij in mijn rug. Wat een angst!“
“Een andere angst was dat ik ontdekt had dat
wij in huis een schuilplaats hadden. Ik ging
dan van alles fantaseren. Zoals de fantasie dat

Kent u de compact accu machines van Stihl?
Handig voor alle werkzaamheden in uw tuin.
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de Duitsers mij op een pijnbank
zouden leggen zodat ik zou
vertellen waar deze schuilplaats
was. Ik durfde daar met niemand
over te praten. Als kind van vijf
tot tien jaar deed je dat niet.”
Weer een andere angst voor Rie
was het feit dat een zus van haar
op een distributiekantoor werkte.
“Zij nam regelmatig bonkaarten
mee naar huis om deze via een
andere zus te laten bezorgen bij
mensen voor wie de bonkaarten
bestemd waren. Daarbij werd
zij een keer gevolgd door een
vreemde man en dat bracht veel
angst mee. In huis gebeurden
er geheimzinnige dingen, mede
rondom die bonkaarten. Zo kwam
er een zogenaamde ‘dove’ vrouw
met een koffertje bij ons thuis
waar apparaten voor het gehoor in
zaten. In dit koffertje gingen dan
de bonkaarten. Natuurlijk mocht
ik dit niet weten, maar toch ga je
stiekem kijken en dan zie je dingen
die je eigenlijk niet mocht zien. Heel
spannend!”
Ook ging Rie met haar broer krantjes
rond brengen. “Dat betekende wel
dat ik stil moest zijn en niks mocht
zeggen. Maar ik wist helemaal niet
dat dit verzetskrantjes waren.”
Een ander groot drama was dat een broer
van Rie bij een NSB’er een raam kapot had
gegooid. “Die man heeft toen tegen mijn broer
gezegd: “Weet je wel dat ik je vader zo van het
toneel kan laten verdwijnen.”
Een andere broer van Rie die twee jaar ouder
was, ging naar Noord-Frankrijk omdat daar
eten zou zijn. Rie weet nog dat hij magerder
terug kwam dan toen hij er heen ging, dit alleen al vanwege de heimwee die hij had. “Zelf
ben ik in de zomervakanties verschillende
keren naar Friesland geweest naar een gezin
waar voldoende te eten was. Dit ging uit van
de diaconie van de kerk.”
Het gezin Baan had het in de oorlog niet
breed. “Mijn vader ging regelmatig in een
dorp nabij Leiden melk halen. Als hij thuis
kwam was hij bekaf. Op een gegeven moment
zei mijn moeder: “Zo, nu is dit voor het laatst
geweest want het kost wel tien liter melk om
jou er weer bovenop te krijgen.”
Een dag die Rie nooit meer vergeet is dinsdag
5 september 1944, Dolle Dinsdag genoemd.
Dolle Dinsdag is een term uit de Tweede
Wereldoorlog. Op die dag speelden zich in
heel Nederland emotionele taferelen af naar
aanleiding van de berichten dat het land nu
elk moment bevrijd kon worden van de Duitse
bezetting. De geallieerden hadden namelijk in de voorgaande dagen in hoog tempo
terrein gewonnen. “Er werd feest gevierd en
iedereen was blij en vrolijk. Na een halve dag
bleek echter dat het helemaal niet zo was. De
officiële bevrijding liet nog acht maanden op
zich wachten. En exact op mijn verjaardag, 8
mei 1945, was het groot feest in Leiden toen
de Canadezen kwamen. Een dag om nooit te
vergeten. Deze dag zit gewoon nog op mijn
netvlies. Het betekende ook voor mij een einde
aan een periode van spanning en angst.”

