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Op 19 december jl. is Bram van der 
Vlugt aan de gevolgen van corona over-
leden. Bram woonde op boerderij ‘De 
Loet’ aan de Meije 310. 

Abraham Rutger (Bram) van der Vlugt 
werd op 28 mei 1934 in Den Haag 
geboren als zoon van de gelijknamige 
Abraham Rutger van der Vlugt en El-
len Stokvis. Zijn moeder werd in de 
Tweede Wereldoorlog door de nazi’s naar 
Auschwitz gedeporteerd waar zij over-
leed. Omdat hun vader niet-Joods was, 
werden Bram en zijn oudere broer Fred 
niet opgepakt. Wel verloren zij in 1945 
hun huis bij een bombardement. 
Bram wilde al vroeg acteur worden, maar 
zijn vader wilde graag dat hij bouwkunde 
ging studeren in Delft. Daar raakte hij 
betrokken bij het studententoneel. 
Doordat Bram meer van muziekmaken 
(hij speelde cello en  piano) en toneelspe-
len hield, haalde hij het verplichte aantal 
examens niet en moest hij twee jaar in 
militaire dienst. Na zijn diensttijd besloot 
hij zijn studie Bouwkunde te laten voor 
wat het was en ging naar de toneelschool 
in Amsterdam, waar hij in 1961 afstu-
deerde als acteur en regisseur. Na zijn 
opleiding was hij zeven jaar aangesloten 
bij Toneelgroep Studio die zich bezighield 
met experimenteel toneel. In 1963 kreeg 
hij bekendheid bij het grote publiek door 
zijn rol van dokter Finlay in de televisie-
serie ‘Memorandum van een dokter’. 
In 1970 werd Bram een van de oprichters 
van toneelgroep ‘Sater’. Bij dit gezelschap 
speelde hij tot 1974. Daarna was hij bij 
wisselende gezelschappen en in de vrije 
sector te zien. Voor zijn vertolking van 
Niels Bohr in het toneelstuk ‘Kopenha-
gen’ van Michael Frayn ontving Bram 
op 10 september 2000 in de Utrechtse 
Schouwburg de Louis d’Or, de belangrijk-
ste Nederlandse Toneelprijs voor de beste 
mannelijke hoofdrol. Ook op televisie was 
Bram in diverse series te zien, zoals in 

In memoriam: Bram van der Vlugt

Medisch Centrum West, Unit 13, Keyzer 
en De Boer Advocaten en recent nog in 
Dokter Deen. Filmrollen waren er voor 
Bram o.a. in de film ‘Pastorale 1943’, ‘Per-
vola’ (waar hij een Gouden Kalfnominatie 
mee kreeg) en ‘De Gordel van smaragd’. 

De grootste bekendheid kreeg Bram voor 
zijn rol als ‘vaste raadsman van Sinter-
klaas’, zoals hij dat altijd zelf verwoordde. 
Van 1986 tot en met 2010 kroop hij 
jaarlijks in deze rol, tot genoegen van 
misschien wel miljoenen kinderen. 
Daarbij was hij als Sinterklaas niet alleen 
betrokken bij de officiële intocht maar 
ook als vaste gast bij diverse producties 
rondom de goedheiligman, zoals De Club 
van Sinterklaas en Het Sinterklaasjour-
naal. In een interview verwoordde Bram 
het als volgt: ‘Het spel dat ik al meer dan 
dertig jaar speel, is dat Sinterklaas bestaat! 
Ik speel hem dus niet. Op zijn best doe ik 

hem na’. In de Berichtgever van november 
2004 staat een uitgebreid interview met 
Sinterklaas. 
Verder was Bram actief als ambassadeur 
van het Groene Hart. Hij was één van 
de oprichters van de stichting ‘Gras en 
wolken’, die ijvert voor het behoud van 
het Groene Hart. Vanuit zijn interesse 
voor het platteland schreef hij het boek 
‘Traditioneel of vernieuwend’. In dit boek 
beschrijft Bram de bijzondere manier van 
werken/boeren van de familie Spruit aan 
de Dwarsweg, die tegen alle regelwetge-
ving in gaat, maar wel met veel betere 
resultaten. Ook was hij een actief lid van 
Stichting Buurtcomité Stichtse Meije.
Voor alle bovengenoemde activiteiten 
ontving Bram uit handen van burgemees-
ter Van Zwieten op 27 april 2001 een hoge 
Koninklijke Onderscheiding. Hij werd 
benoemd tot Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw. 

Bram laat zijn vrouw Irma, vijf kinde-
ren en drie kleinkinderen achter. Op 24 
december jl. is in besloten kring in de 
Koninklijke Schouwburg van Den Haag 
afscheid van hem genomen. Daarna heeft 
de begrafenis plaats gevonden op de 
begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam. 
Bram van der Vlugt is 86 jaar geworden.
De Berichtgever wenst Irma, de kinderen 
en kleinkinderen heel veel troost en 
sterkte om dit verlies een plekje te geven.

Afsluiting Slikkendammersluis
In de periode van 11 januari t/m eind maart voert het Hoogheemraadschap van 
Rijnland onderhoudswerkzaamheden uit aan de Slikkendammersluis. Gedurende deze 
periode kunnen weggebruikers hier hinder van ondervinden. Fietsers en voetgangers 
kunnen te allen tijde gebruik maken van een tijdelijke noodbrug.
De afsluiting vindt plaats tussen 09.00 en 15.00 uur zodat hinder in de ochtend-en 
avondspits wordt voorkomen. De aannemer geeft de omleiding aan met bebording. 
Vanaf de grens van Woerden kan de Woerdense omleiding worden gevolgd i.v.m. de 
werkzaamheden aan de Boerendijk en Oostdam.



Amstelkade 4e, 3652 MD, Woerdense Verlaat

Nijverheidsbuurt 5 • 3474 LA Zegveld

Machinehandel, Verhuur en Reparaties

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

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

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

nium kunt u bij ons terecht.

Heftrucks  •
Hydr. kranen  •

Sloopsorteergrijpers  •

•  Motoren
•  Onderdelen
•  Hydr. slangen service

Wilt u meer weten? 

Kom naar Nijverheidsbuurt 5 in Zegveld of 

neem vrijblijvend contact met ons op:

Tel. 0348-692388/06-50620862 

marceldonselaar@ziggo.nl

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

Paulien Emidio 

Dorpsconsulent ZegveldZorgt
Mobiel: 06-14326531 

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

Werkdagen:

Dinsdag, woensdag en donderdag
van 08.00 tot 17.30 uur.

