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Op 24 oktober jl. vierde pastor Thijs van Zaal 
dat hij veertig jaar geleden in Rotterdam door 
bisschop A. Simonis tot priester werd gewijd. 
“Ik was toen 33 jaar, eigenlijk niet zo heel jong 
meer om tot priester te worden gewijd.”

Thijs van Zaal is geboren op 19 mei 1948 te 
Hoogmade in een goed katholiek gezin. Zijn 
ouders runden daar een postkantoor. “Ik ben 
enig kind. Op de lagere school ging ik elke 
ochtend voor schooltijd met mijn moeder mee 
naar de kerk. Er zaten ‘s morgens wel zo’n 50 
tot 60 kinderen in de kerk. Ik was daar op een 
gegeven moment misdienaar en zat op een 
kinderkoor. Toen ik in de vijfde klas zat voelde 
ik, net als een vriendje van mij, dat ik priester 
wilde worden. Mijn ouders vonden het goed. 
Hun stelling was: ‘Je kunt worden wat je wilt’. 
Mijn ouders hadden vroeger die keuze niet.”

Op 12-jarige leeftijd ging Van Zaal naar het in-
ternaat van het klein-seminarie Leeuwenhorst 
in Noordwijkerhout. Op deze school zaten 
alleen jongens die priester wilden worden. 
“Na zes jaar behaalde ik hier mijn eindexamen 
gymnasium. Daarna ben ik begonnen met de 
studie theologie. Het eerste jaar was dit het 
groot-seminarie in Warmond, maar toen dit 
dicht ging, vervolgde ik mijn studie aan de Ka-
tholieke Theologische Hogeschool in Amster-
dam. Mijn opleiding viel in een periode dat er 
veel veranderde binnen de kerk. Veel studenten 
stopten met de opleiding en er werden weinig 
jongens tot priester gewijd. In die tijd ging ik 
zelf ook twijfelen over mijn geloof. Het gevolg 
was dat het mij niet lukte om mijn eindscriptie 
te maken. Ik ben toen gestopt met mijn oplei-
ding. Ik ben wiskunde gaan studeren met een 
bijbaantje bij de PTT in Amsterdam. In de tijd 
dat ik stopte met mijn studie theologie kwam 
ik via een medestudent in aanraking met de 
Focolare-beweging. Dat is een lekenbeweging 
met mensen uit alle lagen van de bevolking 
die probeert om de woorden van het evan-
gelie in praktijk te brengen. Ik vond dat zeer 
inspirerend en heb de aanwezigheid van God 
daar echt gevoeld. Ik heb in die periode mijn 
geloof weer veel levendiger teruggevonden. Dit 

resulteerde in het feit dat ik na een jaar gestopt 
ben met wiskunde en mijn studie theologie 
weer heb opgepakt. Na het behalen van het 
kandidaatsexamen, heb ik ook mijn doctoraal 
gedaan met als hoofdvak Bijbelexegese. Toen 
voelde ik ook dat ik priester wilde worden.”

Tussen 1977 en 1979 is Van Zaal nog anderhalf 
jaar naar een soort school geweest in de buurt 
van Rome met een internationale groep van 
zo’n zeventig priesters en priesterstudenten. 
“Die waren daar om de spiritualiteit van het 
focolare te verdiepen. In deze periode heb ik 
mij ook aangemeld bij bisschop Simonis om 
priester te worden. Van 1979 tot 1981 volgde 
ik nog een stageperiode van twee jaar in 
Dordrecht. Op 24 oktober 1981 kwam voor 
mij uiteindelijk de dag van de priesterwijding. 
Het veertigjarig jubileum is op 23 oktober jl. 
in Oudewater en op 24 oktober jl. in Woerden 
gevierd.” Pastor Thijs van Zaal dankt een ieder 
voor alle aandacht i.v.m. zijn jubileum, zo ook 
De Berichtgever. 
Van Zaal begon zijn kerkelijke loopbaan als 
kapelaan in Leidschendam, maar al snel kwam 
er een nieuwe uitdaging en werd hij in 1984 

pastoor in Schiedam. In 1989 werd hij pastoor 
in Hellevoetsluis. Er vond wel een uitbrei-
ding van het gebied plaats. Zo kwam in 1997 
de parochie van Brielle er bij en in 2006 de 
parochie van Spijkenisse. Totaal heeft pastor 
Van Zaal hier 20 jaar gediend. Vanaf 2010 was 
hij werkzaam in het Oostland, het gebied ten 
oosten van Delft.

“In het najaar van 2015 wilde ik met pensioen. 
Ik heb dat aangevraagd bij bisschop Van den 
Hende, maar hij zei: ‘Je bent nog vitaal, wil 
je niet voor halve tijd in een andere parochie 
gaan werken’. Ik heb dit overwogen en er ja op 
gezegd. 
Na gesprekken ben ik september 2016 in de 
parochie Pax Christi in Woerden en omgeving 
terecht gekomen, waar ik voor 50% werk. 
Voor de andere helft ben ik gepensioneerd en 
woon ik in een gemeenschap van de Focolare-
beweging in Nieuwkuijk. Ik heb daar in de 
voormalige abdij Mariënkroon een eigen ap-
partement. Als ik in Woerden ben, slaap ik in 
de pastorie. Daar is voor mij een kamer en een 
keukentje ingericht.”
Binnen de katholieke kerk van het bisdom 
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Rotterdam zijn tussen 2008 en 2012 clusters 
gevormd van samenwerkende parochies die 
ook zoveel mogelijk moesten fuseren tot één 
parochie. De parochies van Kamerik, Ou-
dewater, Meije Zegveld en Woerden werden 
samengevoegd tot de parochie Pax Christi. Op 
dit moment heeft de parochie Pax Christi twee 
priesters (Huub Spaan en Thijs van Zaal) en 
één pastoraal werkster (Janneke Stam). 

“De 50% die ik voor Pax Christi werk, was in 
het begin via een week-op-week-af regeling. 
Maar sinds de coronapandemie is dit anders 
gaan lopen. Ik verzorg nu eenmaal in de drie 
weken de weekenddiensten. Het schema van de 
diensten is zodanig aangepast dat één priester 
alle diensten in het weekend kan verzorgen. 
Voor de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in 
de Meije geldt dat de viering de ene keer op 

zaterdag is en de andere keer op zondag. Be-
halve kerkdiensten doe ik ook pastoraal werk 
zoals ziekenbezoek en het verzorgen van een 
uitvaart. Maar in deze coronatijd is het zoeken 
om een invulling aan je werk te geven.”