ik aangenomen en ben daar uiteindelijk drie jaar
kleuterjuf geweest. Dat was tot mijn trouwen.
Het was leuk en enig, maar wel grote klassen.
Op de fiets ging ik naar deze school toe.”
Wie in Leiden woont, viert ieder jaar op 3 oktober het Leidens Ontzet. Tijdens het Leidens
Ontzet eten de inwoners van Leiden traditioneel hutspot, haring en wittebrood. Die traditie verwijst naar het einde van het Spaanse
beleg van de stad op 3 oktober 1574. De uitgehongerde inwoners van Leiden werden bevrijd
door de Watergeuzen die vervolgens haringen
en wit brood zouden hebben uitgedeeld. Zo
ging ene Piet Droogers, die sinds 1952 in Leiden woonde, met zijn vriendenkring in 1953
voor het eerst Leidens Ontzet vieren. Door
zijn vriendenkring werd Piet er op gewezen
dat je alleen Leidens Ontzet kon vieren als je
ook een meisje meenam naar het feest. Piet
had zijn oog laten vallen op een vriendin van
Rie, maar die haakte af. Zijn vriend Johan
Baan stelde voor om zijn zus Rie te vragen.
Zo vierde Piet Droogers zijn eerste Leidens
Ontzet met Rie Baan. Waarop Rie nu
lachend zegt: “Ik was eigenlijk tweede keus.”
Toen zij dit verhaal aan een kleinkind vertelde zei deze: “Gelukkig maar oma, anders
had ik een rot oma gehad.”

Tot zover Rie haar herinneringen over de oorlog. Nu terug naar de school. De middelbare
school werd gevolgd aan de Gereformeerde
U.L.O. Kopschool in Leiden. “Om het eindexamen te mogen doen, moest je in januari
hiervoor een toelatingsexamen doen. Daar
ben ik voor gezakt met als gevolg dat ik niet
het officiële examen heb mogen doen, maar ik
kreeg wel een schooldiploma.”
Tijdens deze schoolperiode is Rie de volgende
gebeurtenis niet vergeten. Het was rond 1948
toen twee broers in de voorkamer op bed
lagen vanwege tuberculose (tbc). “Vanuit de
tuin konden we met hen praten, want in de
voorkamer komen mocht niet.”
Na de U.L.O. was het de bedoeling dat Rie
thuis zou komen om in de huishouding te helpen. Maar op advies van haar jongste zus, zij
was nummer vier in het gezin Baan waar eerst
vier meiden en daarna vijf jongens werden
geboren, is Rie naar de kleuterschool gegaan
waar zij zelf ook nog als kleuter op gezeten
had. Ze heeft aan het hoofd van de school, juffrouw Evers, gevraagd of zij daar kon komen
kweken. Dat wil zeggen of zij daar stage mocht
lopen voor haar kleuterjuf opleiding. Juffrouw
Evers vond dit goed. “Toen ik het thuis tijdens
het eten aan tafel vertelde brak de hel los. Hoe
durfde ik.” Toen zei Rie heel theatraal: “Nou,
dan ga ik morgen wel vertellen dat ik thuis
moet helpen.” Dat was echter de eer van haar
ouders te na en toen mocht het.
“Na een 3-jarige cursus voor kleuterjuf heb
ik het diploma behaald. Het was wel drie jaar
lang vijf avonden in de week van 17.00 tot
20.00 uur lessen volgen. Vlak voor het examen
kreeg ik het verzoek of ik in Noordwijk-Binnen kleuterjuf wilde worden. Dat aanbod heb

Na het feest van Leidens Ontzet bleven
Piet en Rie elkaar ontmoeten en kregen
verkering. Pieter Droogers was op 10 februari
1934 te Goes geboren als zoon van Jacob
Droogers en Adriana Florusse. Het gezin
Droogers bestond uit vier jongens en vijf
meisjes. Piet was nummer zeven en het jongste
kind uit het eerste huwelijk van zijn vader.
Piet was één jaar toen zijn moeder overleed.
Daarna is uit het tweede huwelijk van zijn
vader nog een jongen en een meisje geboren.
Na vijf jaar verkering gingen Piet en Rie op 22
mei 1958 te Leiden trouwen. Ze trouwden op
het gemeentehuis in Leiden waar ze als ingang
de achterkant van het gemeentehuis namen.
De ingang aan de voorkant was de dure kant
met een statige trap. “Dat konden wij niet
betalen.” Het huwelijk werd kerkelijk ingezegend in de Gereformeerde Zuiderkerk door ds.
H.J. Westerink. De trouwtekst was uit Genesis
2 vers 24: ‘Daarom zal een man zijn vader en
moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en
zij zullen tot een vlees zijn’. Tijdens de trouwdienst speelde een broer van Rie op het orgel.
“We zijn in de Pinkstervakantie getrouwd
en omdat mijn broer onderwijzer was en de
Pinkstervakantie op vakantie was, ging onze
huwelijksreis naar zijn huis in Brabant.”
In verband met de woningnood zijn Rie en
Piet gaan inwonen bij de moeder van Rie.
“Mijn vader was in 1956 overleden en daarom
kregen we de ouderlijke slaapkamer die we
hadden ingericht als huiskamer.” Rie stopte
na haar trouwen met werken als kleuterjuf.
“Dat was toen heel gebruikelijk. Als getrouwde
vrouw bleef je niet werken, alhoewel nergens
staat dat dat niet mocht. Maar je wist niet
beter.” De twee oudste kinderen, Jaap en Peter,
zijn in Leiden geboren. Rie vertelt: “Jaap, de
oudste, is geboren met hulp van de huisarts die
Rie ook ter wereld had geholpen in dezelfde
slaapkamer. Grappig hè!” In 1961 werd ver-