Paulien Emidio Wer

KMN KOOMAN MECHANISATIE 
NOORDEN

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

Voor je het weet 
begint het nieuwe 
maaiseizoen weer!

Vergeet de 
onderhoudsbeurt van 
uw grasmaaier niet!



Ecologische 

voorzieningen in 

huizen plan Weidz 
(Een ingekomen bericht)
 
Zoals bekend was een deel van de projectlocatie 
van WeidZ het leefgebied van een ransuil. 

Medio vorig jaar is ontheffing ontvangen van de 
Provincie Utrecht op basis waarvan begonnen 
kon worden met de realisatie van project WeidZ. 
Voorwaarde hierbij was wel dat er voldoende 
maartregelen ingepast moesten worden in het 
project voor beschermde soorten die leven in het 
gebied waarin WeidZ wordt gerealiseerd. 
Dit wordt gedaan door in de voortuinen in het 
plan hagen te planten, beperkingen op te leg-
gen aan de verharding op de eilanden achter de 
woningen aan de rand, de bermen langs de wan-
delpaden groen uit te voeren, voldoende bomen 
te planten en lichtmasten toe te passen die naar 
beneden uitstralen.
In de woningen zullen voorzieningen gerealiseerd 
worden voor gierzwaluwen, huismussen en vleer-
muizen. Met een ecoloog is goed gekeken in welke 
gevels van welke woningen deze voorzieningen 
gerealiseerd kunnen worden. 
Inmiddels is bekend dat alle woningen in Weidz 
meedoen en daarmee met dit plan een bijdrage le-
veren aan de instandhouding van de beschermde 
soorten die leven in de groene omgeving waarin 
deze woningen worden gerealiseerd.
Voor de gierzwaluwen en huismussen worden 
dakpannen geplaatst waaronder / achter ze kun-
nen nestelen. In de daarvoor geschikte gevels wor-
den nestkasten 
geplaatst voor 
vleermuizen 
achter het met-
selwerk. Deze 
zullen buiten 
de invlieg-
opening niet 
zichtbaar zijn.

Speuren in de kerstvakantie 
Wat doe je met de kinderen in de kerstvakantie? Voor vele ouders was dat in de afgelopen vakantie een 
grote vraag. Musea, pretparken en zwembaden waren niet open. Er was geen sneeuw of ijs om  je mee te 
vermaken. 
Gelukkig had de VBW in Zegveld hier iets leuks voor bedacht. Er was een speurtocht over het Kerstver-
haal in het dorp verspreid. 13 schilderijen waren opgehangen achter de ramen van enkele Zegvelders. Op 
de schilderijen waren steeds 1 letter en 1 cijfer geschilderd. Met de letters kon een zin worden gevormd. 
Het was een hele kunst om de letters te vinden, maar veel kinderen hadden erg hun best gedaan en het 
goede antwoord gevonden. Het antwoord was ‘Alle eer aan God’. 
Bram, Jesse, Nikki, Rafaël en Jaliene wonnen een mooie prijs met hun oplossing. 
In de voorjaarsvakantie zal er weer een activiteit worden georganiseerd door de VBW. Houd dus de 
brievenbus en social media in de gaten!

www.salonlasonrisa.nl  •  06-28899367

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

• dakbedekking & onderhoud • lood- & zinkwerk • centrale verwarming

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

Huismussen

En de trekker gaat naar…
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De trouwe lezers van de Berichtgever kun-
nen misschien al raden over welke trekker dit 
gaat. Het is de trekker van Gerrit en Annie 
Baas-Vreeburg, waar u in de Berichtgever van 
september 2020 over hebt kunnen lezen.

Gerrit en Annie gaven in het interview aan hun 
authentieke trekker te willen verkopen.  Tot 
hun grote spijt was de trekker kapot gegaan en 
betekende dit ook het einde van hun dagelijkse 
tochtjes door en rond ons dorp. 
Nu wil het dat Annemieke en Albert van 
Leeuwen dit artikel lazen en meteen enthousiast 
werden. Albert vertelt “Ik heb altijd wel zo’n ding 
willen hebben en heb vrij snel contact gezocht 
met Gerrit en Annie om te vragen of wij deze 
konden overnemen. Het zit een beetje in mijn 
bloed, mijn broer en neefje hebben ook een paar 
oude trekkers. Ik heb wel eens op een veiling 
gekeken in Benschop, maar daar waren de prij-
zen ontzettend hoog. Nu kwam dit op ons pad, 
geweldig! Het is gewoon super om de trekker 
door te laten rijden in Zegveld”. 
Annemieke en Albert hebben een melkveebedrijf 
aan de Toegang 2 en wonen daar met hun vier 
kinderen. Ze hebben al vier verschillende trek-
kers in de schuur staan, maar nog niet zo’n ka-
rakteristieke als deze. De Lanz Bulldog uit 1959 
is eigenlijk één van de laatste types die gemaakt 
zijn, daarna nam John Deere het merk over. 
Door de liggende eencilinder tweetaktgloeikop-
dieselmotor maakt hij het kenmerkende staccato 
‘boem-boem’ geluid. “Dat is wat deze trekker zo 
aantrekkelijk maakt” aldus Albert. 
Toen Albert en Annemieke contact opnamen met 
Gerrit en Annie bleek de trekker al in het oosten 

van het land te 
zijn ter reparatie. 
Er zijn maar 
enkele mensen 
in Nederland die 
zulke trekkers 
repareren en 
deze man was er 
één van. Albert 
en Annemieke 
hebben er een 
dagje uit van 
gemaakt en zijn 
in Geesteren 
wezen kijken. Ze 
waren meteen 
verkocht en heb-
ben een afspraak 
gemaakt om de 
trekker op te 
halen. 
Annemieke 
vertelt enthousi-
ast dat ze zichzelf 
wel in het zitje 

ziet zitten om mee te rijden met toertochten. Eén 
van de bekende toertochten is de OPA (Oldtimer 
Parade Aanslingeren), een jaarlijks terugkerend 
evenement in het Groene Hart. “Wat zou het mooi 
zijn om op Hemelvaartsdag met deze trekker mee 
te kunnen rijden”. 
Ook zoon Marco heeft inmiddels zijn trekker rij-
bewijs gehaald en kan op de oldtimer gaan toeren. 
Aangezien de trekker maar zo’n 20 km/h gaat, is er 
wel wat geduld voor nodig voordat je de plaats van 
bestemming bereikt. Dat is de grootste uitdaging 
volgens Albert. “Met een druk bedrijf ben je 
geneigd de auto of één van de andere trekkers te 
pakken als je ergens naar toe wilt gaan. Dat gaat 
natuurlijk vele malen sneller. Wat dat betreft is 
de oldtimer vast een goede voorbereiding op m’n 
pensioen”. 
De Berichtgever feliciteert familie van Leeuwen 
met hun aankoop en vindt het geweldig dat de 
trekker in z’n vertrouwde omgeving te zien (en te 
horen) blijft!