Een mooi werk binnen de kerk vindt pastor 
Van Zaal het geven van cursussen. Dit in 
verband met de geloofsverdieping. Ook het 
verzorgen van een Bijbelavond vindt hij erg in-
teressant. “Helaas hebben we de afgelopen tijd 
veel van deze bijeenkomsten moeten afzeggen.”

Over de toekomst van de kerk blijft pastor 
Van Zaal positief. “Ik heb er wel vertrouwen 
in, maar hoe deze toekomst er precies uit zal 
zien weet ik niet. Je vraagt je wel eens af wat 
God wil met deze situatie (de leegloop van de 
kerk), met deze maatschappij. Maar ik heb alle 

vertrouwen in God en Zijn kerk.” De samen-
werking met andere geloofsgemeenschappen 
vindt de pastor erg belangrijk. 
“De eenheid van de christenen is wat Jezus ook 
gewild heeft.”

De komende tijd, de kersttijd, is normaal voor 
priesters een drukke tijd. “Kerstmis is het meest 
populaire feest. Iedereen is er druk mee bezig. 
Ook in Woerden is Eerste Kerstdag een heel ge-
beuren, waarbij een kerstspel door volwassenen 
gespeeld wordt. Maar hoe het deze kerst zal 
gaan met alle beperkingen is nog onduidelijk. 
Toch is Kerst in de eerste plaats de Liefde van 
God voor ons mensen. God is mens geworden 
in Jezus Christus. Deze boodschap probeer je 
over te brengen. En deze boodschap 
wens ik iedereen toe.”

ester jubileum

Machinehandel, 
Verhuur en Reparaties

G. Donselaar & Zn.
Wilt u meer weten? 

Kom naar Nijverheidsbuurt 5 
of neem vrijblijvend contact 

met ons op:
Tel. 0348-692388/06-50620862 

marceldonselaar@ziggo.nl

            Nijverheidsbuurt 5 
            3474 LA Zegveld 

            Fax 0348-692 388

Heftrucks  •
Hydr. kranen  •

Sloopsorteergrijpers  •

•  Motoren
•  Onderdelen
•  Hydr. slangen service
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Tel. 0172 - 40 77 80

info@ijzervlechtbedrijfmuis.nl

(Een ingekomen bericht)

In het verleden zijn er in België, en ook Duits-
land, kerk altaren gebouwd met daarin scènes 

Kerststalletje aan de Broekerweg
uit het evangelie. Daar hoort natuurlijk ook 
de geboorte van Christus bij, met stalletje en 
dieren en herders! Mijn oom heeft zo’n altaar 
in miniatuur nagebouwd, helemaal uit niks, 

met materialen die 
hij hier en daar 
had liggen. Vroeger 
stond het met de 
kerst in hun huis 
tentoongesteld. 
Toen hij overleed, 
mocht ik dit kost-
baar bezit hebben. 
Iedere kerst zet ik 
het ergens in huis 
op, maar omdat het 
zó mooi en fanta-
sievol en wonderlijk 
is, heb ik er vorig 
jaar in ons grijze 
tuinschuurtje een 
kerststalletje van 
gemaakt, en vrien-
den en bekenden 

uitge-
nodigd 
om te 
komen 
kijken. 
Je kunt er 
even zitten, 
genieten, en 
ook bidden. Er 
branden een paar kaarsjes en het is er erg 
sereen.
Dit is een uitnodiging om te komen kijken 
tussen 23 december en 7 januari a.s.. Het is 
een klein loopje vanaf het dorp, kinderen 
vinden het leuk en je bent van harte welkom 
tussen 12.00 tot 16.00 uur. 
Het adres is Broekerweg 58. 
Het is maar een klein schuurtje, en houdt 
a.u.b. rekening met de dan geldende corona 
regels, brandende kaarsjes, en een kwetsbaar 
altaartje! 

Lieve groet, 
Els Maagdenberg.
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In deze woordzoeker zijn enkele straten uit Zegveld verborgen. 
De overgebleven letters vormen een zin. 

Alweer heerlijke
    OLIEBOLLEN en    
    APPELBEIGNETS 

Hoofdweg 91 • 3474 JB Zegveld 
Telefoon 691257 • 06 402 802 51
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Zegveld
Eerste kerstdag zaterdag 25 december   9.30 uur: voorganger ds. H.G. de Graaff, Nieuwerbrug
 15.30 uur: Kerstviering Zondagsschool
Tweede kerstdag zondag 26 december   9.30 uur: voorganger ds. G.D. Kamphuis, Ridderkerk
 15.30 uur: voorganger ds. A.P. Pors, Nieuw-Beijerland  
Oudejaarsavond vrijdag 31 december 15.30 uur: voorganger ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen
Nieuwjaarsmorgen zaterdag 1 januari   9.30 uur: voorganger ds. B. Visser, Woerden
De diensten zijn ook live te volgen via: Kerkomroep.nl

Kerst- en oudejaarsvieringen O.L.V. Geboortekerk Meije-Zegveld
Kerstavond vrijdag 24 december Geen viering
Eerste kerstdag zaterdag 25 december 10.00 uur: Gezinsviering m.m.v. Projectkoor ‘Just for fun’. 
 Voorgangers pastor Thijs van Zaal en pastor Janneke Stam
Eerste kerstdag zaterdag 25 december 13.00 uur: Viering m.m.v. Gemengd koor   
 Voorganger pastor Thijs van Zaal
Tweede kerstdag zondag 26 december 11.00 uur:  Viering m.m.v. Gemengd koor
 Voorgangers pastor Huub Spaan en pastor Janneke Stam
Oudejaarsavond vrijdag 31 december      Geen viering
Nieuwjaarsmorgen zaterdag 1 januar 11.00 uur: Viering m.m.v. Gemengd koor
 Voorganger pastor Huub Spaan

Reserveren is verplicht. U kunt uzelf en uw gezelschap vanaf 16 december jl. aanmelden via:  
www.meevieren.nl/parochiepaxchristi. Wees welkom.

Woerden
Kerstnachtdiensten op vrijdag 24 december in Woerden
In verband met Covid-19 zijn er op kerstavond afwijkende diensten en zijn de samenkomsten maar in 
beperkte aantallen toegankelijk. Er moet daarvoor een plaats worden gereserveerd via de website. Verder 
zijn de samenkomsten via livestream te volgen!

