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Voor inwoners van Zegveld en de Meije
ije

75 jaar De Berichtgever huis aan huis
• Wie had ooit kunnen denken dat
na 75 jaar De Berichtgever nog zou
bestaan?
• Wie had ooit kunnen denken dat
er 75 jaar lang mensen waren die
vrijwillig De Berichtgever in stand
hielden door verhalen te schrijven,
advertenties en administratie te
verzorgen?
• Wie had ooit kunnen denken
n dat er
75 jaar lang adverteerders waren
aren die
het mogelijk maakten om Dee Berichtgever gratis te kunnen bezorgen
ezorgen
in ons dorp?
• Wie had ooit kunnen denken
dat…?
Ja, vult u zelf maar in. Als
medewerkers van De Berichtgever zijn we er trots op dit jaar
ar
ons 75-jarig jubileum te kunnen
en
vieren. Maar daarover verderop
p
meer.
Eerst een stukje geschiedenis. Op
13 februari 1946 verscheen de
eerste Berichtgever in Zegveld en
De Meije. Het was een initiatief
ef
van de heren Gijs van den Ham
m en
Piet Brak (van de Goederenhandel).
ndel).
Het was een eenvoudig gestencild
cild
advertentieblaadje, uitgegeven voor
de inwoners van Zegveld en Dee
Meije. De advertenties die in De Berichtgever werden opgenomen,
n, waren
n
allen van inwoners van Zegveld.
d. En
de plaatselijke middenstand had
ad als
leus: ‘Een Zegvelder koopt natuurlijk
uurlijk
bij een Zegvelder’. Later werd de leus::
‘Wat uw eigen plaats u biedt, koop
dat in den vreemde niet!’ In ditt eerstee
nummer komen we veel namen
n tegen
n
uit het verleden. P. van den Ham
Zn
am & Z
n
maakt reclame voor kookplaatjes
jes en
theelichtjes terwijl bij kapper Meijer
tien scheermesjes voor 45 centt te
verkrijgen zijn. Bakker A.G. Ton
on prijst
prijsst
zijn boterwafeltjes aan en bij K. Verhoeff zijn echt lederen bagageriemen
riemen
te verkrijgen.
Hoewel de inhoud van De Berichtichtgever hoofdzakelijk bestond uit
it
advertenties van de plaatselijkee middenstand zagen ook de Zegveldse
verdse ver
renigingen het belang van De Bericht-gever in. Zo vinden we een advertentie
ie
van de Zegveldse Reciteer Club ‘De
Krooslanders’ waarin de opvoering

van een toneelstuk wordt aangekondigd. Ook de gemeente Zegveld wist
De Berichtgever te vinden en deed
in oktober 1948 een oproep om de
komende kerstdagen aan de Zegveldse
jongens in Indië te denken. Zo werd
De Berichtgever steeds belangrijker en
was niet meer weg te denken uit onze
samenleving. Aan het einde van de
jaren vijftig werden stukjes geschreven
onder de schuilnaam ‘Stido’. Deze
stukjes hadden een duidelijk doel:
de bouw van

een dorpshuis in ons dorp. De
schrijver ‘Stido’ (afkorting van
Stichting Dorpshuis) heeft succes
gehad want op 12 september 1961
kon de eerste paal van het houten
Dorpshuis aan de Molenweg worden
geslagen.
Nadat de heer Piet Brak zich wegens
drukke werkzaamheden had
terug getrok-

Lees verder op
de volgende pagina.

Links de eerste Berichtgever
die verscheen in februari 1946.
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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
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Beste klanten van Salon La Sonrisa,
Bij het verschijnen van deze uitgave hoop ik weer volop aan het
werk te zijn. Mocht dit niet het geval zijn, kunnen producten thuis
worden bezorgd. Voor persoonlijk advies kunt u contact opnemen
via mail: salonlasonrisa@ziggo.nl of bellen naar 06-28899367

www.salonlasonrisa.nl • 06-28899367
Heftrucks •
Machinehandel, •• Motoren
Hydr. kranen •
Onderdelen
Sloopsorteergrijpers • Verhuur en Reparaties • Hydr. slangen service

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

De Berichtgever
ken uit de redactie, werd zijn plaats opgevuld
door de kinderen van Gijs van den Ham. Het
werd een echt ‘familieblad’.
In het nummer van 1 februari 1986, De
Berichtgever bestond toen 40 jaar, meldde de
familie Van den Ham dat ze, zo mogelijk, de
uitgave nog graag enige tijd willen volhouden.
Maar toen kwam de herindeling in zicht per
1 januari 1989 en was de heer Van den Ham
geneigd om te stoppen met De Berichtgever. Rob van Hoogdalem wist hem er van te
overtuigen om dat niet te doen, maar om van
het blad een echt Zegvelds blad te maken met
alleen maar Zegvelds nieuws. En zo verscheen
in december 1988 de eerste Berichtgever in
de huidige vorm. Een A4 model met foto’s en
plaatselijk nieuws. De administratie werd door
Gijs van den Ham gevoerd terwijl Kees Kop en
Jolanda van der Tol de redactie op zich namen.
Rob van Hoogdalem zorgde voor de advertenties in het blad. De vormgeving van het blad
is vanaf december 1988 verzorgd door Studio
Gerrit Gerritsen. Het 50-jarig jubileum van De
Berichtgever werd in samenwerking met de
Culturele Stichting Zegveld op 23 maart 1996
groots gevierd. Tijdens deze avond kreeg Gijs
van den Ham voor vijftig jaar Berichtgever de
gemeentelijke onderscheiding uitgereikt door
loco-burgemeester wethouder A. Engering, de
Dekselpot.
Na het overlijden van de heer Van den Ham
am
in april 2003 heeft zijn dochter Gerkla
Gerritsen-van den Ham de administratie overgenomen. Zo bleef het ‘familieblad’ gewaarborgd.
Inmiddels zijn onder verantwoording van
De Berichtgever drie waardevolle boeken
verschenen, die de geschiedenis van ons
dorp vastleggen.
In 2006, toen De Berichtgever 60 jaar
bestond, verscheen het eerste boek ‘Boerengoed tussen Greft en Meije’. Dit boek is
helaas uitverkocht.
Het tweede boek ‘Zegveld, toen en nu’ is
verschenen in 2011 toen De Berichtgever 65
jaar bestond.
Het derde boek ‘Terug in de tijd naar…’ is
verschenen in 2016 toen De Berichtgever 70
jaar bestond.
Het vierde boek verschijnt in november 20211
omdat De Berichtgever 75 jaar bestaat? Nog
wel met een vraagteken, maar het is zeker de
bedoeling om in dit jubileumjaar weer een
boek uit te geven. In dit boek zullen de verhalen
gebundeld worden die de afgelopen vijf jaar zijn
verschenen onder de titel ‘In gesprek met…’,
eventueel aangevuld met enkele verhalen die
geschreven zijn bij het uitreiken van het bloemetje
van de maand. U zult het komend half jaar ongetwijfeld meer lezen in De Berichtgever over dit
jubileumboek.
Tot slot: wij zijn blij regelmatig te horen dat u zo
geniet van alle verhalen in De Berichtgever en dat
u met uw ingezonden berichten De Berichtgever
weet te vinden. Hartelijk dank daarvoor. Wij
wensen u nog heel veel leesgenot, wij zullen ons
best blijven doen.