Annemieke en Albert 
van Leeuwen met hun 
kinderen Bart en Marco



Medewerker 
klantenservice 

(15-25 uur per week)

Taken en verantwoordelijkheden

Zet jij altijd net dat stapje extra voor je klanten? Ben je pas tevreden 
als zij tevreden zijn? Ben jij een administratieve duizendpoot en 
vind je het leuk om service aanvragen voor onze klanten zo vlot en 
efficiënt mogelijk af te wikkelen?   
Dan zoeken wij jou in de functie van medewerker klantenservice 

voor ons kantoor in Zegveld.

Wie ben jij?

•  Je hebt MBO-4 werk- en denkniveau en enkele jaren ervaring in 
een vergelijkbare functie.

•  Je hebt goede contactuele eigenschappen en schakelt makkelijk 
tussen klanten, leveranciers en collega’s.

•  Zowel mondeling als schriftelijk kun jij met name goed uit de 
voeten in het Nederlands, maar ook in het Engels en Duits weet jij 
je prima te redden. 

•  Je bent handig met computers en nieuwe vormen van communi-
catie.

•  Je werkt graag in een team en vanzelfsprekend word je blij als 
alles op de afdeling op rolletjes loopt.

Hoe ziet je dag eruit? 

Natuurlijk zorg je ervoor dat alle vragen die binnenkomen goed en 
snel worden beantwoord. Je bent alert op doorlooptijden en zorgt 
voor een goede communicatie met jouw klanten en leveranciers. 
Door je ervaring kun je goed inschatten op welke manier je een 
klant goed te woord kunt staan. Met je collega’s zorg je dagelijks 
voor een goed lopende backoffice, waar je elkaar ondersteunt waar 
nodig. En zelf ben je ook leergierig, je wilt jezelf ontwikkelen.
Daarnaast werk je nauw samen met onze externe vervoerder en de 
verkoopleiders van de verschillende winkels. Met ons hele team zijn 
we ons bewust van één doel: tevreden klanten!

Wat krijg je ervoor?

Je komt terecht op een afdeling met een goede werksfeer en col-
lega’s die hart voor de zaak hebben en voor elkaar klaarstaan. Wij 
bieden je een veelzijdige en verantwoordelijke functie binnen een 
succesvol familiebedrijf. Natuurlijk hebben wij prima primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Retail Non-Food. 
Zoals:
• Een passend salaris
• 8% vakantiegeld
• Reiskostenvergoeding
• Pensioenopbouw
• Verzekeringen

Organisatie:

Woongaard Meubelen Groep is een familiebedrijf en eigenaar van 
de winkelformules Lederland en Mondileder. Beide winkelformu-
les zijn gespecialiseerd in de verkoop van leren zitmeubelen aan 
consumenten. De collecties bestaan uit prachtige meubelen, zoals 
diverse banken en (relax)fauteuils van modern tot romantische stijl. 
Daarnaast hebben we ook een ruime keuze in karpetten en (salon)
tafels, alles met een uitstekende prijs- kwaliteitverhouding.

Je kunt je sollicitatie sturen naar vacature@lederland.nl of bel met 
Patrick Uittenbogaard via 0348 692553

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

DE MILANDHOF

WEEKMENU’S

• 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. 

Bedrijf:

Amstelkade 4-G
3652 MD Woerdense Verlaat
Tel. 0172 - 40 77 80
Mobiel: 06 - 46 10 77 37

Privé:

Willem Alexanderstraat 12
3474 JT Zegveld

info@ijzervlechtbedrijfmuis.nl



Vele bedankjes gingen er rond door het dorp nadat de Oranjevereniging op zaterdag 
19 december jl. in alle vroegte 1.300 zakjes huis-aan-huis bezorgden. Het tasje was 
rijkelijk gevuld met ministolletjes, kerstkransjes, thee en een puzzel boekje 
voor jong en oud. Ook de kleurplaat welke was 
toegevoegd voor de kinderen is door 52 kinderen 
ingeleverd en dingen mee voor een mooie prijs. 
Deze uitslag vermelden we in de volgende bericht-
gever. De aanleiding voor deze leuke attentie was 
omdat de vereniging in 2020 geen activiteiten kon 
organiseren en de mensen een bemoediging in de 
gekke kerstperiode wilde geven. Voorafgaande heeft 
de Oranjevereniging op vrijdag 18 december jl. met 
eigen bestuur en gezinsleden de zakjes gevuld met 
lekkers met medewerking van de COOP. Wat zorgde 
voor een gezellige sfeer en saamhorigheid. Oranjever-
eniging, bedankt voor deze leuke en lekkere attentie.

(Een ingekomen bericht)

Hart voor Woerden daagt iedereen uit Woer-
den en omstreken uit om mee te doen met de 
Doing Good Challenge deze maand! Je krijgt als 
deelnemer elke week drie challenges waarmee je 
anderen op een bepaalde manier helpt. Zo word 
je bijvoorbeeld uitgedaagd om een kaartje te 
sturen naar iemand die je normaal gesproken niet 
zo vaak spreekt. Of je krijgt de opdracht afval te 
rapen tijdens een wandelingetje door de wijk. 
2021 begint onzeker: we zitten in een nieuwe 
lockdown, er hangt een nieuwe variant van het co-
ronavirus in de lucht en we weten nog niet precies 
hoe het vaccineren gaat lopen. Daarom hebben 
we de Doing Good Challenge opgezet. Naast dat 
de challenge een leuke manier is om verschillende 
soorten vrijwilligerswerk te ontdekken, bezorg je 
anderen namelijk vooral een lichtpuntje in deze 
toch wel lastige maand. Nog niet aangemeld, maar 
wel geïnteresseerd? Je kunt altijd nog aanhaken en 
meedoen. Stuur CHALLENGE AAN naar 06 86 
05 71 20.
Hart voor Woerden ondersteunt vrijwilligers en 
verbindt de vrijwilligersorganisaties in Woerden. 
Wij versterken ze door opleidingen en onder-
steuning te bieden. Als er nieuwe behoeften zijn, 
spelen we daar met de vrijwilligersorganisaties op 
in. En als belangenbehartiger stimuleren wij een 
sterk collectief.