Maranathakerk:     aanvang 19.00 uur Geen dienst   
Kruiskerk: aanvang 21.30 uur Jongerendienst. Voorganger is jongerenwerker Michel Koekkoek,  
  thema: ‘Reünie! 
  Muzikale begeleiding is van de band Relion uit Nieuwkoop. 
  Deze dienst is uitsluitend via live-stream te volgen 
Lutherse Kerk:  aanvang 22.00 uur Voorganger ds. Bob Becking, m.m.v. de Lutherse Cantorij. 
  Aanmelden kan via: aanmeldingenlutherswoerden@gmail.com 
  De dienst is live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.
Petruskerk: aanvang 21.30 uur Geen dienst
Bonaventurakerk:  aanvang 16.00 uur Peuter- en kleuterviering m.m.v. kinderkoor 
  Voorganger pastor Thijs van Zaal

Woerdense Verlaat Gereformeerde kerk
De kerkdiensten in Woerdense Verlaat zijn te volgen via livestream/kerkdienstgemist.nl te vinden op de 
site: gereformeerdekerkwv.nl.
Eerste kerstdag zaterdag 25 december      9.30 uur: ds. J.W. van Dijk, Zevenhoven
Tweede kerstdag zondag 26 december   9.30 uur: ds. M. van Dam, IJsselmuiden-Grafhorst
Oudejaarsavond vrijdag 31 december    Geen kerkdienst
Nieuwjaarsmorgen zaterdag 1 januari       9.30 uur: voorganger ds. J.P. Karstens, Leiden

Kerst- en Oud en Nieuw vieringen
(onder voorbehoud)

BERKENLAAN
BERNHARDSTRAAT
BRANDERPAD
BROEKERWEG
BROEKSLOOT
CLAUSSTRAAT
DE HAAK
ESDOORNLAAN
HAZEKADE
KASTANJELAAN
LIJSTERBESLAAN
MEIJE
MIDDENWEG
MILANDWEG
NESPAD
NIEUWSTRAAT
NIJVERHEIDSBUURT
OUDE MEIJE
POPULIERENLAAN
PRUNUSLAAN
RONDWEG
TOEGANGTOOEGANG

Reparatie van Elektrische Apparaten.

Elektra-aanleg, Verlichting in of om huis.                                                                        

Met kerst en oud/nieuw is ELWI gesloten van 24 dec. tot 10  jan.
www.elwi.nl.   ELWI   APP of 0622467345

vdknaapsloopwerken@gmail.com
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Op een bijeenkomst van het korps vrijwillige 
brandweer Zegveld heeft Arie Brak afscheid 
genomen van het korps. Arie is 23 jaar lid 
geweest van de vrijwillige brandweer en was 
hierin naast een gewaardeerd manschap ook 
chauffeur/pompbediende.

Postcommandant Gijs van Brenk bedankt Arie 
voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid. 
Gijs vertelde dat het korps in die tijd veel 
heeft meegemaakt, leuke maar ook minder 
leuke dingen. Daarnaast refereerde hij aan 
de lol die met elkaar is beleefd en zo kwamen 
er verschillende anekdotes voorbij. Gijs vatte 
alles zo samen: “Het was een zeer prettige 
samenwerking.”
Arie kreeg uit handen van Gijs een oorkonde 
en medaille. En naast Arie werd ook zijn 

vrouw Evelien bedankt, want als de partners 
niet achter de brandweerlieden staan, kunnen 
zij niet functioneren. Arie bedankte zelf de 
collega’s en gaf aan trots te zijn op het korps. 
“Er was veel gezelligheid en daarnaast wordt 
er iets goeds gedaan voor de gemeenschap.”

Naast het afscheid van Arie werden er op deze 
avond ook verschillende diploma’s en oorkon-
des uitgereikt. Normaal gesproken gebeurt dit 
1x per jaar, maar ook hier had de corona wat 
roet in het eten gegooid. De volgende perso-
nen kregen (soms met terugwerkende kracht) 
diploma’s of oorkondes:
•  Jan van Dam kreeg het diploma manschap.
•  Bart Bremmer kreeg de diploma’s pompbe-

diende en chauffeur.
•  John Muijt, Erik Schalkwijk, Jacco Verburg 

en Theo Westerink kregen een oorkonde 
voor 12 ½ jaar lidmaatschap. Theo kreeg 
daarnaast het certificaat oefenleider.

•  Miranda van der Knaap kreeg ook deze oor-
konde voor 12 ½ jaar ondersteunend werk 
in de kazerne.

•  Martijn Beukers kreeg de oorkonde voor 15 
jaar lidmaatschap.

•  Henk Oskam kreeg de oorkonde voor 20 
jaar lidmaatschap.

•  Hans van der Knaap en Rolf Hoogerbrugge 
kregen de oorkonde voor 25 jaar lidmaat-
schap.

•  Peter Brak kreeg de oorkonde voor 30 jaar 
lidmaatschap. En hiermee is Peter de oudste 
brandweerman ooit in Zegveld.

Aan het einde van de avond bedankte de 
voorzitter van de brandweervereniging 
Erik Schalkwijk ook postcommandant Gijs 
van Brenk. Ook Gijs is 20 jaar lid en steekt 
ontzettend veel tijd en energie in zijn werk 
als postcommandant. Dit leverde terecht een 
groot applaus op.
Gijs deelde nog mee dat twee Zegveldse 
ondernemers de brandweer een warm hart toe 
dragen en dat de actieve brandweermensen 
een warme muts kregen met het brandweer-
logo en het woord Zegveld daaronder. Als 
dank voor alle inzet.
Als dorp mogen we trots en dankbaar zijn 
voor deze groep vrijwilligers. Chapeau!

PS. Wilt u eens meer weten over de vrijwillige 
brandweer of heeft u/heb jij interesse om aan 
te sluiten bij het korps, ben je tussen de 18 en 
45 jaar en bij voorkeur regelmatig overdag in-
zetbaar? Neem dan contact op met postcom-
mandant Gijs van Brenk op 06 10237649.

Arie Brak neemt afscheid bij brandweer Zegveld

voor creatieve 

vormgeving en 

realisatie
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(Een ingekomen bericht)

Donderdag 25 november jl. mocht voorzitter 
Victor Molkenboer na unanieme instemming 
van de gemeenteraad een hamerslag geven op 
het voorstel om een krediet van 4,1 miljoen 
euro beschikbaar te stellen voor het realiseren 
van nieuwe brandweerkazernes in Harmelen 
en Zegveld. Met name de christendemocraten 
maken zich al jaren hard voor een goede en 
veilige huisvesting voor de brandweervrijwil-
ligers in de dorpen van Woerden. Zorgen zijn 
er helaas ook, omdat er nog geen geschikte 
bouwlocaties zijn gevonden.