JAAR
Sneeuw- en ijspret
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Dit keer hadden de weermodellen en meteorologen het
et
goed voorspeld. Er werd echt winterweer beloofd en
dat kwam er ook. In het weekend van 7 februari viel
er een dik pak sneeuw. Vele kids trotseerden de ijzige
kou om overdag in de sneeuw te spelen. Het bleek
geen goede plaksneeuw te zijn voor een sneeuwpop,
maar voor andere bouwwerken was het goed genoeg.
In de W.Alexanderstraat had jeugdig Zegveld zich
verzameld om van een enorme ijsglijbaan te glijden.
Zowel in de steeg tussen W.Alexanderstraat 37 en 39
als voor het huis van de familie Verboom aan de
W.Alexanderstraat 47 stonden de kinderen in de rij
om er met een slee vanaf te roetsjen. Ook verschenen op verschillende plekken iglo’s, waar de kinderen (en de vaders, moeders, oma’s
en opa’s) urenlang aan hadden gebouwd. Het weekend erna was het weer feest! De temperatuur was
dagenlang onder nul gebleven en dat zorgde ervoor dat het ijs dik genoeg was om op te schaatsen.
Voor sommigen was het de eerste ervaring met de ijzers, voor anderen was het zolang geleden dat
de eerste rondjes ook niet zo soepel verliepen. Maar na wat baantjes te hebben geschaatst, waren
de spieren warm
en ging het een
stuk gemakkelijker. Door het
heerlijke zonnetje, de warme
chocolademelk
en erwtensoep
was het goed uit
te houden op het
ijs. Het winterweer zorgde voor
prachtige plaatjes,
een hoop gezelligheid en saamhorigheid in deze
gekke tijd!

Voor je het weet
begint het nieuwe
maaiseizoen weer!
Vergeet de
onderhoudsbeurt van
uw grasmaaier niet!

KMN

KOOMAN MECHANISATIE
NOORDEN

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

Gewoon heerlijke

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

Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

Schildersbedrijf

Beukers

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

W. J. VONK

ZEGVELD

• LOONWERK • GRONDWERK • TUINAANLEG • DIVERSEN

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

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

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

vdknaapsloopwerken@gmail.com

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
info@milandhof.nl • www.milandhof.nl
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De Berichtgever

Winnaar ‘Woerden zakt door- kubus’
Vanaf 1 oktober tot eind oktober 2020 stond de
markante ‘Woerden zakt door-kubus’ in ons dorp.
Veel dorpsgenoten zullen er voorbij zijn gelopen,
maar Gerdi van Elk heeft de kubus uitgebreid
bestudeerd en gefotografeerd. Haar kleinkinderen
vonden het namelijk een leuk speelobject en vroegen oma uiteraard waar het voor diende.
De kubus was door de gemeente Woerden geplaatst om inwoners op een visuele en laagdrempelige manier te informeren over de bodemdaling
in Woerden. Ook werden er tips gegeven om de
bodemdaling te
remmen. Met
een bezoek aan
de kubus kon
zelf worden
‘ervaren’ wat
het is om op
slappe bodem te
wonen.
Ook had de
gemeente er
een winactie
aan verbonden.
Door zelf met de
kubus op te foto
te gaan kon men deelnemen aan de actie.
Gerdi won met haar ludieke foto de prijs, een

Gemeente Woerden gaat samenwerken met Meld
Misdaad Anoniem. De gemeente ontvangt vanaf
nu rechtstreeks relevante signalen over criminaliteit en fraude die bij Meld Misdaad Anoniem
gemeld worden. Dit draagt bij aan de aanpak van
ondermijnende criminaliteit.

“ Tsja, waarom staat de kerk zo scheef?” vragen
Jinthe en Jedidyah Spaanderman zich af.
bioscoopbon voor twee personen. We feliciteren
Gerdi van harte met haar prijs. Iets leuks om naar
uit te kijken als de lockdown voorbij is!

(Een ingekomen bericht)
Voor alle kinderen van de basisschool was er deze
voorjaarsvakantie een foto speurtocht in het dorp!
Er kon tot en met 26 februari worden gezocht en
het antwoord was tot zaterdag 27 februari 9.00 uur
in te leveren bij fam. Kastelein (Prinses Beatrixstraat 33).
De prijsuitreiking wordt bekend gemaakt via de
website van de VBW (www.vbwzegveld.nl) en de
Facebookpagina van VBW Zegveld.
Win jij de prijs?!