De ondernemersvereniging Zegveld de Meije 
heeft net voor kerst een aardigheidje bij haar leden 
gebracht. Het idee ontstond heel spontaan. Voor-
zitter Peter Brak opperde het idee en gelijk werd 
er actie ondernomen. Coop Bremmer zorgde voor 
de ingrediënten en met een paar bestuursleden 
werd alles ingepakt en rondgebracht. Peter: “Wij 
wilden onze leden niet vergeten. Voor sommigen 
is dit een moeilijk jaar geweest en op deze manier 

Oranjevereniging 

deelt kerst pakketjes uit

OVZM brengt aardigheidje rond 
bij ondernemers

konden we ze toch een hart onder de riem steken. 
Afgelopen jaar zijn er maar twee activiteiten van 
onze vereniging door gegaan. Dat was aan het 
begin van het jaar onze nieuwjaarsbijeenkomst en 
in september de traditionele barbecue, die in dit 
geval in de nieuwe zaal van de Milandhof werd 
gehouden. We hopen in 2021 weer vaker bij elkaar 
te komen en wensen iedereen een goed en gezond 
jaar toe!”

Doing Good 
Challenge!
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Wat mooi om te zien hoe er in ons dorp naar el-
kaar om wordt gekeken! Naast Welzijn Zegveld 
en de Oranjevereniging had ook de jeugdver-
eniging van de hervormde kerk een geweldige 
attentie voor verschillende adressen in Zegveld. 

Het spontane idee dat ontstond onder enkele 
jv’ers groeide uit tot een grote actie. In de dagen 
voor kerst werden bij 140 adressen tasjes 
bezorgd met wat te eten, te drinken, te lezen en 
een paar bolletjes 
voor in de grond. 
Volgens de leden 
van de jv waren de 
reacties hartverwar-
mend. Veel mensen 
waren erg dankbaar 
en soms zelfs tot 
tranen geroerd. 
Zoals de jv’ers 
zeiden: “Voor nu en 
nog eens!”.

Kerstactie 

namens de 
jeugdvereniging



‘Het bijzondere zit vaak verborgen 
in het gewone’

Ria van der Zon Uitvaartbegeleider
Zegveld 0348-691398/06-11136234

Mwvanluinenzon66@ziggo.nl
Uitvaartbegeleiding met zorg, rust en 

alle mogelijke aandacht.
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MIDDENWEG 37  3474 KC ZEGVELD  |  TEL 0348 691100

Tel. 0615080215 • Lisette_pauw@hotmail.com

Lisette Pauw
Prinses Beatrixstraat 12 • 3474 JW   Zegveld

Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

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

Schildersbedrijf

Beukers

Productiemedewerkster/Telefoniste 
Ter versterking van ons team is Promatrix op zoek naar een productiemedewerkster/ telefoniste voor 
de dinsdag of woensdag en de vrijdag, (totaal 16 uur).

Woon je in of in de omgeving van Zegveld en ben je nieuwsgierig naar deze functie? Neem contact 
op met Kees Langerak, tel. 0348 692055. Wil je direct solliciteren, stuur dan je CV naar hr@promatrix.nl 
t.a.v. Hennie de Koning.

Over Promatrix:

Promatrix startte in 1995 in Zegveld, aan de Nijverheidsbuurt 13. Inmiddels zijn er 40 mensen werkzaam. 
Innovatief en klantgericht, dat zijn de kenmerken van Promatrix. We zijn dé specialist in het ontwikkelen 
en produceren van aluminium spuitgietmatrijzen en spuitgieten zelf het eindproduct. 
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Bericht van Welzijn Zegveld
(Een ingekomen bericht)

Onderstaand berichtje ontvingen we uit 
Gambia en beelden zeggen veel meer 
dan woorden.
“Hallo. Ik ben Binta, een van de moe-
ders in Bakau die profijt heeft van de 
kostbare deken die u maakte. 
Voor de kinderen en moeders hier zijn 
jullie belangrijke weldoeners. Namens 
alle moeders en kinderen wil ik hierbij 
alle dames in Holland die breien har-
telijk dankzeggen voor uw gift. Uit de 
grond van m’n hart zeg ik: Bravo! 
Op dit moment is het hier nu ‘low 
seizoen’ en dat betekent dat het ‘s nachts 
ontzettend onaangenaam en koud is. 
Uw deken is niet alleen nuttig maar ook heel comfortabel. Zij die voor ons breien dank ik daarom uit de 
grond van m’n hart”.

Dekens breien
Een aardig bericht in deze bijzondere tijd komt van een moeder uit Bakau in Gambia, die schrijft aan 
Adrie de Jong een bedankbrief voor de opgestuurde dekens.
De dames in het breicafé op de maandagavond hebben in de loop der jaren heel wat lapjes gebreid, welke 
Adrie de Jong aan elkaar heeft gehaakt tot prachtige lappendekens. Ook breisters uit de regio
hebben hieraan een bijdrage geleverd. Inmiddels zijn er al 55 dekens naar diverse landen gestuurd en de 
56ste is in de maak. De mensen die de dekens ontvangen zijn vaak erg arm en heel blij en dankbaar voor 
zo’n lekkere warme bont gekleurde deken. Wat blijkt uit bovenstaande brief van een van de dankbare 
moeders.

Spreekwoorden en gezegdes
In december heeft Welzijn Zegveld een winter- en doeboekje uitgedeeld aan de vrijwilligers en  deelne-
mers van de activiteiten. In dit gezellige boekje staat o.a. op blz. 13 een tekening waarin spreekwoorden 
en gezegdes verborgen zitten. Er zijn een paar prijsjes beschikbaar gesteld voor degenen die de oplossing 
hiervan bij Ada Beiboer inlevert. Het moeten wel bestaande spreekwoorden en gezegdes zijn. Uw ant-
woord graag vóór 15 februari 2021 brengen of insturen.
Per post: Ada Beiboer, Willen Alexanderstraat 19, 3474JC Zegveld of per email: a.70beiboer@gmail.com

(Een ingekomen bericht) 

Er is hard gewerkt op het ooievaarsstation! Terwijl 
de meeste ooievaars nog rondhuppen op een 
Spaanse vuilnisbelt, heeft hun Zegveldse zomer-
verblijf een flinke opknapbeurt gekregen. 
Allereerst is het terrein onder de ooievaarsnesten 
fors opgehoogd. Heel Zegveld zakt en dan moet 
er af en toe wat nieuwe grond bij komen. Met 
man en macht heeft aannemer Michael van Dam 
75 kuub grond aangevoerd en over het terrein 
verspreid.
Ook heeft de aannemer de bomen op het terrein 
weer netjes gesnoeid. De buxus, waarvan helaas 
weinig over was na massaal geknaag door de 
beruchte buxusmotten, is vakkundig verwijderd. 