De Berichtgever
huisd naar Huizen. “Piet kreeg daar een baan bij
de gemeentepolitie. Wij kregen daar een huurwoning en nog wel een hoekwoning ook. Wat
een feest na drie jaar inwoning. In Huizen ben
ik een paar keer ingevallen op de kleuterschool.
Omdat Piet in 1965 van baan veranderde, hij
werd deurwaarder bij de gemeente Den Haag,
moesten we verhuizen. Piet kreeg als gemeenteambtenaar direct een woning toegewezen, een
flat. Wat viel dat tegen! We hadden vier jaar in
een prachtige eengezinswoning gewoond. Hier
werd wel onze derde zoon geboren, Frank. En
ik had het geluk dat ik ook in Den Haag soms
kon invallen op een kleuterschool. In 1969,
vier jaar later, konden we een woning in Leiden
kopen. Gelukkig weg uit die nare flat.” In Leiden is Rie begonnen met het oprichten van een
peuterklasje. “Het begon met twee ochtenden in
de week met één kind. Wat wil je, het was in die
tijd een schande als je je kind onder de vier jaar
een ochtend naar de peuterschool deed.” Rie
moet lachen want ze vertelt: “Later moest er een
wachtlijst aangelegd worden. Wat een verschil
in tijd en denken.”
In 1974 werd er opnieuw verhuisd. “Een broer
en schoonzus van Piet woonden in Kamerik
en daar klikte het goed mee. Zij wisten ons
over te halen om ook die kant uit te komen.
Een woning in Kamerik kopen lukte niet, maar
in Zegveld kwam de woning aan de Prinses
Beatrixstraat 2 vrij en dat hebben we gekocht.
Nee, we hebben er nooit spijt van gehad om
naar Zegveld te verhuizen.
Ik was snel ingeburgerd. Van te voren was ik
bij de wijkverpleegster, zuster Van Sevenhoven, geweest en bij het hoofd van de school,
meester Boer. Zij gaven ons goede tips. Zo
adviseerde meester Boer om de kinderen
naar voetbal te sturen, dan zouden ze er snel
inkomen. Zoon Peter heeft dit gedaan, Jaap
ging naar de scouting in Woerden. De eerste
kennismaking in het dorp was met Alie van
den Ham-de Vink. Zij stond mij buiten bij
de supermarkt van Bremmer op te wachten.
Ze zei direct: “O, u bent zeker mevrouw
Droogers. Mijn man hoorde van uw broer
dat u hier kwam wonen”. “Dat maakte gelijk
indruk op mij. Ik was zo opgetogen. Voelde
me direct niet meer zo vreemd en we werden
vriendinnen. Verder leerde ik al gauw mensen
kennen toen ik ging helpen bij de bazaars die
gehouden werden in de Milandhof en in de
speeltuin. Ook werd ik lid van de NCVB, de
vrouwenbond, nu Passage.”
Rie is maatschappelijk behoorlijk actief geweest.
Om kinderen te helpen die last hebben van dyslexie, heeft zij hiervoor een jaar lang een cursus
in Den Haag gevolgd. Dyslexie is een stoornis
waarbij je o.a. moeite hebt met lezen en/of
spellen. “Na het behalen van het diploma heb ik
meerdere privé leerlingen gehad. Destijds was
dyslexie nog een onbekend gebied. Vaak dacht
men dat het bewuste kind lui was en onrustig.
Daar moest je dan tegenop boksen. Ik heb er
erg veel genoegdoening aan beleefd om kinderen weer hun zelfvertrouwen terug te geven en
te zeggen dat ze helemaal niet dom zijn.”
Rie was in Woerden binnen de kerk één van de
oprichters van catechese voor mensen met een
verstandelijke beperking. “Eind jaren zeventig
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van de vorige eeuw toen Rie in de kerkenraad
zat van de Gereformeerde kerk in Woerden,
kwam er een brief binnen van een familie uit
Woerden met de vraag: ‘Wat doen jullie voor
mensen met een verstandelijke beperking’.
Nou, niets dus. Om een lang verhaal kort te
maken, ik heb toen vanuit de Gereformeerde
kerk in samenwerking met de Hervormde kerk
geholpen met het opzetten van een catechese
voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook zijn we diensten gaan organiseren
voor deze groep mensen. De catechese bestaat
nog steeds. De diensten niet meer. Ik ben rond
2010 gestopt en ben toen benoemd tot erelid
van deze catechese club ‘Met elkaar’. Onze
oud-dorpsgenoot Tonny Verhoog is vanaf het
begin deelnemer geweest aan de catechese.
Ook heb ik meegewerkt aan de kindernevendiensten van de Gereformeerde kerk. Het is
alles bij elkaar heel mooi en boeiend geweest.”
In diezelfde periode is Rie ook godsdienstles gaan geven aan de openbare school ‘De
Waldhoorn’ in ons dorp. Ook in Kamerik en
Waarder ging Rie godsdienstles geven aan een
openbare school. “Het lesgeven op school was
wel heel anders dan het leidinggeven bij de
catechese of de kindernevendiensten van de
kerk. Bij het lesgeven op de scholen ging het
om kennis van godsdiensten bij te brengen. Bij
de catechese en kindernevendiensten was het
meer geloofsoverdracht. En wat een verschil in
reacties van kinderen.”
Ondanks haar leeftijd is Rie nog actief bij het
Activiteitencentrum aan de Middenweg. “Ik
was bijna 80 jaar toen ik dacht, ik kan niet
meer overal naar toe fietsen, wat nu? Ik ben
naar het Activiteitencentrum geweest en heb
gevraagd of ze mij konden gebruiken, en dat
kon. Zo ben ik daar gekomen. Ik help op donderdagmorgen bij de bezigheidstherapie voor
mensen met een verstandelijke beperking. Ik
was nog maar net actief bij de dagbesteding
toen ik een ongeluk kreeg, een motor die mij
op de fiets aanreed. Toen hadden ze niet zoveel
meer aan mij op de dagbesteding, maar was de
dagbesteding voor mij een bezigheidstherapie.
Nadat ik hersteld was kreeg ik een herseninfarct. Daarna werd de dagbesteding weer voor