En de prijswinnaars zijn…

De winnaars van de kleurwedstrijd zijn:
1 jaar: Kaat Dwars
2 jaar: Jinthe Spaanderman + Joris de Bruijn
3 jaar: Meagan Reijerse + Jesse Beukers
4 jaar: Jesse Berghoef + Lot de Leeuw
5 jaar: Lizzy Beiboer
6 jaar: Alessi + Ryan Bottelberghs
7 jaar: Faemke van der Werff + Timon Kastelein
8 jaar: Tessha + Ruben
Winnaar puzzel 5 jaar t/m groep 8:
Danieke Verboom

Gemeente Woerden
sluit aan bij Meld
Misdaad Anoniem
(Een ingekomen bericht)

Vakantie Bijbel Week foto speurtocht!

Eind vorig jaar werd heel Zegveld verrast door
een gevuld oranje tasje van de Oranjevereniging. Naast de versnaperingen en kaarsjes zat er
een origineel puzzelboekje in. Op deze manier
hoefde niemand zich te vervelen tijdens de
feestdagen.
Begin februari werden de prijswinnaars thuis
opgezocht en verrast met een leuk prijzenpakket.
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Winnaar puzzel 13 t/m 17 jaar:
Moniek van Vliet
Winnaar puzzel 18+: Dit Timmerman
Winnaar winactie facebook: Gerdi van Elk
Winnaar winactie Instagram: Sam Stoof
We wensen alle winnaars veel plezier met hun
prijs!

Ondermijnende criminaliteit is in Nederland een
diepgeworteld probleem. Ondermijning gebeurt
in Woerden net zo goed als elders in het land.
Burgemeester Victor Molkenboer: “Ondermijning
is een web waar onze samenleving langzaam in
verstrikt raakt, als we er niets tegen doen. Daarom
is het tegengaan van deze vorm van criminaliteit
een prioriteit. Inwoners kunnen daarbij actief
helpen, door signalen van ondermijning tijdig te
delen. Dankzij de samenwerking met Meld Misdaad Anoniem bereiken deze meldingen nu ook
direct de gemeente. Dat zorgt ervoor dat we hier
samen met onze veiligheidspartners nog sneller op
kunnen reageren.”
Over Meld Misdaad Anoniem
Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke
organisatie en geen onderdeel van de politie. De
organisatie is een vangnet voor mensen die met
informatie over criminele activiteiten niet direct
naar de politie kunnen, durven of willen stappen.
Meld Misdaad Anoniem zorgt ervoor dat de
informatie bij de opsporing terecht komt, maar de
melder buiten beeld blijft.
Meld Misdaad Anoniem is zeven dagen per week
telefonisch bereikbaar via 0800-7000 (gratis). Op
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur
en in weekenden en op feestdagen van 9.00 tot
17.00 uur. Melden kan ook 24/7 via een beveiligde
omgeving op meldmisdaadanoniem.nl/melden

NLdoet uitgesteld
naar 28 en 29 mei
Vanwege corona is de nationale actie NLdoet
uitgesteld van het laatste weekend van maart naar
het laatste weekend van mei. Zet je het gelijk in de
agenda? Let op: het aanvragen van een financiële
bijdrage kan nu ook langer!

Landelijke Opschoondag 2021
De Landelijke Opschoondag van zaterdag 20 maart
gaat door! Door corona wordt de invulling echter
wel anders. Deelnemers worden opgeroepen om
individueel zwerfafval te rapen in hun eigen buurt.
Dit wordt dit jaar niet in groepen gedaan.

Wie bracht Ineke Stouthart thuis?
(Een ingekomen bericht)
Onderstaand verzoek richten wij tot u om duidelijkheid te verkrijgen. Mijn vrouw Ineke Stouthart
was op woensdag 4 november 2020 per fiets op weg naar de fysiotherapeut aan de Leidsestraatweg. Zij
kwam vanuit het centrum van Woerden via de Rembrandtlaan de rotonde bij het Tournoysveld op het
kruispunt met de Mesdagstraat voorbij de Kruiskerk. Daar stapte zij af om te kunnen oversteken. Terwijl
ze daar stond te wachten is zij aangereden. Wil de dame die haar hierna heeft thuis gebracht contact met
ons opnemen? Vriendelijke groet, Jan Stouthart, tel. 0348-408569.

Lisette Pauw
Prinses Beatrixstraat 12 • 3474 JW Zegveld

Tel. 0615080215 • Lisette_pauw@hotmail.com

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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De Berichtgever
BiebNieuws
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JAAR
Letterfeest op de Milandschool

(Een ingekomen bericht)

(Een ingekomen bericht)

De Bibliotheek in Zegveld en Kamerik is helaas
gesloten. Dit betekent niet dat je zonder boeken
komt te zitten. Leden uit Zegveld en Kamerik
kunnen namelijk boeken en andere materialen
ophalen in Woerden, Harmelen, Oudewater,
Montfoort of Linschoten. Vanwege de gezondheid van onze medewerkers, vrijwilligers en
bezoekers is er geen AfhaalBieb in Zegveld of
Kamerik. Bedankt voor je begrip!
Tot en met dinsdag 2 maart a.s. blijf je tijdens
speciale openingsuren welkom voor het inleveren van je boeken en andere bibliotheekmaterialen en voor het ophalen van je reserveringen
in Woerden, Harmelen, Oudewater, Montfoort
en Linschoten. Alles wat je op 4 februari in huis
hebt met een inleverdatum van 9 februari t/m 22
februari jl. wordt door ons automatisch verlengd
tot 11 maart a.s.. Geen zorgen dus.