Ooievaars station opgeknapt
De zwanen- en eendenhokken zijn voorzien van 
verse houtsnippers. /
Verder hadden de eenden en zwanen zoveel 
gepoept dat de dekplanken op de beschoeiingen 
moesten worden vervangen. Ten slotte is er een 
nieuw antraciet, metalen hek achteraan het station 
geplaatst. Als de ooievaars straks in februari of 
maart terugkomen, staat hen weer een pico bello 
verblijf te wachten. We hopen u en jou dan ook 
weer te verwelkomen.
Deze werkzaamheden zijn mede mogelijk ge-
maakt door onze trouwe donateurs en vrijwilli-
gers. Ook donateur worden? Stuur een e-mail naar 
info@ooievaarszegveld.nl. In de tussentijd kunt 
u de nieuwe bewoners alvast bewonderen. Mis-
schien heeft u ze al gespot... Kom maar eens langs!

(Een ingekomen bericht)

In de winter draaien we de kachel wat hoger, hou-
den ramen en ventilatieroosters gesloten. Lekker 
warm, maar ook een risico. Want als iets niet in 
orde is met uw verwarmingsinstallatie, dan kan er 
giftig gas vrijkomen: koolmonoxide (CO), ook wel 
de sluipmoordenaar genoemd. Een koolmonoxi-
devergiftiging kan iedereen overkomen. 

Koolmonoxide: u ruikt het niet, u ziet het niet, 
u proeft het niet
Koolmonoxide is een giftig gas, dat vrijkomt als 
iets niet in orde is met bijvoorbeeld uw verwar-
mingsinstallatie. Dat gaat niet alleen om oude 
installaties. Ook nieuwe cv’s kunnen verkeerd aan-
gesloten zijn waardoor koolmonoxide vrijkomt. 
U ruikt het niet, u ziet het niet, u proeft het niet. 
Het lijkt een beginnende griep. Koolmonoxide 
verdringt de zuurstof in uw bloed en u raakt 
bewusteloos. U kunt overlijden.

Waar moet u een CO-melder hangen
Het is van levensbelang dat u snel wordt gewaar-
schuwd als er koolmonoxide vrijkomt in uw huis. 
En dat kan alleen door een goed geplaatste CO-
melder. Het is een misverstand dat koolmonoxide 
zwaarder is dan lucht. Koolmonoxide is juist een 
fractie lichter dan lucht en heeft de eigenschap 
dat het goed mengt met lucht. In de ruimte van 
het verwarmingstoestel zoals een cv-ketel, haard, 
kachel of geiser, stijgt koolmonoxide samen met 
de warme lucht op. Om u op tijd te waarschu-
wen, moet de CO-melder in die ruimte dus aan 
het plafond, of in ieder geval zo hoog mogelijk 
hangen. In verblijfsruimten zoals de slaapkamers 
en woonkamer is dat op ademhoogte.
Ventileer – controleer – alarmeer

Wat kan u zelf doen om CO-vergiftiging  
te voorkomen?
1.  Ventileer: laat 24/7 een rooster of raam op een 

kier open staan.
2.  Controleer: laat uw verwarmingstoestel jaarlijks 

controleren door een gecertificeerd vakman.
3.  Alarmeer: plaats een CO-melder in de ruimte 

van het verwarmingstoestel aan het plafond.
Lees tips en adviezen op www.brandweer.nl/
koolmonoxide en in het speciale magazine over 
koolmonoxide. 

WhatsApp uw vragen over koolmonoxide
Heeft u vragen over koolmonoxide, WhatsApp 
deze naar 06 12 95 85 99 en u krijgt binnen 
kantooruren antwoord van onze brandveiligheids-
experts. U kunt ons ook bellen op 088 878 1000 of 
e-mailen via voorlichting@vru.nl. Volg Veilig-
heidsregio Utrecht op Facebook en Instagram om 
regelmatig tips te ontvangen.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
De VRU is een samenwerkingsverband van en 
voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke 
dag voor de veiligheid van alle mensen die in de 
regio wonen en verblijven. Wij helpen mensen in 
nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn 
en dragen bij aan het wegnemen van onveilige 
situaties. Elke dag weer, en steeds beter. Kijk voor 
meer informatie op www.brandweer.nl/utrecht.

Stop de sluip-
moordenaar
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Foto 1. Het kon niemand 

ontgaan. Op 20 januari zagen we 

een groot spandoek boven op 

een platte wagen, waarop stond: 

Geen gemaar, Adri 50 jaar. Dit 

betrof Adri Vermeij-Alblas van de 

Julianalaan 5. Omdat knippen 

haar vak is, mag deze Sarah het 

knippen in het vervolg op haar 

gemak doen. 

Foto 2. Of het nou Sini of Siny is, 

dat maakt niet uit. Samen met 

haar man Jaap van der Knaap 

is dit stel uit de (toen nog) Juli-

analaan 29 voor GOUD gegaan. 

Op 27 januari waren zij 50 jaar 

getrouwd. Nu op naar smaragd!

Foto 3. Een hele charmante Sarah 

stond er op 27 februari aan de 

Middenweg 2. De reden: de 

eigenaar van Kapsalon Zegveld, 

Mariska ten Den, vierde die 

dag haar vijftigste verjaardag. 

Vandaar deze beauty Sarah! Met 

de knipschaar nog in haar hand 

wilde ze graag poseren voor 

deze foto.

Foto 4. Op 11 april was het feest 

aan de Dwarsweg 7. Floor van 

der Wind werd die dag vijftig jaar. 

Dit keer stond er een Abraham, 

gemaakt van balen stro met 

zwart plastic er om heen. Op 

zijn buik de tekst: ‘Tip tap top, 

de eerste 50 jaren zitten er op.’ 

Graag liet Floor zich bij Abraham 

fotograferen met een grote fles 

Liefdes Champagne met daarop 

de tekst: ‘You are Awesome’, 

oftewel: ‘Je bent geweldig.’ 

Foto 5. Laurens van de Giessen 

van de Molenweg 4 bereikte op 

22 april de leeftijd van vijftig 

jaar. Op het spandoek zien we 

Laurens tijdens een optocht op 

de fiets van zijn opa uit 1935 met 

voorop de fiets de oliekannen van 

zijn opa. 