enkele maanden mijn bezigheidstherapie. Ik
heb geknokt om weer te kunnen fietsen. Met
hulp van fysiotherapie en ergotherapie en het
feit dat ik gek ben op fietsen is het mij gelukt.”
We noemden het al, fietsen. “Ja, fietsen is voor
mij een levensbehoefte. Al is het maar even
een rondje Rondweg. Ik fietste gerust naar de
zee waar ik dan een strandhuisje huurde. Ik
ben gek op de zee en aan de kust kon ik volop
fietsen. Ik zeg wel eens, ik haal nu mijn schade
in, want Piet hield er helemaal niet van, hij
werd er onrustig van. De mensen vragen mij
wel eens, hoeveel kilometer ik wel niet fiets?
Maar daar gaat het mij niet om. Het gaat mij
niet om de prestatie, maar om het buiten zijn
in de natuur.”
Naast fietsen mag Rie graag tuinieren, alhoewel dat nu meer moeite kost. En als ze er met
de fiets niet op uit kan, dan mag ze graag een
legpuzzel in elkaar zetten, een kaartspelletje
spelen wat soms verslavend is of een boek
lezen.
In 2003 zijn Piet en Rie verhuisd naar haar
huidige woning aan de Boschsloot 4. “We
moesten vanwege onze gezondheid kleiner
gaan wonen en wilden Zegveld niet uit. Het
was voor ons heel fijn toen deze woning vrij
kwam en aan ons werd toegewezen. Piet
heeft helaas niet zo lang kunnen genieten van
dit heerlijke plekje aan de Boschsloot. Op 1
oktober 2008 is Piet overleden als gevolg van
hartproblemen.”
Rie heeft samen met Piet jaren overwinterd in
Spanje. In het begin was dit zes weken, later
werd het drie maanden. “Ik had daar veel minder last van mijn artrose. Ook toen Piet was
overleden ben ik nog verschillende jaren naar
Spanje blijven gaan en kwamen daar ook wel
vriendinnen een weekje logeren. In 2019 ben
ik met mijn kleindochter Maaike enkele dagen
naar Parijs geweest. Dit was echt quality time.
Wat hebben we genoten en veel gezien. Ik heb
zes kleinkinderen en drie achterkleinkinderen,
wat een rijkdom.”
Tot slot sluit Rie af door te zeggen dat ze heel
happy in Zegveld is. “Ik heb hele lieve mensen
om mij heen, dat is heel belangrijk. Zeker
na mijn herseninfarct heb ik dat ervaren.
De steun die je dan ondervindt, is geweldig.
Ondanks het heel andere leven zonder mijn
man Piet en de beperkingen ten gevolge van
het herseninfarct vind ik het leven nog steeds
de moeite waard om geleefd te worden.”
Het onderstaande gedicht is Rie uit het hart
gegrepen.
Wie wil leven moet zich geven,
moet het wagen op weg te gaan,
met zijn vragen, onbehagen,
moet met anderen samengaan.
Niemand kan het leven aan,
als hij alleen blijft staan,
want een mens leeft niet alleen:
je moet met and’ren gaan.
Rie met kleindochter Maaike in Parijs in 2019.