De brandweerkazernes in Harmelen, Zegveld 
en Kamerik zijn verouderd en voldoen niet 

meer aan de ARBO-regels. Uit eerder onder-
zoek is duidelijk geworden dat vervangende 
nieuwbouw voor Harmelen en Zegveld het 
beste is. Voor Kamerik loopt nog een apart 
onderzoek. Tijdens de raadsvergadering van 
25 november jl. is de benodigde 4,1 miljoen 
euro voor nieuwe kazernes in Harmelen en 
Zegveld beschikbaar gesteld. CDA-raadslid 
Rumo van Aalst: “Hier zijn wij als CDA Woer-
den zeer blij mee. Een aantal jaren terug heb-
ben wij de kazernes in onze dorpen bezocht 
en zijn toen eigenlijk best geschrokken van de 
staat waarin deze kazernes verkeren. Ze zijn 
ook niet meer ARBO-proof. Dat doet geen 
recht aan de inzet van onze brandweervrij-
willigers. Zonder deze vrijwilligers komt de 
brandweerzorg in gevaar. Daarom vragen wij 

al jaren bij burgemeester en wethouders, en in 
de raad, aandacht voor goede en veilige huis-
vesting van de brandweer in onze dorpen.” 
De gemeente Woerden regelt de bouw van 
de nieuwe kazernes. Na oplevering neemt de 
Veiligheidsregio Utrecht de eigendom over 
en wordt 4,1 miljoen euro aan de gemeente 
overgemaakt. Of meer als de bouw duurder 
uitvalt. De gemeente betaalt daarna jaarlijks 
een vergoeding aan de veiligheidsregio voor 
beheer en exploitatie. Deze constructie met 
de gemeente als bouwmanager had in eerste 
instantie niet de voorkeur van alle raadsleden, 
maar na uitleg van burgemeester Molkenboer 
tijdens de politieke avond waren zij overtuigd 
dat ze het zo moeten gaan doen. De laatste 
jaren is in meerdere series schriftelijke vragen 
en moties gevraagd om het maken van tempo. 

En dat is nou helaas het punt waar meer-
dere raadsleden zich nog steeds zorgen over 
maken. Zij vragen zich echt af of oplevering 
van de kazernes in Zegveld en Harmelen in 
2023 nog reëel is. Al gaan ze daar nog steeds 
vanuit. De vrijkomende gebouwen van de 
posten Harmelen en Zegveld kunnen volgens 
burgemeester en wethouders ontwikkeld wor-
den naar woningbouw. De nieuwe kazernes 
moeten dan wel op een andere locatie worden 
gebouwd. Het probleem is dat de zoektocht 
naar geschikte bouwlocaties nog niet is afge-
rond. Eventuele bestemmingsplanprocedures 
nemen veel tijd in beslag. Het geld voor de 
bouw is er nu in ieder geval. En daarmee is 
weer een horde genomen op weg naar goede 
en veilige huisvesting van de brandweer in 
Harmelen en Zegveld. 

Geld beschikbaar voor nieuwe brandweer kazernes 

in Zegveld en Harmelen
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 Elvera  •  Salon La Sonrisa  •  salonlasonrisa@ziggo.nl

Salon La Sonrisa 
wenst iedereen 

gezegende kerstdagen 
en een gezond 2022!• dakbedekking & onderhoud • lood- & zinkwerk • centrale verwarming

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

7De Berichtgever            JAAR



(Een ingekomen bericht)

De locatie van de voormalige school De 
Pionier aan de Clausstraat verandert deze 
maand in een bouwplaats. Het is namelijk 
zover! Begin januari 2022 start GroenWest in 
samenwerking met Zegveld Zorgt de bouw 
van 24 levensloopbestendige woningen voor 
het bijzondere nieuwbouwproject van en voor 
Zegveld. Belangrijk nieuws is dat vanaf begin 
2022 GroenWest start met de verhuring. De 
oplevering is gepland in najaar 2022.

Levensloopbestendig wonen
Coöperatie Zegveld Zorgt heeft een belang-
rijke rol bij De Pionier. De bewoners van 
De Pionier worden voornamelijk 65+’ers uit 
Zegveld. Velen ervan hebben al ondersteuning 
in hun dagelijks leven. Anderen hebben dit nu 
nog niet nodig, maar mogelijk wel in de nabije 

toekomst. Samen met de dorpsconsulent kan 
gezocht worden naar passende hulp. Met deze 
moderne woonvorm kunnen de bewoners 
ook bij ouderdom of ziekte nog goed zelfstan-
dig blijven wonen, en dat in de vertrouwde 
omgeving van het eigen dorp. De ontmoe-
tingsruimte in het gebouw wordt ingericht 
en beheerd door Zegveld Zorgt, evenals een 
gezamenlijke tuin achter het gebouw. Zowel 
met een laag als met een hoger inkomen is het 
mogelijk om in De Pionier te wonen. 

Woningtoewijzing en voorrang
Half januari 2022 wil GroenWest de verhuring 
van de woningen starten met een advertentie 
op Woningnet. Er geldt een voorrang voor 
65+’ers en een extra voorrang voor Zegvelders. 
Huurders van GroenWest die een eengezins-
woning achterlaten, hebben nog een extra 
streepje voor. Voor vier woningen is een apar-

te toewijzingsregeling: hiervoor mag Zegveld 
Zorgt kandidaten voordragen die (dringend) 
zorg aan huis nodig hebben. Informatie over 
de woningen en de toewijzing is te vinden 
op de website van GroenWest: https://www.
groenwest.nl/projecten/de-pionier/. 

Meld u nu aan
In de afgelopen jaren hebben zich al tientallen 
Zegvelders als geïnteresseerden aangemeld. 
Zegveld Zorgt houdt met deze kandidaten 
contact en zorgt dat de beschikbare informatie 
van GroenWest bij hen terecht komt. Geïnte-
resseerden kunnen zich nog altijd aanmelden 
bij de dorpsconsulent Paulien Emidio. Dit kan 
via een mailtje: dorpsconsulent@zegveldzorgt.
nl of telefonisch op nummer 06–14326531. 
De grootste kans om in aanmerking te komen, 
is bij de eerste toewijzing begin 2022: dan zijn 
er 23 woningen tegelijk beschikbaar. 

Nieuwbouw De Pionier van start

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening

�������	
�	������	��������������������
�	�

MIDDENWEG 37  3474 KC ZEGVELD  |  TEL 0348 691100
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Tel. 0615080215 • Lisette_pauw@hotmail.com

Lisette Pauw
Prinses Beatrixstraat 12 • 3474 JW   

Zegveld

• MIDDENWEG 2F • 3474 KC •

• TEL. 3730 6134 •

Fijne feestdagen 
en een 

gezond nieuwjaar.



(Een ingekomen bericht)

Vroeger was er slootkunst 
Weet u het nog? Koeienpoten die uit het water 
staken? Dansende ballerina’s op het water? 
Wat was het een gezellig maar soms ook een 
gek gezicht. 