Foto 6. Niemand minder dan Ria 

van Amerongen uit de Broeksloot 

44 troffen we op 4 mei met deze 

clowneske muts op haar hoofd 

aan op een poster, geplakt op een 

lantaarnpaal. Ze zeggen wel eens: 

hoe ouder hoe gekker. Ja Ria, 

ook al ben je nu zestig jaar, de 

ondeugd komt met de jaren. Dus 

er staat ons nog wat te wachten.

Ook dit gebeurde 

1
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4
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in 2020

Foto 7. Rick Voorend, 

zorgondernemer van het 

Thomashuis aan de Hoofdweg 

140, werd op 24 mei dertig 

jaar. Reden voor de bewoners 

om hem te verrassen met een 

toeterconcert. En dat het liefst 

drie keer.

Foto 8. Op 26 mei troffen we 

deze enorme Sarah aan bij 

Hoofdweg 3. Geheel terecht, 

want de vrouw des huizes, 

Rianka Stoof vierde die dag 

haar vijftigste verjaardag. In 

postuur moest zij het flink 

afleggen tegen haar alter ego. 

Foto 9. Riet 70 jaar, de rollator 

staat klaar. Gelukkig is het nog 

niet zover voor Riet Verheul 

aan de Rondweg 40 die op 31 

mei zeventig jaar werd. Maar 

je kunt hem maar alvast in 

huis hebben. 

Foto 10. Op het spandoek aan 

de Broeksloot 51 troffen we 

op 2 juni de volgende tekst 

aan: ’60 jaar en al ‘soort van’ 

met pensioen. Gert blijft bezig, 

er is genoeg te doen. Want 

in struinen op marktplaats is 

hij kampioen. Geestelijk en 

lichaamelijk nog tip top in 

orde. Alleen zijn haar begint 

nog dunner te worden. Maar 

dat boeit ons geen fluit. Pa je 

ziet er nog super goed uit!’  Het 

betreft Gert Blonk en hij mag 

super trots zijn op zijn zonen 

die dit spandoek maakten. 

Foto 12. Op 28 juni was het 

even schrikken voor Mijntje 

de Leeuw aan de 

Hoofdweg 93. Een 

halve Sarah bij haar 

huis deed haar 

realiseren dat ze nu 

echt vijfentwintig 

jaar was geworden. 

Aan de foto te zien 

is dit uitgebreid met 

vrienden en vrien-

dinnen op ludieke 

wijze gevierd.

Foto 13. Graag 

Foto 11. ‘Haar tienerjaren zijn 

verleden tijd. Sam heeft vandaag 

de 30 bereikt.’ En dat moest gevierd 

worden met een barbecue met 

vrienden. Samantha Groenendijk-

Voorend poseerde graag met haar 

partner Danny op 16 juni voor hun 

woning aan de Julianalaan 31. 

7
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poseerden Erik en Astrid van Dam van de 

Esdoornlaan 7 op 20 juli voor één van de 

twee spandoeken bij hun woning. Op de 

spandoeken stond de tekst: ‘Een beetje 

grijs, een beetje kalend. Maar samen nog 

steeds stralend.’ Met een beetje afstand 

in acht nemend kon hun 25 jarig huwe-

lijksfeest in de tuin gevierd worden. 

Foto 14. Dit keer een hele chique Sarah, 

lui zittend in het zonnetje in een stoel. 

Sandra Glastra uit de Korensloot 21 

kon deze verrassing op haar vijftigste 

verjaardag op 28 juli wel waarderen. 

Foto 15. Zou onze dorpsschilder het 

spandoek zelf geschilderd hebben. De 

tekst staat zo netjes op het doek geschil-

derd. Hoe het ook zij, Jan Beukers van de 

Hoofdweg 58 mag zich sinds 7 augustus 

ook bejaard noemen. Wij zeggen: Hiep 

hiep hoera!

Foto 16. Een Abraham en Sarah troffen 

we op 28 augustus aan in de W. Alexan-

derstraat 19. Nee, Frank en Ada Beiboer 

werden die dag geen vijftig jaar. Wel 

waren ze die dag vijftig jaar getrouwd. 

En uiteraard moest dat gevierd worden. 

Proficiat!

Foto 17. ‘Gefeliciteerd! 25 jaar getrouwd! 

Nog vele jaren samen!’ Dit is te lezen op 

de plaat aan de boom met daarnaast 

Nelleke en Simon van Katwijk van de 

Hoofdweg 145. Op 15 september was 

deze heuglijke dag. Ook wij zeggen: Van 

harte en nog vele jaren!

Foto 18. Op 29 september kon je er niet 

En ook dit gebeu

13 14
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omheen, Johan Vink uit de Korensloot 

66 werd die dag vijftig jaar. Spandoe-

ken en fotocollages gaven een goed 

beeld van wie Johan is. Op het grote 

spandoek stond: ‘Aan uitspraken geen 

gebrek. Met z’n trekker dikke swag! 

Leeftijd van een monument maar nog 

steeds en toffe goooooser!’ Johan is 

inderdaad dikke swag, trots op wie je 

bent, oftewel cool. Op het bord stond: 

‘50 jaar Het wordt steeds gekker, voor-

lopig rijdt hij nog rond op de trekker.’ 

Zijn vrouw en kinderen hadden i.v.m. 

corona een drive thru georganiseerd. 

Een lange reeks familieleden en 

vrienden kwamen voorbij rijden om 

hem te feliciteren.

Foto 19. Als je Van Kippersluis heet, 

dan is het begrijpelijk dat je op je vijf-

tigste verjaardag een kip voor je huis 

kan aantreffen. Kees van Kippersluis 

van Het Erf 27 kon er op 12 oktober de 

lol wel van inzien. Kees, ook van ons: 

Van harte tok, tok, tok.  

Foto 20. Volgens ons raakt Arend Jacob 

van der Knaap uit de Berkenlaan 10 

niet zo gauw in paniek. Zelfs niet 

nadat hij op 13 december half antiek 

werd. Gezien de stoere foto op het 

spandoek hoeven zijn vrouw en kinde-

ren daar geen zorgen over te maken. 

Foto 21. We zullen haar gaan missen. 

Thea Ton nam op 16 december 

afscheid als kassière bij Coop Bremmer 

en zwaaide ons vanachter de kassa 

gedag. Maar haar tweede baan als op-

pas oma bij haar kleinkinderen vindt 

ze net zo leuk, zo niet veel leuker. 

Geniet er van!