Na heel veel flitsen, lezen, schrijven en oefenen hebben
de leerlingen van groep 3 van de Milandschool eind
januari hun laatste letter geleerd. Vanaf september
leerden ze de eerste letters en nu kennen ze ze allemaal!
Vanwege het thuisonderwijs de afgelopen weken, hebben
de leerlingen online aan hun juffen laten horen dat ze
echte letterkanjers zijn! Dat was reden voor een feestje en
het feestje gebeurde dit jaar dan ook gewoon online. De
juf bracht bij alle leerlingen een verrassingspakketje dat
nog niet meteen uitgepakt mocht worden. Een dag later
kwamen de groep 3 leerlingen en hun juffen online en
pakten ze allemaal tegelijk het pakketje uit. Tevoorschijn
kwamen een letterdiploma, slingers, een ballon, een
letterkanjer-tattoo, letterkoekjes en bingokaarten voor de
online letterbingo! Het feestje werd verder gevierd met
een filmpje, liedje, dansende feestletters en de bingo. De
leerlingen straalden en de juffen zijn natuurlijk supertrots op hen!

Thuis kan je via de website of de Wise App jouw
reservering plaatsen. Zodra je bericht hebt gekregen dat deze voor je zijn aangekomen ben je
tijdens onze speciale openingstijden welkom om
deze op te komen halen. Vergeet niet je bibliotheekpasje mee te nemen! Kies voor ophaallocatie Woerden, Oudewater, Harmelen, Montfoort
of Linschoten. Op vertoon van je bibliotheekpas
kan je de reservering komen ophalen die voor je
klaarstaat. Kom langs tijdens speciale openingstijden. Inleveren kan via de inleverbrievenbussen
in Oudewater en Woerden, in Harmelen of bij de
DoeMee Huizen Montfoort en Linschoten (bij
het DoeMeeHuis alleen tijdens openingstijden).

Nog verkrijgbaar
Het boeiende verhaal over
de ‘San Antonio Rose’
Het boek ‘Ik verwacht tegen juni terug te zijn’
geschreven door Jeroen van der Kamp, is nog te koop
bij bakkerij De Leeuw, Hoofdweg 91.
Centraal in het boek is het verhaal van de in ons dorp
neergestorte Amerikaanse B17 bommenwerper
‘San Antonio Rose’.
De kosten van het boek bedragen € 28,00.

Basisschool Jorai weer open!
(Een ingekomen bericht)
Maandag 8 februari jl. was het eindelijk weer zover! Na een periode van thuisonderwijs, vanwege de
lockdown, waren alle kinderen weer van harte welkom op school! De kinderen uit de noodopvang hadden gezorgd voor ‘welkom terug’ posters.
Op de laatste thuiswerk-lesdag kregen niet de kinderen, maar de ouders een rapport
met hierop hoge waarderingen voor geduld, betrokkenheid en ondersteuning! Hiermee wilden de
leerkrachten iedereen
heel hartelijk bedanken voor hun inzet
in de periode van het
thuisonderwijs!
Op maandagochtend
was het nog wel
even spannend of de
school echt open kon
gaan, vanwege de
winterse omstandigheden. Maar gelukkig
arriveerde iedereen
zonder al te grote
problemen.
De kinderen genoten
deze week weer van
de contacten met
elkaar. Het was een
feestje om elkaar
weer te zien. De
sneeuw heeft deze
feestvreugde zeker
verhoogd!

Steunpuntt
Toeslagenaffaire
van start
(Een ingekomen bericht)
Gemeente Woerden heeft een Steunpunt Kinderopvangtoeslagaffaire opgericht. Ook in Woerden
zijn ouders de afgelopen jaren ernstig in de
problemen gekomen, omdat de Belastingdienst
ten onrechte de kinderopvangtoeslag stopzette
en terugvorderde. Met het steunpunt hoopt de
gemeente de gedupeerde ouders zo snel mogelijk
te bereiken en hen te helpen om de gevolgen van
de affaire tot een minimum te beperken.
Extra hulp
De getroffen ouders kunnen recht hebben op
een compensatieregeling van de Belastingdienst.
Maar voor wie in de problemen is geraakt, is de
regeling misschien niet voldoende. Er kunnen
meer problemen zijn ontstaan. Bijvoorbeeld
rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en
de opvoeding van kinderen. De gemeente kan de
ouders helpen om ook op deze vlakken de juiste
hulp te krijgen.
Aanmelden bij Steunpunt Toeslagenaffaire
Gemeente Woerden roept slachtoffers van de
toeslagenaffaire op om zich te melden. Dat kan via
Woerden Wijzer: info@woerdenwijzer.nl of 0348
428 600 (ma t/m vr van 8:30 tot 12:30 uur).
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In gesprek met ... Gert & Bea Hulleman-van Veen
Veel oud-leerlingen vanuit Zegveld hebben
ze in hun klas gehad en op die manier zijn ze
inmiddels goed bekend met ons dorp. Daarbij
wonen zij vanaf 1996 in ons dorp en zijn ze
voor velen geen onbekenden meer. Maar hoe
komen zij hier verzeild? Een goede reden om
eens nader kennis te maken met Gert en Bea
Hulleman die wonen aan de Hoofdweg 137.
Gerrit Hulleman, roepnaam Gert, is op 8 juni
1947 in Apeldoorn geboren als zoon van Henk
Hulleman en Bets van der Lugt. Het gezin
Hulleman bestond uit vader, moeder en drie
kinderen, twee jongens en één meisje. Gert
was de jongste van het gezin dat hij omschrijft
als een warm nest.
De lagere school werd gevolgd aan de Koningin Wilhelminaschool in Apeldoorn. “Ik heb
alle klassen goed doorlopen en had het naar
mijn zin. In klas zes kreeg ik Frans als leervak
van meester Verhoef. Toen ik in de eerste les
het woordje ‘maintenant’ verkeerd uitsprak,
werd ik door hem op mijn nummer gezet.
Sindsdien heb ik een hekel aan de Franse taal.”
De middelbare school volgde Gert op het
Christelijk Lyceum aan de Jachtlaan in
Apeldoorn. Hier werd het HBS-A diploma
gehaald. “Ik ben nog steeds bevriend met een
klasgenoot van deze school.”
“Hierna ben ik gaan werken op de administratie bij Philips in Eindhoven. Ik ben daar ook
gaan wonen. Na één jaar ben ik weer terug
gegaan naar Apeldoorn. In 1963 was Philips
daar gestart met het ontwikkelen van computers en daar kon ik gaan werken. Van 1965 tot
1973 ben ik daar werkzaam geweest met een
onderbreking van zestien maanden (19671969) toen ik in militaire dienst moest. Na
een opleiding van twee maanden in de Elias
Beeckmankazerne in Ede kwam ik voor de
rest van mijn militaire diensttijd terecht bij de
Verbindingsdienst in Harderwijk. Het ontwikkelen van computers bij Philips is trouwens
nooit een succes geworden.”
Het was ook in de periode van 1967 tot 1974
dat Gert actief was bij de Jeugdkerk in Apeldoorn. “Eigenlijk ging ik niet zo vaak naar de
kerk, maar op een gegeven moment hadden
ze bij de Jeugdkerk een herder nodig voor het
kerstspel. Ik vond dat zo leuk, dat ik vanaf
die tijd altijd naar de Jeugdkerk ben geweest.”
Koningin Wilhelmina, die zelf naar de Grote
Kerk in Apeldoorn ging, vond dat er voor de
jeugd ook een kerk moest zijn. Zij was dan
ook de initiatiefneemster voor het oprichten
van de Jeugdkerk in Apeldoorn. Uiteindelijk
waren er zes Jeugdkerken van de Hervormde
gemeente Apeldoorn. “Samen met een groepje
bereidden wij een dienst voor en deze werd
ook geheel door ons verzorgd. Hierbij trad
ik meerdere keren op als spreker. In onze
Jeugdkerk kwamen zo’n 200 jongeren. Vanuit
de Jeugdkerk werden ook zomerkampen in
Nederland georganiseerd, o.a. naar Terschelling en Ommen. Tenten voor het kamp werden
overal vandaan gehaald en het mooie was dat
we deze mochten opslaan in Paleis Het Loo.
Vanuit de Jeugdkerk komen we nog steeds

