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Voor inwoners van Zegveld
en de Meije

Huub Spaan viert
zijn 25-jarig priesterschap,
een bijzondere mijlpaal
Huub Spaan is geboren
op 28 november 1961 in
een dorpje in de Betuwe:
Oosterhout bij Nijmegen.
Hij is een tuinderszoon en
na de middelbare school
heeft hij Bosbouw en Cultuurtechniek gestudeerd
op Larenstein in Velp. Na
vijf jaar ambtenaar op
het Ministerie van Landbouw en Visserij geweest
te zijn, is hij opnieuw
gaan studeren. Dit keer
de priesteropleiding via
Vronesteyn. Het centrum
voor de priesteropleiding
en diakenopleiding in
het bisdom Rotterdam.
En hij ging theologie
studeren in Amsterdam.
Op 1 juni 1996 heeft de
Bisschop van Rotterdam
hem tot priester gewijd.
Na zijn benoeming is hij
in Zoetermeer en later in
Midden Delfland gaan
werken. Vanaf 1 oktober
2012 is hij hier in de Pax
Christiparochie komen werken. Grappig
genoeg is hij tijdens zijn opleiding ook al
een keer in de kerk in de Meije geweest.
Hier heeft hij toen met zijn Jeugd en
Jongerenkoor uit Gouda een viering verzorgd. “Ik vond het een heel mooi plekje.
Ik had toen nooit kunnen denken dat ik
er nu alweer bijna negen jaar werk.”
Op de vraag of het priesterschap niet een
heel ander vak is dan het tuindersvak,
antwoord hij lachend dat ooit een pater
uit Nijmegen in het begin van zijn carrière tegen hem zei: “Ach, het blijft schoffelen in het tuintje van Onze Lieve Heer.”
Hij vervolgt: “Dat vind ik een geweldige
uitspraak! Ik probeer de schepping zo
veel mogelijk op orde te houden. Samen
onderweg om het beste ervan te maken,
dat zijn uitspraken waar ik mij geheel in
kan vinden.
Bijna negen jaar geleden kwam ik in het
Groene Hart terecht, dat heb ik als een

hele uitdaging gezien. Het is een grote
parochie met ruim 16.000 parochianen
verdeeld over vier kernen. De twee grote
kernen zijn Woerden en Oudewater en
de twee kleine kernen zijn Kamerik/
Kanis en Zegveld/de Meije. Dat maakt
het best lastig om iedereen goed te leren
kennen. Elke kern verdient een stuk
aandacht en dat wil ik zo eerlijk mogelijk verdelen. Zoals in Johannes 10 staat:
‘Ik ken mijn schapen en mijn schapen
kennen Mij’.”
Ik vind het belangrijk om de mensen te
kennen. Dat is ook de kern van mijn vak.
Zeker met pastorale begeleiding sta je
heel dicht bij de mensen. Vaak in moeilijke tijden, maar natuurlijk ook met
blijde gebeurtenissen als een doopviering
of een Eerste Heilige Communie.
Ik vind het bijzonder om te zien hoe de
saamhorigheid is in de Meije. Men-

sen kennen elkaar en als er
iets gebeurt in zo’n kleine
gemeenschap geeft iedereen
elkaar steun. In vroeger tijden
speelde de pastoor nog een
grotere rol. Hij woonde en
werkte in de Meije. Hij kwam
iedereen dagelijks tegen in
het dorp. Dat is nu anders
met het groter worden van de
parochies.”
Samen met Pastor Thijs van
Zaal en Pastor Janneke Stam
worden de vieringen verdeeld
tussen de kernen. Er worden
vieringen op zaterdag om
17.00 en 19.00 uur gehouden
en zondag om 09.00 en 11.00
uur. Dit circuleert tussen de
verschillende kerken. Dit is het
meest eerlijk naar alle parochianen toe. Dit rooster is in coronatijd
gemaakt, maar Pastor Spaan denkt dat
dit wel een blijvertje zal zijn. Door deze
vaste tijden is er meer tijd om na een
viering nog even na te praten. Voorheen
was hiervoor geen gelegenheid.”
Hoe gaat u om met corona in uw
parochie?
“Corona maakt het soms heel lastig. Er
zijn natuurlijk veel mensen ziek geweest
en sommigen zijn er ook aan overleden.
Het rouwen in deze tijd vind ik heel
ingewikkeld. Naar mijn idee niet zoals
het hoort. Ieder rouwt natuurlijk op zijn
of haar eigen manier, maar het is zo belangrijk om dat met mensen om je heen
te kunnen doen. Je verdriet delen maakt
het toch lichter. En dat is nu precies wat
in coronatijd niet zomaar gaat.
Lees verder op de volgende pagina
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Onze Lieve Vrouw Geboorte kerk in de Meije.