DE MILANDHOF

WEEKMENU’S
Van donderdag t/m zondag kunt u weer heerlijke gerechten
afhalen bij de Milandhof. Hiervoor hebben wij een wisselenden
menukaart gemaakt. (Zie onze flyer).
Wij staan voor u klaar en zien uw bestellingen graag tegemoet.
In deze tijd kunnen wij uw steun goed gebruiken.

Middenweg 2 • 3474 KC Zegveld • Tel. 0348-691397
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Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

W. J. VONK

ZEGVELD

• LOONWERK • GRONDWERK • TUINAANLEG • DIVERSEN

Schildersbedrijf

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

Beukers

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

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

•

Paulien Emidio Wer
Werkdagen:
Dorpsconsulent ZegveldZorgt Dinsdag, woensdag en donderdag



 ?  ?   



Mobiel: 06-14326531 van 08.00 tot 17.30 uur.
E-mail: dorpsconsulent@zegveldzorgt.nl
Bezoek en post adres:
Hoofdweg 70, 3474JG Zegveld
www.zegveldzorgt.nl

De Berichtgever
Burgerlijke stand
Geboren:
5 maart 2021
Sterre Nela Jane (Sterre), dochter van
Rik & Esther van der Wind-van Vliet
Granaat 24, 3643 AP Mijdrecht
10 maart 2021
Zion Leonard (Zion), zoon van
Martijn & Alexa Meijer-Wiersma
15 Taunton Green, Papanui
Christchurch 8052
Nieuw Zeeland
15 maart 2021
Elin Sanne (Elin), dochter van
Joost Fritz & Sanne van der Kooij
Laan van Rapijnen 5, 3461 GH Linschoten
1 april 2021
Demi Johanna (Demi), dochter van
Danny & Samantha Groenendijk-Voorend
Julianalaan 31, 3474 JN Zegveld
1 april 2021
Floris, zoon van
Martin & Joëlle de Vink-Gorter
Korensloot 54, 3474 HM Zegveld
2 april 2021
Tess, dochter van
Willem & Monique Boele-Hoogendoorn
Madridlaan 20, 3446 AS Woerden
13 april 2021
Johan Herman (Jason), zoon van
Johan van Bemmel & Lea Alves
Meije 314, 2421 ND Nieuwkoop
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Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de
vele kaarten en bloemen die wij hebben ontvangen bij ons 40 jarig huwelijksjubileum.
We waren blij verrast.
Dirk en Jannie van Amerongen.