Zou het niet leuk zijn om dit nog eens dun-
netjes over te doen? 
Mobiliseer uw familie, vrienden, vereniging, 
buren, collega’s en/of vage kennissen en ga 
samen aan het knutselen. 
Het is de bedoeling om de slootkunst van 
23 april t/m 1 september 2022 te laten staan. 
De slootkunst zal over de sloten in Zegveld 
verdeeld worden. Iedereen is vrij om te maken 
wat hij of zij wil, want er is geen thema aan 
verbonden. Maar denk wel aan het milieu met 
betrekking tot de materialen die gebruikt gaan 
worden. 

Een pallet en/of drijvers kunnen door ons 
aangeleverd worden maar u mag uiteraard 
ook zelf iets verzinnen om de slootkunst te 
laten drijven/stevig in de sloot te zetten. Een 
bordje met daarop de naam van het kunstwerk 
en de makers wordt in ieder geval door ons 
aangeleverd. 
Voor ons als organisatie is het fijn om te weten 
wie er meedoen, dus opgeven kan bij: Gijs van 
Brenk, 06-10237649 of via oranjeverenigingzeg-
veld@gmail.com 
We zien uw opgave graag voor 31 januari 2022 
tegemoet.

Lampionnenoptocht
Donderdag 27 januari 2022 willen we weer 
de jaarlijkse lampionnenoptocht houden met 

medewerking van mu-
ziekvereniging ‘Kunst 
na Arbeid’. Jullie zijn 
van harte uitgenodigd. 

Opstellen bij basis-
school ‘de Jorai’ tussen 
18.45 en 19.00 uur. 
Hier worden door 
de Oranjevereniging 
de lampions aan de 
kinderen uitgedeeld. 

Onder voorbehoud 
is de route voor de 
lampionnenoptocht als volgt: Korte Nieuwstraat 
(re), Molenweg (la), Prins Bernhardstraat (la), 
Prinses Beatrixtraat (ra), Willem Alexander-
straat (ra), Eikenlaan (ra), Middenweg (la), 
Korensloot (ra), Broeksloot (ra), Milandweg 
(ra), Middenweg (ra), over de parkeerplaats 
naar de Boschsloot. 

We sluiten de lampionnenoptocht af door met 
elkaar het Wilhelmus te zingen bij de Bosch-
sloot. Na afloop is er voor iedere deelnemer 
warme chocolademelk.

Nieuwe bestuursleden gezocht 
Ter aanvulling van ons bestuur zijn wij op zoek 
naar nieuwe bestuursleden. Wij vergaderen 5 á 
6 keer per jaar en verdelen alle taken onder-
ling zodat iedereen evenveel werk te verrichten 
heeft. 

Wat verwachten wij van jou? 
Je bent beschikbaar tijdens onze activiteiten: 
•  Lampionnenoptocht en verenigingenspel (in 

januari) 

• Toneelavond (meestal in april) 
•  Koningsdag (27 april) 
• Dodenherdenking (4 mei) 
• Bevrijdingsdag (5 mei) 

Wil je meer informatie of heb je vragen dan 
kun je contact met ons opnemen via oran-
jeverenigingzegveld@gmail.com We kijken 
ernaar uit om met je samen te werken!

Verenigingenspel 
Helaas hebben we moeten besluiten de 41e 
editie van het verenigingenspel op 29 januari 
2022 af te gelasten. 
We hopen de 41e editie te organiseren op 28 
januari 2023.

Toneelavond 
Onder voorbehoud is onze jaarlijkse toneel-
avond gepland op zaterdag 26 maart 2022. 
De toneelvereniging is weer gestart met het 
oefenen. Ze hebben er veel zin in. We hopen 
dat de toneelavond door kan gaan!

Berichten van de Oranje vereniging

Slootkunst kwam op het droge.
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Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

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

Schildersbedrijf

Beukers

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



Gelukkig hield corona onze lieve Sint niet tegen, en kwam hij ook naar Zegveld toe, al was het in de regen. 
Op 20 november reed hij samen met z’n pieten, rond in een blauwe cabrio om van alle kind’ren te genieten. 
Met een karretjes vol cadeautjes reed hij in ons dorpje rond, al zwaaiend naar de kleintjes of een oude oma die er stond.
Naast de roetveegvarianten zagen we ook een blauwe piet, of dat van de kou of van de drank was weten we tot op heden niet. 
Na de rondgang door heel Zegveld deed de Sint de sporthal aan, daar mochten de kind’ren één voor één naar binnen; Emma, 
Mieke en ook Daan. 
Sint kreeg zelfgemaakte cadeautjes, wortels en veel mooie tekeningen, en er waren heel wat kids die een liedje gingen zingen. 
Bij de uitgang kregen alle kinderen een zakje snoep met een mandarijn, Dat is in deze gekke tijd immers het beste medicijn. 
We danken Sint van harte dat hij dit jaar weer is gekomen, zo kunnen we nog heel wat weken van dit fijne feestje dromen.

Sinterklaas op 
de ‘Jorai’
(Een ingekomen bericht) 

Komt hij nu wel, of komt hij nu niet? Die 
vraag heeft heel veel kinderen de afgelopen da-
gen beziggehouden. Er kwamen weer nieuwe 
maatregelen en betekenen die maatregelen dan 
dat de Sint onze school niet kan bezoeken? 
Nee hoor, gelukkig heeft de Sint toch besloten 
om bij de ‘Jorai’ langs te gaan en een bezoekje 
te brengen aan alle groepen. Op 3 december 
was de Sint er ineens. Om precies 9.00 uur 
kwam hij de school in wandelen. Wat een 
feest! In de groepen werd er gezongen en er 
waren pakjes en surprises. Bijzonder dit jaar 
was dat heel veel kinderen online meekeken 
met het bezoek van de Sint. Maar liefst 33 
kinderen konden er dit jaar niet bij zijn, omdat 
ze in quarantaine zaten of ziek waren. Sint 
beloofde dat zijn Pieten bij al deze kinderen 
een pakje thuis zou komen brengen. Wat een 
geluk! Maar ook een enorm werk voor de 
Pieten. De kinderen vonden het geweldig dat 
Piet een cadeautje kwam brengen. Natuurlijk 
spannend, maar ook stralende gezichten. Zo 
konden ze thuis het Sinterklaasfeest toch een 
beetje mee vieren. Sint en natuurlijk de Pieten, 
heel erg bedankt!