Foto 22. Een driewerf hoera voor 

onze weerman Mees Weststrate uit 

de Dorpsstraat 7. Op 17 december 

werd hij zeventig jaar. En volgens 

het ‘verkeersbord’ zit hij nog vol 

levenslust! Daar is binnen de familie 

op geproost. En wat de Berichtgever 

betreft, wij wensen Mees nog heel 

veel zonnige jaren.

Foto 23. De voorkant van de woning 

Dorpsstraat 31 hebben de bewoners in 

de decembermaand een totale faselift 

gegeven. Het aanzicht is geheel om-

getoverd in een winter- en kerstsfeer 

sprookje. Wat ons betreft krijgen zij de 

eerste prijs voor de versiering. 

rde nog
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Aanpassing projectplan
De maatregelen die nodig zijn staan beschreven 
in een projectplan. Dit plan heeft afgelopen zomer 
ter inzage gelegen. Op dat plan zijn veel reacties 
binnengekomen. De meeste reacties gingen over 
het verbeteren van de weg en de openbare ruimte 
langs de weg. Een aantal van die reacties heeft 
geleid tot een aanpassing van de plannen. Binnen 
de bebouwde kom, komt een extra witte belijning 
langs de kant van de weg en een markering op het 
wegdek om het 30-kilometer gebied te benadruk-
ken. Er komen geen overrijdbare grasbermen en 
langs de zuidzijde van de weg worden minder 
elzenbosjes verwijderd. 

Hoe verder? 
Het aangepaste projectplan en het inspraakrap-
port liggen tot 17 februari 2021 ter inzage. Als 
alle vergunningprocedures zijn afgerond, kan een 
aannemer na de zomer de werkuitvoering buiten 
starten. De uitvoering gebeurt in afstemming met 
de plannen van Vitens, Stedin en Glasdraad. 

Meer weten?
Achtergrondinformatie over het project Samen-
werken aan een veilige Meije, waaronder het 
projectplan en het inspraakrapport, staat op de 
website www.veiligemeije.nl

Nationale voorleesdagen 
De activiteiten in en rondom de bibliotheek staan op dit moment helaas stil. Dat betekent gelukkig niet 
dat er niet meer gelezen wordt! Juist nu is voorlezen, een moment samen met je kind of kleinkind, zo 
belangrijk. De prentenboek top 10 biedt daarvoor extra inspiratie. 
Van 20 t/m 30 januari waren de Nationale Voorleesdagen. Tijdens deze dagen werd er door de biblio-
theek extra aandacht besteed aan het voorlezen, Ook worden er tips gedeeld op de website. 
Het prentenboek van het jaar 2021 heet ‘Coco kan het!’ en is geschreven en geïllustreerd door Loes 
Riphagen. Dit prachtige boek gaat over angst overwinnen en wat het je (klein) kinderen brengt. 
Kijk op www.bibliotheekhetgroenehart.nl voor de voorleestips en de populairste prentenboeken. 

(Een ingekomen bericht)

Op vrijdag 11 december jl. was het een spannende 
middag voor de leerlingen van groep 7/8. Want 
zij hadden hun Jeugd EHBO examen. De zeven 
lessen werden verzorgd door de EHBO vereniging 
‘De Meije-Zegveld’ en zij hebben de leerlingen 
de beginselen van EHBO geleerd. Ze hebben 
bijvoorbeeld geleerd hoe te handelen bij kleine 
ongevallen zoals een bloedneus of een splinter in 
je vinger en bij bewegingsletsels zoals botbreuken, 
kneuzingen en verstuikingen. 
Ook hebben de leerlingen geleerd om verschil-
lende verbanden aan te leggen en hoe te handelen 
bij temperatuurletsels zoals oververhitting en 
onderkoeling. Daarnaast is er ook geoefend met 
de noodvervoersgreep van Rautek en Heimlich. 
Alle leerlingen kregen van de EHBO vereniging 
een theorie- en een werkboekje waarin de stof 
beschreven stond om goed te kunnen oefenen. 
Tijdens het examen konden de leerlingen alles 
toepassen op de lotusslachtoffers en vragen be-

(Een ingekomen bericht)

De plannen voor het verbeteren van de weg en 
de kade langs het riviertje De Meije (gemeente 
Woerden) zijn op 15 december 2020 vastgesteld 
door het bestuur van het waterschap. De kade 
langs de Meije voldoet niet aan de wettelijke eisen 
en de weg en de openbare ruimte zijn toe aan een 
grote onderhoudsbeurt. 
Verschillende bewoners langs de Meije hadden 
een reactie ingediend op het ontwerp-plan. Dit 
was aanleiding voor waterschap en gemeente 
Woerden om de plannen op een paar punten aan 
te passen. De start van de uitvoering van het werk 
is gepland in het najaar van 2021. 

Samenwerken aan een veilige Meije
Het verbeteren van de weg en de kade langs de 
Meije is een gezamenlijk project van gemeente 
Woerden en het waterschap. Het doel van de 
gemeente is om het openbaar gebied langs de weg 
Meije, tussen de Hazekade en Hollandse kade, te 
herinrichten en de weg opnieuw te asfalteren. Het 
doel van het waterschap is om langs dit deel van 
de Meije de regionale waterkering te verbeteren en 
te laten voldoen aan de waterveiligheidsnormen. 

Plannen voor verbeteren kade langs de Meije deels aangepast

antwoorden bij de examinator. Aan het einde van 
de middag kregen alle leerlingen hun certificaat 

Jeugd EHBO op de Milandschool

uitgereikt. Van harte gefeliciteerd met het behalen 
van dit mooie resultaat!



    
Geen wintersport maar wel

    heerlijke 

        Appelstrudel

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

• MIDDENWEG 2F • 3474 KC •
• TEL. 691971 •

06 3730 6134

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

Het adres voor:
�$������%&'&�%�(��� ������������������#((�)��������
�*�����+������+���������� � ;�����<�����=� �
�>��#�������;���������� ����������'�?���!����C�;C��
��'������I�;������������ � �����������
�'������C�"��� ����������������������'������C�"���(��;����
  ���������������� ������������������������������(��
                  

+��C���=�'���>����=��������
=���((����*���
=���������=���((�
&����L#������������������C����������;�����<��

www.boltonbouw.nl Postbus 161 • 3440 AD Woerden
info@boltonbouw.nl Zegveldse Uitweg 1 • 3443 JE Woerden
 Tel. 0348-692600 • Fax 0348-692610

vdknaapsloopwerken@gmail.com



Stuur een kaartje naar 
De Berichtgever!!