Voor de vele blijken van medeleven via kaarten
of telefoontjes tijdens de ziekte of na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader en opa

Arie Kuijer
willen wij u op deze manier heel hartelijk bedanken. Het heeft ons goed gedaan.
Eef Kuijer-van Rossum,
kinderen en kleinkinderen

Wij danken iedereen voor de belangstelling,
brieven en kaarten die wij mochten ontvangen
na het overlijden van onze vader en opa

Lauw Uittenbogaard
Het is fijn te ervaren dat zo velen met ons hebben meegeleefd.
Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor alle blijk van
medeleven, in de vorm van
persoonlijke berichten en
kaarten na het overlijden van
onze vader en opa

Isaäc Kruijt
Huwelijk:
20 mei 2021
Geert Jan Adema & Iris van der Knaap
Reigerstraat 64, 2802 EP Gouda

25 jaar getrouwd
1 maart 2021
Wim Lagerweij & Petra de Vink
Korensloot 9, 3474 HN Zegveld

50 jaar getrouwd:
12 mei 2021
Jacques & Yvonne Tournant-Schuengel
Broeksloot 17, 3474 HS Zegveld
13 mei 2021
Dirk & Marijke Heemskerk-Bos
Jan Steenstraat 77, 3443 GT Woerden

Overleden:
8 april 2021
Dirk de Jong
in de leeftijd van 73 jaar
Oude Meije 14, 3474 KM Zegveld

Het is troostend om te weten hoe u Isaäc Kruijt
zag.
Leendert & Linda, Christien & Henk, Huib,
Jannet & Jan,
klein- en achterkleinkinderen

Agenda

(onder voorbehoud)

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.
11 mei: Passage. Mevr. Anneke Berkheij, antropologe uit Woerden, komt vertellen over het
dagelijks leven in het oude testament.
Aanvang: 19.45 uur in de Milandhof
17 mei: Algemene Ledenvergadering Onderling
Verzekerd. Aanvang 19.30 uur, via livestream.
Inclusief mogelijkheid om digitaal te stemmen.
Aanmelden via www.onderlingverzekerd.nl/alv.

Bestuursleden
gezocht!
(Een ingekomen bericht)
Zegveld Zorgt heeft als doel inwoners van Zegveld en de Meije hulp, zorg en ondersteuning te
bieden. Wij willen met ons werk bereiken dat
inwoners die op hulp zijn aangewezen, zo lang
mogelijk en zo zelfstandig mogelijk in het dorp
kunnen blijven wonen.
Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden
voor het dagelijks bestuur, die zich betrokken
voelen bij Zegveld en de Meije en zich kunnen
vinden in de doelen die wij nastreven.
Het bestuur vergadert één of twee keer per
maand, de zomervakantie uitgezonderd.
Wil je meer weten over een bestuursfunctie en
wat je eventuele taken worden, neem dan contact
op met Hans van Kesteren (voorzitter), telefoonnummer 06-53318372 voorzitter@zegveldzorgt.
nl of Theo Nieuwendijk, telefoonnummer 0613084053 secretaris@zegveldzorgt.nl.
Voor meer informatie over Zegveld Zorgt kan
je ook kijken op onze website: www.zegveldzorgt.nl

Zegveld Zorgt
Algemene Leden
Vergadering
(Een ingekomen bericht)
Vanwege Covid-19 zien wij ons helaas genoodzaakt de Algemene Leden Vergadering die gepland was op 20 april a.s. opnieuw uit te stellen.
De nieuwe datum (onder voorbehoud) wordt 9
november 2021.
De uitnodiging en agenda worden in oktober
aan alle leden toegestuurd. Wij hopen op uw
begrip voor dit uitstel. Wanneer er dringende
vragen zijn die niet kunnen wachten, stel ze dan
aan een van de bestuursleden. Alle contactinformatie kunt u vinden op onze site www.
zegveldzorgt.nl

De Berichtgever in 2021
De Berichtgever hoopt in 2021 te verschijnen
op 28 mei, 25 juni, 24 september, 22 oktober,
19 november, 17 december.
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk woensdag 12 mei 2021 bij
ons binnen te zijn.
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Hoofdweg 27 - 3474 JA Zegveld
Tel.nr. 0348-691233 Autobedrijf
Tel.nr. 0348-690304 Autoschadebedrijf
www.autobedrijf-andeweg.nl