(Een ingekomen bericht) 

De leerlingen van de Milandschool in de Meije 
kregen wel een heel bijzondere vraag van 
Sinterklaas: ‘Hebben jullie voor mij een slaap-
plaats? Als ik ’s avonds in Zegveld en de Meije 
ben geweest is het een hele reis terug naar het 
Pietenhuis. Ik zou dan zo graag even een dutje 
willen doen voordat ik terug ga.’
De leerlingen waren direct enthousiast en 
maakten meteen plannen. En zo reed er een 
paar dagen later een campertje het schoolplein 
op. De camper werd door de kinderen ingericht 
met onder andere een prachtig zelfgemaakt 
dekbed, knuffels, tekeningen, schilderijtjes, een 
nachtlampje en boeken.  
De Sint kon komen. De volgende morgen en 
de dagen daarna bleek dat Sint de slaapplaats 

Een slaapplaats voor Sint in de Meije
erg op prijs stelde. Het bed was beslapen, het 
ontbijtbordje gebruikt, het leesboek over Spanje 
lag nog open en het broodbeleg was op.
De leerlingen waren niet weg te slaan voor de 
ramen van de camper.

Op de dag van het Sinterklaasfeest waren de 
gordijnen van de camper nog dicht en stond 
de staf buiten……………gauw snelde er een 
Piet met een bakfiets het schoolplein op mét de 
sleutel van de camper. Wie lag daar nog heerlijk 
te slapen? Sinterklaas! Even wakker worden en 
het feest kon beginnen!
Wilde u ook wel een keer gebruik maken van 
Airbnb Miland? Helaas, deze is enkel voor 
Sinterklaas. Het was een hele gezellige dag met 
liedjes, cadeautjes, zoete en gezonde lekkernijen 
en prachtige surprises. 

Sinterklaasje is gekomen

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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Hartelijk dank
Mede dankzij de steun van onderstaande 

sponsoren werd de uitgave van ons jubileum- 

boek mogelijk gemaakt. Daarvoor onze 

hartelijke dank.

Fa. A. van den Dool
Hak- en sloopwerk Hans van der Knaap
Kaasveredeling Kruijt
Schildersbedrijf Beukers
Gebruikte Bestrating.com
Onderling Verzekerd
Dorpsplatform Zegveld
Keizer & Vergeer B.V.
C&C Design
Coop Bremmer
AC Donselaar BV Aannemersbedrijf
De Milandhof
Spies & Spijs Restaurant
Lederland
Bolton Bouw
Bolton Ontwikkeling
David’s Trend, bij u op de markt
Peter Vermeij, bij u op de markt
Kapsalon Zegveld
Aannemersbedrijf Beukers
La Sunrisa
Paul Vonk
P.E. Vianen ijzer- en metaalhandel
Aannemers-montagebedrijf M. Verboom
De Bruijn GWW
H. Meijer BV Aannemersbedrijf
Pedicuresalon Petra
De Bruijn Adviesgroep
Wim van Bemmel Auto’s
W.J. Vonk Zegveld
Bunnik Verhuur
Van Hanswijk
Dirk van Dam Machineservice
DiversPack
Aad van Vliet
Nuts & Fruts
Fiets van Stoof
SayField International

Het eerste jubileumboek werd door schrijver Gert Ton overhandigd aan Paul Vonk, secretaris van het 
Dorpsplatform Zegveld.

Pedicuresalon Petra wenst u 
prettige kerstdagen en een lichtvoetig 2022!

Hoofdweg 144 - 3474 JK Zegveld
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Deze titel zou kunnen doen vermoeden dat 
iedere Zegvelder het jubileumboek ‘In gesprek 
met..’ van de Berichtgever al gelezen heeft. Dat 
zou natuurlijk geweldig zijn, maar verwachten 
we niet. 
Het jubileumboek is inmiddels wel uitgegeven 
en op 20 november jl. uitgereikt aan alle men-
sen die een voorinschrijving hadden gedaan. 
Tussen 10.00 en 12.00 uur zijn er vele (oud-) 
Zegvelders of familieleden van Zegvelders 
langs geweest om het mooie jubileumboek op 
te halen. 
In het boek staan 35 gebundelde levenslopen 
van Zegvelders en Meijenaren. Het boek is 
uitgevoerd in full-colour met heel veel mooie 
foto’s van de betreffende personen en hun 
gezin. Daarnaast staan in het boek verrassende 
berichten uit vroegere Berichtgevers.

Het jubileumboek 
‘In gesprek met...’ is uit!

Het eerste exemplaar werd door schrijver 
Gert Ton uitgereikt aan de ‘burgemeester van 
Zegveld’, namelijk Paul Vonk. Hij was zeer 
vereerd dat hij hiervoor samen met zijn vrouw 
was uitgenodigd. 

Er zijn nog voldoende exemplaren van het 
boek beschikbaar. Als u interesse heeft, kunt u 
het boek tegen een betaling van € 25,- ophalen 
op één van de volgende adressen: 
•  Coop Bremmer, Middenweg 1, Zegveld
•  Bakkerij de Leeuw, Hoofdweg 91, Zegveld
•  Eetcafé De Halve Maan, Hazekade 20,  

De Meije (Bodegraven)
• Gerkla Gerritsen, Eikenlaan 19, Zegveld
• Gert Ton, Broeksloot 43, Zegveld
•  Boekhandel De Hoeksteen, Havenstraat 17, 

Woerden

11De Berichtgever



(Een ingekomen bericht)
    
Het college van gemeente Woerden heeft de 
Warmtevisie naar de gemeenteraad gestuurd. 
Na de inloopavonden van oktober en reacties 
van inwoners is de Warmtevisie verder aan-
gescherpt. 
De gemeenteraad neemt naar verwachting in 
januari een besluit. Inwoners kunnen al aan 
de slag. Zij kunnen de subsidie voor energie-
advies en hulp bij de uitvoering gebruiken om 
energie te besparen.

Wat staat er in de Warmtevisie 
De Warmtevisie geeft de meest geschikte op-
ties om energie te besparen en van het aardgas 
af te gaan. In de Warmtevisie staan uitgangs-
punten, ambities, technische verkenningen en 
de stappen waar de gemeente aan wil werken. 
Betaalbaar, haalbaar en de tijd nemen zijn 
hierbij belangrijk. 
Samen met inwoners gaat de gemeente 
Woerden stap voor stap aan de slag. Inwo-
ners kunnen elkaar ook helpen. Op gemeen-
teraad.woerden.nl leest u meer.

Energieadvies voor inwoners 
Bent u klaar voor de volgende stap naar een 
duurzamer huis? Vraag dan een energiead-
vies aan huis aan. Gemeente Woerden geeft 
hier subsidie voor. Het energieadvies laat 
zien welke energiebesparende maatregelen 
Woerdenaren kunnen uitvoeren om hun ener-
gierekening te verlagen.  
U kunt ook hulp krijgen bij het aanvragen 
van offertes of hulp bij het uitvoeren van de 
maatregelen. 