met zo’n vijftien mensen bij elkaar. Dat is met
Hemelvaartsdag en in september gaan we een
weekend met elkaar weg. Reuze gezellig!”
Toen Gert is gaan werken, is hij begonnen
met avondstudies. Zo behaalde hij achtereenvolgens PD (Praktijkdiploma boekhouden),
daarna MBA (Moderne Bedrijfsadministratie)
en SPD 1 en 2 (Staats Praktijkdiploma Bedrijfsadministratie). “Na het behalen van mijn
diploma SPD2 heb ik gesolliciteerd bij een
LEAO-school in Zeist. Tijdens de sollicitatie
vertelde ik wel dat ik nog nooit een krijtje had
vastgehouden, waarop de directeur zei: “Had
ik ook niet”. Op deze school heb ik één jaar
gewerkt met examenklassen. Dit alles zonder
pedagogisch diploma. Ik vond het heel erg
leuk.”
Gert hield en houdt nog steeds van avontuur. Na dat ene schooljaar ging hij met een
vriend en twee vriendinnen voor een jaar naar
Israël. Ze gingen werken in de kibboets Dafna,
gelegen in Boven-Galilea in het noorden van
Israël. Een kibboets is een collectieve landbouwnederzetting in Israël.
“Een heerlijk en leerzaam avontuur.”
Bij terugkomst in Nederland zocht Gert weer
een baan in het onderwijs. “Via een advertentie kwam ik in Woerden terecht, bij de Christelijke LEAO Willem-Alexanderschool op de
Nieuwe Markt, de latere Oversingelschool
aan de Singel in Woerden. Ik was de enige
sollicitant en werd direct aangenomen. Ik gaf
daar handelskennis, later werd dit economie.
Omdat ik nog steeds het pedagogisch diploma
niet had, ben ik dat toen eerst maar gaan
behalen. Ik heb in Woerden eerst twee jaar op
kamers gewoond en van 1977 tot 1996 in een
woning aan de Narcisstraat.”
Het was op deze school dat Gert zijn vrouw
Bea van Veen tegen kwam. Daarover verderop
meer.
Nu eerst het verhaal van Gijsbertha Hermina
van Veen, roepnaam Bea. Zij is op 10 januari
1962 te Wilnis geboren als dochter van Janus

van Veen en Jaantje van Dijk. Het gezin Van
Veen bestond uit vader, moeder en vier dochters, waarvan Bea de jongste is.
De lagere school werd aan de Koningin Julianaschool in Wilnis doorlopen. “Ik bewaar hier
goede herinneringen aan. Ik heb trouwens een
hele fijne jeugd gehad. Thuis moesten we wel
meehelpen in de winkel. Mijn vader had nl.
een hoveniersbedrijf en een bloemisterij met
winkel aan huis.”
De middelbare school werd gestart aan het
Hermann Wesselink College in Mijdrecht. “Ik
startte daar in de brugklas havo/vwo. Maar
omdat ik paardrijden veel leuker vond dan
leren ging ik al na één jaar naar een andere
school. Dit werd de Maranatha Mavo in
Mijdrecht. Na het behalen van mijn diploma
ging ik weer terug naar het Hermann Wesselink College, maar nu in Amstelveen. Ik
startte daar met havo-4. Ik heb prima herinneringen aan deze school en heb nog steeds
contact met vijf medeleerlingen. Eén daarvan
is zelfs ambassadeur in de Verenigde Staten in
Washington. Wij hadden een super mentor op
deze school. Zij nodigde ons eenmaal per jaar
uit bij haar thuis en ging vervolgens met de
hele klas naar de Schouwburg. Zij vond dat dit
bij de opleiding hoorde. In 1980 heb ik mijn
havo-diploma behaald. Het paardrijden was
overigens op mijn zestiende jaar afgelopen.
Mijn volgende uitdaging was de Nieuwe Lerarenopleiding aan de VL-VU in Amsterdam.
Daar heb ik Engels en Nederlands gestudeerd
en na vijf jaar de diploma’s behaald.”
Ook Bea is in 1985 gaan werken bij de Christelijke school voor vbo ‘Oversingel’ aan de Singel
in Woerden. “Ik gaf daar Engels en Nederlands. In 1995 is de ‘Oversingel’ samengegaan
met het Kalsbeek College. Tot 2006 heeft de
school aan de Singel gestaan, toen is de school
verhuisd naar de locatie Bredius voor vmboopleiding aan de Burg. H.G. van Kempensingel. Intussen had ik een opleiding gevolgd
tot leerlingbegeleider en vervolgens tot coach