Als u wilt dat een geboorte, 
jubileum, overlijden etc. in De Berichtgever 

vermeld wordt, dan verzoeken wij u 
dit ons te melden.  

Vergeet u dus niet om de Berichtgever een 

kaartje te sturen! 

Uw kaartje kunt u het beste sturen naar: 
Gert Ton, Broeksloot 43, 3474 HS  Zegveld

Burgerlijke stand

Geboren: 

11 november 2020
Rebekka, dochter van
Gertjan & Lisette Cromwijk-van der Burg
Dorpsstraat 41, 3474 JP  Zegveld

2 december 2020
Noah, zoon van 
Harm & Mandy Beukers-Verbakel
Willem de Zwartstraat 16, 3443 HN  Woerden

2 december 2020
Quinn, zoon van 
Nick & Charissa Rekers-Jansen
Emmakade 152, 2411 JJ  Bodegraven

3 december 2020
Mika, zoon van
Vincent & Petra Dekker-Kool
Westerlaan 48, 7936 TV  Tiendeveen

11 december 2020
Saar, dochter van
Frank de Bruijn & Sandra Valentijn
Hoofdweg 177A, 3474 JD  Zegveld

16 december 2020
Maria Lynette Theodora (Marilyn), dochter van
Ben & Marloes Brak-van Dam
Hoofdweg 94, 3474 JH  Zegveld

22 december 2020
Morris, zoon van 
Michel Bunnik & Emily van de Lagemaat
Het Erf 5, 3474 NA  Zegveld

29 december 2020
Rody Dirk (Rody), zoon van
Remco van Amerongen & Sanne Welgraven
Broeksloot 3, 3474 HS  Zegveld

31 december 2020
Jacob Jax (Jax), zoon van 
Jacob van Ingen & Scharon Muller
Zijde 190, 2771 ES  Boskoop

13 januari 2021
Mina, dochter van 
Kees Kuijer & Paulien Hol 
Louis Paul Boonstraat 13, 1321 KA  Almere 

Overleden:

13 december 2020
Gerda Kromwijk-Looman
in de leeftijd van 93 jaar
Laatst gewoond hebbende: De Wierickehoeve, 
Zuidzijde 69, 2411 RT  Bodegraven
Correspondentieadres: Barwoutswaarder 138, 
3449 HR  Woerden

17 december 2020
Joannes Petrus Maria Vreeburg
in de leeftijd van 73 jaar
Dorpsstraat 43, 3474 JP  Zegveld

19 december 2020 
Abraham Rutger (Bram) van der Vlugt
in de leeftijd van 86 jaar
Meije 310, 3474 ME  Zegveld
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De Berichtgever in 2021 
De Berichtgever hoopt in 2021 te verschijnen 
op 26 februari, 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 februari 2021 bij 
ons binnen te zijn. 
Adver tenties 
uiterlijk vrijdag 
12 februari 2021. 

Voor het laatste Zegveldse 

nieuws, kijk even op de 

Facebooksite van 

De Berichtgever en op 

www.zegveld.net

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.

9 febr: Passage. Jaarvergadering m.m.v. zanggroep 
‘Pro Deo’ uit IJsselstein. Aanvang: 19.45 uur in de 
Milandhof

2 januari 2021
Reinier Antoine (Reinier) van Erven Dorens
in de leeftijd van 82 jaar
Laatst gewoond hebbende: 
Rondweg 26, 3474 KE  Zegveld
Correspondentieadres: Mw. M.M.E. de Jong, 
Kievietslaan 3, 2243 GA Wassenaar

7 januari 2021
Cornelis (Cees) van Hanswijk
in de leeftijd van 87 jaar
Laatst gewoond hebbende: 
Hoofdweg 25, 3474 JA  Zegveld
Correspondentieadres: 
Hoofdweg 25, 3474 JA  Zegveld

Beste buurt- en dorpsgenoten, 

Na het overlijden van mijn man, onze vader en 
grootvader, 

 Bram van der Vlugt 
op 19 december 2020, hebben we een onvoorstel-
bare hoeveelheid kaartjes, telefoontjes, bloemen 
en lieve woorden ontvangen. Er waren dagen dat 
steeds weer een auto stopte bij de brievenbus om 
dan zachtjes weer weg te rijden. En dan waren er 
nog de vele buren langs de weg en halfstok han-
gende vlaggen waarlangs Bram voor de laatste keer 
de Meije uitreed op 24 december 2020. 
Bij de afscheidsbijeenkomst kon in verband met 
de coronamaatregelen maar een beperkt aantal 
mensen aanwezig zijn. Daarom willen we via dit 
bericht laten weten hoe dankbaar we zijn voor alle 
hartverwarmende en troostrijke reacties die we 
ontvangen hebben. 

Irma van der Vlugt en de kinderen. 

Wat is het snel gegaan: 
kort na het overlijden 
van onze moeder Ali 
van Hanswijk, heb-
ben wij ook afscheid 
moeten nemen van 
onze vader

Cees van Hanswijk
Hij miste haar zo en zijn gezondheid nam steeds 
meer af. Hij stierf op 7 januari jl. in de leeftijd van 
87 jaar. Wij willen iedereen hartelijk bedanken 
voor alle blijken van medeleven, in de vorm van 
persoonlijke berichten, kaarten en bloemen. Het is 
troostend om te weten dat u hen graag zag.

Ineke & Theo, Aart & Elly, Leen & Barbara, 
de klein- en achterkleinkinderen.

Bedankt!
Stichting Ontmoeting bedankt alle mensen die 
in 2020 wel € 800,00 aan statiegeld opstaarde bij 
Coop Bremmer. Dat geeft St. Ontmoeting moed en 
nieuwe energie om dak- en thuislozen en mensen 
die aan de rand van de samenleving zijn terecht 
gekomen zoveel als mogelijk te helpen in woord en 
daad.
Doet u ook dit jaar weer mee?

Namens comité Woerden, 
Janneke Blonk en Nel Bos

Gezocht: 
Brandweer mannen/
vrouwen
Met de slogan 
‘Help jij ons, 
dan kunnen 
wij jou blijven 
helpen!’ zoekt 
de brand-
weer Zegveld 
mannen en/
of vrouwen die 
het korps wil-
len versterken. 
Ben je met 
regelmaat over-
dag in Zegveld 
en bereid om 
wat extra’s te geven als de pieper gaat?! Dan zoeken 
ze jou. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met: 
Gijs van Brenk, tel. 06-10237649. E-mail: g.van.
brenk2@vru.nl



Hoofdweg 27 - 3474 JA Zegveld
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