Subsidiebedrag 
Inwoners van de gemeente Woerden kunnen 
een energieadvies aanvragen via de website 
jouwhuisslimmer.nl. Voor het energieadvies 
aan huis is de subsidie maximaal € 270,00. 
Daarmee wordt een groot deel van de kosten 
vergoed. Voor de hulp bij de uitvoering 
(trajectbegeleiding) is de subsidie maximaal 
€ 420,00. U kunt subsidie aanvragen bij 
gemeente Woerden, als er een maatregel om 
energie te besparen is uitgevoerd. 

Uitslag Rabo ClubSupport

Nijverheidsbuurt 1 - Zegveld- Tel: 0348-691228 Fax: 0348-691990 
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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. 

Een club is als een tweede thuis. Een plek 
waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt 
en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom versterkt 
de Rabobank clubs met kennis, netwerk en 
geld. Als Rabobanklid kon je stemmen op 
clubs die de Rabobank een steuntje in de rug 
kan geven. Van 1 tot en met 14 november jl. 
waren de finale uitreikingen. Gelukkig hebben 
veel leden gestemd, wat geleid heeft tot mooie 
resultaten. In Zegveld hebben maar liefst tien 
verenigingen meegedaan.

Warmtevisie naar gemeenteraad gestuurd  
voor besluitvorming 
Inwoners kunnen al aan de slag met energie besparen

Hieronder ziet u de resultaten: 
Muziekvereniging KNA: €    698,28
De Lofstem: €    276,06
Chr. Oranjevereniging: €    431,61
SIVEO 60: € 1.298,27
Culturele Stichting Zegveld: €    787,17
Tennisvereniging Miland: €    587,17
EHBO de Meije: €    509,39
Polsstokclub Zegveld: €    498,28
Welzijn Zegveld: €    409,39
Volleybalvereniging Animo: €    187,17

estuurdd



(Een ingekomen bericht) 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt in 
de Bibliotheek Zegveld!
Vanuit Woerden is de collectie voor volwasse-
nen onder handen genomen en flink verjongd 
waardoor het weer aantrekkelijk is om tussen 
de boeken te neuzen. 
Veel prentenboeken voor de peuters en 
kleuters zijn geordend op thema. Het is nu 
heel makkelijk om boeken te zoeken met een 
speciaal thema, zoals bijvoorbeeld zindelijk-
heid, emoties of seizoenen. Ook de zoekboe-
ken (altijd leuk!) staan bij elkaar.

Regelmatig komen er voor alle leeftijdsgroe-
pen nieuwe boeken in de collectie. Daarnaast 
zijn er 10 ‘sprinters’; de nieuwste populaire 

titels die voor een week geleend kunnen 
worden. 
Vind je niet wat je zoekt? Dan kun je een boek 
(laten) reserveren. Voor reserveringen in de 
vestigingen van Bibliotheek Het Groene Hart 
betaal je geen kosten.*
Geen zin om vast te zitten aan een abon-
nement? Dan is de nieuwe Startpas een goed 
alternatief! Je betaalt éénmalig € 2,50 voor de 
aanschaf van de pas. Vervolgens kun je een te-
goed op de pas zetten en voor € 2,00 een boek 
lenen voor een periode van 3 weken. 
De pas blijft onbeperkt geldig.

* Bij een Klein abonnement betaal je € 1,00 
reserveringskosten. Voor reserveringen uit de 
provincie Utrecht betaal je met alle abonne-
menten € 1,00.

Voor u gelezen: 

‘Bomen hoeven nog even niet weg’
AD  12-11-2021 
Acht grote populieren langs de Hoofdweg in ons dorp stonden op de nominatie om vervangen te 
worden, maar blijven voorlopig nog even staan. 
Het bedrijf TreeMark gaat namelijk eerst van alle populieren binnen de gemeentegrenzen van 
Woerden in kaart brengen in welke staat ze verkeren en wanneer ze vervangen moeten worden. 
Dit overzicht moet volgend jaar voorjaar klaar zijn.  

VVV
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Paulien Emidio 

Dorpsconsulent ZegveldZorgt
Mobiel: 06-14326531 

E-mail: dorpsconsulent@zegveldzorgt.nl
Bezoek en post adres: 
Hoofdweg 70, 3474JG Zegveld
www.zegveldzorgt.nl

Werkdagen:

Woensdag en donderdag
van 08.00 tot 17.30 uur.

Paulien Emidio Wer

KMN KOOMAN MECHANISATIE 
NOORDEN

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

Wij wensen u gezegende 
kerstdagen en al het goede 

voor 2022 toe.
Dank voor uw vertrouwen en 

wij hopen in het nieuwe jaar weer 
voor u klaar te mogen staan!

Nieuws uit Bibliotheek Zegveld
(Een ingekomen bericht)

Raboclubsupport
De Raboclubsupport heeft voor Welzijn Zeg-
veld het mooie bedrag opgeleverd van  
€ 409,39. Allen die op ons gestemd hebben, 
heel hartelijk dank daarvoor.

Kerstbroodmaaltijd en 
spelletjesmiddag
In de Berichtgever van november staat nog 
genoemd, dat je je kan opgeven voor de 
Kerstbroodmaaltijd op 20 december a.s. en 
spelletjesmiddag op 29 december a.s. , maar 
ook deze activiteiten zijn gecanceld. 

Website
Op de website van Welzijn wordt de nieuws-
brief, voor zover mogelijk, heel up-to-date 
gehouden.
Als er wijzigingen 
zijn over activiteiten 
staat dat er ook 
op. Houd dus de 
website in de gaten, 
www.welzijn-
zegveld.nl.

Welzijn Zegveld



per persoon, 
(v.a. 2 personen)
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Op de foto de leden van 
het team van ‘De Berichtgever’ 

tijdens de uitgifte van het jubileumboek 
op 20 november jl. in De Milandhof. 

V.l.n.r. Gert Ton, Gerrit Gerritsen, 
Jantina de Bruijn en Gerkla Gerritsen. 

Intussen is het team uitgebreid met 
Henk Oskam en Ingrid Verhoeff.

Eetcafé De Halve Maan 
Hazekade 20, 2411PP Bodegraven, 0172-685575

per persoon,n,n,n,n, 
(v(v a.a. 2 2 pepersrsooonononenen))
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Kortom; een box om de gehele dag lekker te 

kunnen snoepen en genieten.

Geen zin in een volle koelkast met resten van de kerst? 

Bestel onze Lekkernijen box 
voor de gehele dag!