De Berichtgever
voor het personeel van de school. Sinds februari 2009 ben ik adjuct-direkteur van de school.
Thans heet dat afdelingsleider.”
Bea trouwde in 1986 met Piet. In vier jaar tijd
woonden ze in vier huizen: Nederhorst den
Berg, een bovenhuis in Hilversum (vreselijk!), de Geerkade in Wilnis en vervolgens
de nieuwbouw in Wilnis. Deze verhuizingen
waren niet gewild; steeds had de verhuurder
een andere bestemming voor de huizen. Na
vier jaar strandde het huwelijk.
Doordat Bea en Gert op dezelfde school
werkten, leerden ze elkaar steeds beter kennen.
Tijdens een werkweek vonden ze elkaar wel
erg leuk en daarna is bij een kanotocht op
de Linge de vonk echt over geslagen. In 1992
zei Gert tegen Bea: “Ik ga volgend jaar naar
Rusland, ga je mee?”, waarop Bea zei: “Ja, lijkt
me leuk.” Toen Gert er aan toevoegde: “ik wil
wel kamperen”, zei Bea: “dat heb ik nog nooit
gedaan, maar dat komt vast goed.” In 1993 zijn
zijn ze samen voor vijf weken op vakantie naar
Rusland gegaan. En dat is heel goed bevallen.
“Op 30 mei 1996 zijn we in Zegveld komen
wonen. We zochten eigenlijk een boerderijtje.
Maar een boerderijtje was of niet te betalen
of er moest van alles aan opgeknapt worden.”
Bea zag als ze van Wilnis naar Woerden door
Zegveld reed het huis aan de Hoofdweg 137 te
koop staan. “Dat is iets voor ons.” Maar Gert
zag Zegveld niet zitten. Echter na één keer kijken was ook Gert verkocht en werd de woning
binnen een week gekocht.
Gert en Bea zijn op 12 oktober 1999 een soort
van ‘stiekem’ getrouwd. “Het huwelijk voor
de burgerlijke stand vond in het stadhuis van
Woerden plaats. Daarna zijn we direct op
huwelijksreis gegaan naar Terschelling. Bij
thuiskomst hebben we kaarten verstuurd ‘wij
zijn getrouwd’.”
Naast het lesgeven op het Kalsbeek College
heeft Gert in de avonduren twintig jaar Middenstandsles gegeven in rekenen, bedrijfseconomie en marketing.
Toen Bea in februari 2009 adjuct-directeur
werd op het Kalsbeek college is Gert, na 34
jaar op hetzelfde College te hebben gewerkt,
gestopt als docent. “We vonden het geen goed
idee dat Bea eigenlijk de ‘baas’ van Gert zou
worden. We hebben toen afgesproken dat hij
thuis het huishouden en de tuin zou bijhouden
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en daarnaast zou koken. Tot nu toe werkt dat
prima.”
Gert is zijn hele leven al een fan van toneelspelen. “In Apeldoorn heb ik van 1964
tot 1974 gespeeld bij toneelgezelschap ‘Het
Noorderkwartier’. We speelden daar voor o.a.
de geitenfokvereniging en voor diverse clubs
in de omgeving. We hebben ook een keer in
theater Orpheus in Apeldoorn gespeeld voor
het personeel van paleis Het Loo. Hierbij
waren ook prinses Margriet en prof. mr. Pieter
van Vollenhoven aanwezig. Ook in Mijdrecht
ben ik vele jaren lid geweest van een toneelgezelschap. Toen ik in Zegveld woonde heb
ik zesmaal meegedaan met toneelvereniging
‘De Milanders’ die rondom Koninginnedag,
nu Koningsdag, voor de Oranjevereniging
optrad. Verder speel ik eenmaal in de drie jaar
mee bij de Historische Spelen Woerden. Ik heb
altijd ontzettend veel plezier aan toneelspelen
beleefd.”
Bea heeft ooit ook tweemaal toneelgespeeld.
Dit was in de periode dat zij actief was binnen
de C.P.J. Breukelen (Christelijke Plattelands
Jongeren). “Het spelen vond ik niks, daarom
ben ik daarna gaan souffleren. Voor de afdeling Breukelen heb ik jaren in het bestuur
gezeten.”
Gert houdt zich nog steeds bezig met een
vorm van toneelspelen. “Vanaf 1988 ben ik
figurant danwel semi-acteur in tv-spotjes of
een film. Zowel in Nederland als België heb ik
leuke rolletjes gehad.”
Gert heeft nog een andere vorm van toneelspelen. “Ik speel al vijf jaar voor de studenten
aan de Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam een
simulatiepatiënt. Een simulatiepatiënt is een
gezond persoon die getraind wordt om een
bepaalde patiëntenrol te spelen. Simulatiepatiënten worden ingezet bij het onderwijs
en de examens van studenten. Voorbeeld: Je
speelt de rol van een patiënt met buikpijn door
galstenen. Een student kruipt in de rol van
arts, voert een gesprek en doet een lichamelijk
onderzoek. Na dit consult geeft de simulatiepatiënt feedback aan de student. Soms speel ik
wel drie tot vier keer in de week een simulatiepatiënt.”
Bea is sinds 2009 betrokken bij Woerdens
Techniek Talent (WTT) als vertegenwoordiger
van het Kalsbeek College. Deze samenwerking
tussen bedrijfsleven, overheid en scholen
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heeft nu vorm gekregen in de TechnoHub. De
leerlingen van het Kalsbeek College kunnen
daar de nieuwe profielen MT (Mobiliteit &
Transport) en BWI (Bouwen Wonen Interieur) volgen. Dit werd mede mogelijk gemaakt,
omdat Bea meeschreef aan een subsidieaanvraag voor promotie en behoud van techniek
onderwijs in de regio.
Gert gaat graag uitdagingen aan, ook op het
gebied van uiterlijk. Zo deed hij in 2006 mee
aan de wedstrijd ‘Meest verleidelijke 50-plusser’ tijdens de 50PlusBeurs in de jaarbeurs te
Utrecht. In de Berichtgever van oktober 2006
hebben we zijn winst uitgebreid beschreven.
Vanaf de start van AutoMaatje Woerden vijf
jaar geleden is Gert bij deze organisatie vrijwilliger. Dit is een vrijwillige vervoersservice
voor en door eigen bewoners. Ben je minder
mobiel, heb je geen eigen auto of is openbaar
vervoer/taxi een probleem? Dan kun je gebruik maken van AutoMaatje Woerden.
Bea heeft als hobby schilderen. Om vaardigheid op te doen gaat ze af en toe met twee
zussen een workshop doen. “Daarnaast mag ik
graag lezen en fotograferen. Koken heeft ook
mijn interesse. Ik vermaak me een beetje in de
creatieve hoek. In het verleden deden we graag
mee met de Hoofdweg Tuinendagen. Helaas is
deze activiteit zo’n tien jaar geleden gestopt.”
Samen mogen ze graag reizen. “In 2005 zijn
we vijfeneenhalve week al kamperend door
Frankrijk, Spanje en Portugal gereisd. We
hadden vrije tijd gespaard. Dat kon toen nog.”
Onvergetelijk is voor Gert nog steeds de reis
in 2000 met vijf vrienden naar China in een
tot camper omgebouwde MAN-truck. Dit
verhaal is in de Berichtgever van oktober 2000
beschreven.
Af en toe reist Gert naar de Grolsch Veste in
Enschede. Dit is het stadion van FC Twente.
En de ‘Tukkers’ spelen hun thuiswedstrijden
in dit stadion. “Ja, FC Twente, daar ben ik
hartstochtelijk fan van.”
Tot slot willen Gert en Bea dit interview afsluiten met de volgende opmerking. “We hopen
dat we hier nog heel lang mogen wonen. We
zijn heel gelukkig met elkaar.” En wat Zegveld
betreft: “Het leuke aan het dorp vinden we dat
het heel gemoedelijk is.”
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(Een ingekomen
bericht)
Opknapbeurt
‘De Zegge’
Nu er geen activiteiten
zijn bij Welzijn Zegveld
hebben enkele vrijwilligers het plan opgevat
‘De Zegge’ een grondige
opknapbeurt te geven. Er
wordt driftig schoongemaakt, geschuurd en
geverfd.
Jan en Ria Beukers van
schildersbedrijf Beukers
hebben meegedacht met
het uitzoeken van de
kleuren en de benodigdheden daarvoor geleverd.
Zodra het weer mag,
worden de gasten in een
frisse en zonnige ‘De
Zegge’ ontvangen voor
koffie, een spelletje en een
praatje.