               € 27,50
*�$���������������	�������	+�+-

Bunnik Verhuur is een verhuurbedrijf in de grond-, weg- en 
waterbouw met een groot assortiment pompen. Wij denken 
graag mee met onze klanten en geven persoonlijk advies 
over onder andere materiaal, apparatuur en het verplaatsen 
van water. Alles om de klanten te voorzien van wat zij nodig 
hebben om de klus te klaren. Korte communicatielijnen staan 
centraal bij ons goed gestructureerde familiebedrijf. Met ons 
����������	
�������	������	��	����	��	�������	���
����	

	����������	��	��
����	����������	Wij hebben een groot 
netwerk van monteurs met een complete werkplaats. Zij staan 
voor u klaar en kunnen ook op locatie onderhoud plegen.

| VERDICHTINGSMATERIALEN | POMPEN | AGGREGATEN | 
| COMPRESSOREN | LICHTVOORZIENINGEN | MEETINSTRUMENTEN | 

| BESTRATINGSMATERIEEL | SLEUFBEKISTINGEN |  
| GRONDVERZETMATERIEEL | RIOOLWERKZAAMHEDEN |

www.bunnikverhuur.nl  |  T 06 303 87 349
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De Berichtgever in 2022 
De Berichtgever hoopt in 2022 te verschijnen 
op 28 januari, 25 februari, 25 maart, 29 
april, 27 mei, 24 juni, 23 september, 
21 oktober, 18 november en 16 december.

Kopij voor het volgende nummer dient 
uiterlijk woensdag 12 januari 2022 
bij ons binnen te zijn.  
Adver tenties 
uiterlijk vrijdag 
14 januari 2022. 

Voor het laatste Zegveldse 

nieuws, kijk even op de 

Facebooksite van 

De Berichtgever en op 

www.zegveld.net

De Berichtgever            JAAR

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.

2022
11 jan:  Passage. Natuurfotograaf Dammis van 

‘t Zelfde toont prachtige opnames van 
zijn cruise naar Spitsbergen.  
Aanvang: 19.45 uur in de Milandhof

15 feb:  EHBO: Herhalingsavond reanimeren
26 mrt: Toneelavond
9 april: Voorjaarsconcert KNA
7 juli: Zomerconcert KNA
5 nov:  Najaarsconcert KNA

Geboren: 

9 november 2021
Petrus Willem (Pieter), zoon van
Peter & Karin Kastelein-van Zanten
Pr. Beatrixstraat 33, 3474 JV  Zegveld

11 november 2021
Laurens Naftali Quinten Eleazer (Laurens), 
zoon van Ruben & Nienke Gorter-Houtman
Nieuwstraat 26, 3474 JM  Zegveld

Overleden:

27 november 2021
Jacques Léon Maurice (Jacques) Tournant
in de leeftijd van 73 jaar
Broeksloot 17, 3474 HS  Zegveld
     

Dankbetuiging

Het gemis is intens groot, maar de vele 
kaarten met lieve woorden en de prachtige 
bloemen die wij mochten ontvangen voor 
en na het overlijden van mijn lieve Miran, 
onze betrokken, altijd positieve en zorgzame 
mama, mijn schoonmama, onze dochter, 
schoondochter, zus, schoonzus, tante en mijn 
baasje
 Miranda Verweij-Anker
hebben ons ontzettend veel steun gegeven.
Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren 
dat zij bij zovelen geliefd was.
Hartelijk dank voor uw medeleven en warme 
belangstelling.

 Ewout
  Anouk en Stijn
  Noud
  Fien
 Familie Anker
 Familie Verweij

Milandweg 25, 3474 KK  Zegveld

Hartelijk dank

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor alle 
kaarten en attenties die ik heb ontvangen na 
mijn verhuizing naar het Verpleeghuis  
Snavelenburg in Maarssen.
Tevens wil ik iedereen hele prettige kerstdagen 
en een gelukkig nieuwjaar wensen.
Met een hartelijke groet vanuit Maarssen,

Truus Verhage-Hellingerwerf
p/a Careyn Snavelenburg
Afd. Swaenenvecht, kamer 63
Snavelenburg 1
3603 GN  Maarssen

Kerstzan gavond  
gaat niet door
In de Berichtgever van november jl. was 
melding gemaakt van een te houden kerst-
zangavond op 20 december a.s. Helaas moeten 
we nu berichten dat door allerlei maatregelen 
rondom het coronavirus men heeft moeten be-
sluiten om deze kerstzangavond af te gelasten.

De december maand 
is aangebroken, wat 
betekent dat ik inmid-
dels een jaar in de functie 
van dorpsconsulent voor 
Zegveld Zorgt aan de 
slag ben.
Het was een bijzonder 
jaar. Op pad gaan om 
met u te spreken was wel 
eens lastig vanwege alle 
Coronamaatregelen. 

Ondanks dat heb ik 
de kans gekregen veel 
dorpsgenoten te ontmoe-
ten, mooie activiteiten te 
ondernemen in Zegveld 
en De Meije en met heel 
veel mensen te kunnen 
spreken en kennismaken. 
Daarbij heb ik een heel 
positief beeld gekregen 
over de wijze waarop 
men met elkaar woont, 
leeft en werkt in het 
dorp. 

Ik zie uit naar het nieuwe 
jaar, waarin ik weer graag 
wil optrekken met de 
inwoners met wie ik nu 
al contact heb, maar ook heel 
graag kennis maak met inwoners 
die ik nog niet ontmoet heb. 

Hierbij kunnen we in gesprek 
gaan over hulp en ondersteu-
ning vanuit de naaste omge-
ving door een vrijwilliger, 

Eindejaar berichtje van de Dorps consulent
bijvoorbeeld door een 
maatje, óf door andere 
hulpverleners en eventu-
eel WoerdenWijzer.

Het afgelopen jaar heb ik 
gesproken met inwoners 
die op allerlei verschil-
lende manieren onder-
steuning bieden, die 
activiteiten organiseren 
voor en met inwoners 
uit Zegveld en De Meije. 
Mogelijk heeft u ook een 
goed idee of mist u iets in 
het dorp.
Laat het mij dan weten 
zodat wij met elkaar een 
plan kunnen maken om 
ideeën te bespreken of 
activiteiten te ontplooien, 
om op die manier 
inwoners van Zegveld en 
De Meije  nog meer met 
elkaar te verbinden.

Ik wens u heel fijne 
feestdagen en hopelijk 

tot ziens in het 
nieuwe jaar!

Paulien Emidio

U kunt mij bereiken op 
woensdag en donderdag van 
08.00 tot 17.30 uur, via tele-

foonnummer 06-14.32.65.31,  
e-mail: dorpsconsulent@zegveldzorgt.nl.

l
ners 

k 
-

feestdag

Paulien

U kunt m
woensdag en 
08.00 tot 17.3

foonnummer 0
e-mail: dorpsconsulen



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