Spreekwoorden en gezegden
Gea Muijt heeft 23 spreekwoorden en gezegden gevonden bij het plaatje in het
lees- en doeboekje dat in december jl. is uitgedeeld aan deelnemers en vrijwilligers van Welzijn Zegveld. Hiermee is zij de winnaar geworden en is aan haar
een prijsje uitgereikt.

Voor u gelezen in de Woerdense Courant:

Vaccineren. Hoe komt u op de priklocatie?
Als u een uitnodiging heeft gekregen voor een vaccinatie, kunt u een afspraak
maken met de GGD. Op dat moment hoort u waar u naartoe moet. Meestal zal
u naar het prikcentrum in Houten of Utrecht gaan. Heeft u geen eigen vervoer
en is er niemand in uw omgeving die u kan helpen, neem dan contact op met
de regiotaxi (088 0025400), Automaatje (0631936612) of Valys-voer.
Mensen die zich laten prikken en gebruikmaken van de regiotaxi als wmovoorziening hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Ook gaat deze rit niet ten
koste van uw kilometer saldo.

Warme groet van mij!
Wat een verrassing! Begin februari
hebben voor zover bekend alle adressen in Zegveld een bemoediging door
de brievenbus gekregen. Een plastic
hoesje met daarin een aardigheidje.
Dit kon zijn: een waxinelichtje, een
sleutelhanger, een zakje thee of enkele
bloembolletjes. In het hoesje zat
ook een bemoediging: Hou vol, hou
moed! Soms zat er ook nog een klein
gedichtje bij met de volgende tekst:
Hoop is een lichtje in je x dat vandaag moed geeft en morgen kracht.

Wat lief en mooi om zo bemoedigd te
worden. Deze lieve actie heeft zoveel
dorpsgenoten goed gedaan.
Maar wie zit hier achter? Dat is niet
bekend, want de actie wordt alleen
ondertekend met: Warme groet van
mij! En dat is misschien ook wel het
mooie van deze actie. Iemand met
zoveel liefde en zo’n groot hart heeft
deze actie anoniem willen doen.
Ontroerend!
Namens alle inwoners van ons dorp
wil De Berichtgever deze anonieme
weldoen(st)er
bedanken voor deze
actie. Wij houden
vol, want deze actie
geeft ons moed. Een
warme groet aan
u, wie u ook bent,
van ons allemaal.
xxx

De Berichtgever
Burgerlijke stand

Nieuwe arts in opleiding
(Een ingekomen bericht)

Geboren:
15 december 2020
Jens, zoon van
Jacco & Willeke van der Knaap-Smaling
Kon. Julianaweg 17, 3628 BN Kockengen
26 januari 2021
Ryan John (Ryan), zoon van
Danny & Susan van der Kuij-Hoogendoorn
Johan de Wittlaan 10-M, 3445 AH Woerden
30 januari 2021
Rafa Julian Sebas (Rafa), zoon van
Mathijs Brak & Linda Hoogendoorn
Jan Steenstraat 6, 3443 GX Woerden

40 jaar getrouwd:
27 februari 2021
Dirk & Jannie van Amerongen-Nap
Kastanjelaan 2, 3474 KB Zegveld

Overleden:
8 februari 2021
Hendrika (Henny) van Amerongen-Kortland
in de leeftijd van 74 jaar
Dorpsstraat 20, 3474 JR Zegveld
12 februari 2021
Aaltje (Alie) de Gier-van der Helm
in de leeftijd van 70 jaar
Dorpsstraat 28, 3474 JR Zegveld
13 februari 2021
Arie Kuijer
in de leeftijd van 69 jaar
W. Alexanderstraat 30, 3474 JT Zegveld

Hartelijk bedankt
Graag willen wij iedereen bedanken die aan
ons gedacht heeft bij ons 40 jarig huwelijksjubileum. De vele kaarten, bloemen en andere
cadeaus hebben ons goed gedaan.
Geertje en Kees Kuijer

Hartelijk dank
Graag willen wij u danken voor uw medeleven,
de vele kaarten en de troostende woorden die
we hebben mogen ontvangen na het overlijden
van mijn lieve man, onze vader en opa

Jan Vreeburg
Het heeft ons goed gedaan en we voelen ons
erdoor gesterkt.
Anny Vreeburg, kinderen en kleinkinderen

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.
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Als nieuwe huisarts in opleiding bij dokter Quaak wil ik me
graag even aan u voorstellen. Ik
ben Chantine Polinder en sinds
1 februari jl. werkzaam in de
huisartsenpraktijk in Zegveld op
de maandag, dinsdag en vrijdag.
Na mijn studie geneeskunde in
Rotterdam ben ik aan de slag
gegaan bij de afdeling kindergeneeskunde in het Vlietland
ziekenhuis te Schiedam. Daarna
ben ik begonnen met de opleiding tot huisarts aan het VUmc te
Amsterdam. Het mooie aan het
huisartsenvak vind ik dat je het
eerste aanspreekpunt bent voor
de patiënt, die kan met allerlei vragen bij je terecht.
Inmiddels ben ik toegekomen aan het laatste jaar
van mijn opleiding. Ik verwacht dat het werken in
een praktijk in een dorp anders is dan in de stads-

praktijk waar ik
eerder gewerkt
heb. Toen ik
met de huisartsenopleiding
startte heb ik
Rotterdam als
woonplaats
verlaten en zijn
we naar Waarder verhuisd.
Het inwisselen
van de stad
voor een dorp
was voor ons
geen straf. We
genieten samen
met onze twee
zoons van 2 jaar
oud van het wonen in het Groene Hart. Dat ik nu
ook mag werken in een dorpspraktijk geeft voor
mij een extra dimensie. Ik kijk dan ook erg uit naar
de rest van dit jaar.

Geldproblemen vroegtijdig in beeld
Inwoners met betalingsachterstanden krijgen hulpaanbod
(Een ingekomen bericht)
Vanaf deze maand krijgen inwoners van gemeente
Woerden die een betalingsachterstand hebben bij
de woningcorporatie, zorgverzekeraar of het drinkwaterbedrijf hulp aangeboden bij het voorkomen
van verdere schulden. Na een wijziging in de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening is de gemeente
sinds 1 januari 2021 verplicht om een hulpaanbod
te doen.
In de gewijzigde wet is het delen van persoonsgegevens van burgers die betalingsachterstanden
hebben mogelijk gemaakt. Zo kan de gemeente
inwoners met schulden makkelijker vinden en hulp
aanbieden. Naar verwachting gaat het voor Woerden om tussen de 450 en 500 signalen per maand.
Hoe werkt het?
In de wet is geregeld dat woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en drinkwaterbedrijven gegevens mogen delen met de gemeente.
Dit mogen zij doen nadat zij zelf een sociaal
incasso-traject hebben doorlopen en het niet is
gelukt om in contact te komen met de inwoner. De
gemeente heeft afspraken gemaakt met Achmea,
Menzis, VGZ, Zorg en Zekerheid, Vitens en GroenWest. De gemeente krijgt van hen een lijst met
naam, adres en de hoogte van de achterstand door.
Daarna is de gemeente verplicht om de inwoners
op deze lijst een hulpaanbod te doen.

Getrainde vrijwilligers
De gemeente Woerden heeft ervoor gekozen om
de inwoners op de lijst een kaart te sturen met
daarop het aanbod voor een gesprek. Ook staat
op die kaart wat inwoners zelf kunnen doen. Het
gesprek wordt gevoerd door medewerkers van de
thuisadministratie van Kwadraad en van Stichting Maatjes voor Woerden. Later dit jaar maakt
de gemeente ook afspraken met andere partijen
over het aanleveren van informatie, waaronder de
energiebedrijven.
“Mensen met geldproblemen of schulden wachten
vaak lang met het zoeken van hulp. Ze schamen
zich of weten niet waar ze hulp kunnen vragen.
Maar hoe eerder je erbij bent, hoe sneller je van de
schulden af bent. Door als gemeente in een vroeg
stadium hulp aan te bieden, kunnen we inwoners
helpen om ergere schulden te voorkomen. Het is
goed dat deze wetgeving er nu is. Zo kunnen we
veel meer mensen veel eerder hulp aanbieden dan
voorheen.”, aldus wethouder Tymon de Weger
(schuldhulpverlening). “Het gaat om een hulpaanbod. De inwoner mag zelf kiezen of hij/zij daar gebruik van wil maken. De gemeente kan de inwoner
niet verplichten.”

De Berichtgever in 2021
De Berichtgever hoopt in 2021 te verschijnen op
26 maart, 30 april, 28 mei, 25 juni,
24 september, 22 oktober, 19 november,
17 december.
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk
woensdag 10 maart 2021 bij
ons binnen te zijn.
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