Voor mij persoonlijk is het meerdere keren spannend geweest. Recent nog, ik was op huisbezoek
geweest om een boerderij in te zegenen. Toen
drie dagen later bleek dat iemand in dat gezin
positief was getest op corona, schrok ik wel even.
Ik was daarna ook weer bij verschillende mensen
geweest en zou in het weekend in de vieringen
voorgaan. Ik zou niet willen dat ik corona zou
verspreiden onder mijn parochianen. Gelukkig
bleek ik na een test negatief te zijn en kon alles
gewoon doorgaan. Dan komt het heel dichtbij
en realiseer je je hoe ingrijpend zo’n besmettelijke ziekte kan zijn. In de kerken in de Meije
en Kamerik geldt nu dat we 50 mensen mogen
ontvangen en in Oudewater en Woerden 105
mensen. Men dient zich wel via de website www.
meevieren.nl/parochiepaxchristi aan te melden.
Ik hoop dat we dit binnenkort achter ons kunnen
laten en dat we weer ‘gewoon’ mogen binnenkomen wanneer we dat willen.”
Wat zijn voor u memorabele momenten in de
afgelopen 25 jaar?
“Dat zijn er natuurlijk veel, maar ik zal er een
paar noemen. Ik was nog maar net werkzaam
in Midden-Delfland. In één jaar tijd overleden
er vijf mensen met de naam Frank of Frans. Het
waren ook allemaal nog jonge mensen. Een jonge
vader die met de wielrenfiets verongelukte voor
de ogen van zijn eigen zoon. Een jonge knul die
net was gaan samenwonen met zijn vriendin
en in zijn slaap overleed. Een schilder die van
zijn trap was gevallen, een jongen die zelfmoord
pleegde. Dat zijn toch heel nare gebeurtenissen, maar het gevoel van verbondenheid in deze
gemeenschap werd er enorm door versterkt.
Een van de mooie gebeurtenissen waren de
zomerfeesten in Schipluiden. Ik was daar als
vrijwilliger aan het werk en sprak zo veel jonge
mensen en ook mensen die niet in de kerk kwamen. Tijdens het schilderwerk maakte je vaak

de mooiste contacten. Helaas heb ik nu voor dit
soort activiteiten naast mijn werk te weinig tijd
over. Dat vind ik soms wel jammer.
In deze parochie vind ik de kermisviering altijd
weer bijzonder. Er komt dan een pater uit Nijmegen die deze vieringen door heel Nederland
leidt. Er is dan een klein altaar gemaakt en de
parochianen zitten in de botsauto’s. Niet te vergeten de carnavalsmis in Oudewater, maar ook de
openluchtviering op de parkeerplaats achter de
kerk in de Meije.
De regenboogviering vind ik heel bijzonder.
Dit is een viering voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen
(LHBTIQ+). Ik vind dat iedereen welkom is
in onze kerk. Ik sta voor meer openheid en ik
denk dat dit goed is voor het imago van de RK
kerk in het algemeen. Ook vind ik dat je als kerk
ook wel eens de grenzen mag opzoeken, zonder
dat het aanstoot hoeft te geven. We moeten niet
vooraf oordelen. Wij denken vaak dat we het
middelpunt zijn, maar is dat zo? Ik vind dat
liefde, genegenheid en openheid voorop moeten
staan. En als je jezelf open en kwetsbaar opstelt,
bereik je het meest. Gelukkig krijg ik in onze
parochie en in ons bisdom hiervoor de ruimte.
Dat waardeer ik zeer.”
Waar bent u trots op?
“We hebben in 2006 Stichting Vamos Schipluiden opgericht. Deze stichting ondersteunt door
middel van financiële middelen en doelgerichte
reizen ontwikkelingsprojecten. Daarnaast geeft
het jongeren tussen de 18 en 23 jaar de gelegenheid kennis te maken met wat minder welvarende leefomstandigheden en de problemen van
medemensen in gebieden waar het leven wat
minder vanzelfsprekend en eenvoudig is dan
hier. Er zijn inmiddels al zeven jongerengroepen
naar Brazilië geweest. En door de uitwisseling

zijn 6 jongerengroepen uit Brazilië in Nederland
geweest. Door de coronacrisis ligt dit natuurlijk
nu al even stil. Ik hoop dat we volgend jaar weer
een reis mogen maken.
Tijdens zo’n drieweekse reis naar Brazilië laten
de jongeren hun mobiele telefoon thuis. Er is
in principe geen contact met het thuisfront.
Natuurlijk kunnen ouders in geval van nood
altijd contact opnemen met mij. Voor sommigen
is dit echt een no-go, en die gaan derhalve ook
niet mee. Degenen die wel meegaan ervaren
dit niet als vervelend. In tegendeel zelfs, er is
alle aandacht voor elkaar en voor de groep. Als
iemand heimwee heeft, krijgt hij/zij steun vanuit
de groep. Tijdens één van de reizen hoorde een
deelneemster van 18 jaar dat ze uitgeloot was
voor haar medicijnen studie. Dit maakte haar
verdrietig en ze was teleurgesteld. Later tijdens
deze reis ontmoette ze een jonge moeder die
net zo oud was als zij, die drie kinderen had, in
verwachting van nummer vier en in een piepklein huisje woonde. Dat maakte haar toen heel
bewust van het feit dat de studie ook weer niet
zo belangrijk was. Volgend jaar zou weer nieuwe
kansen bieden. Ze leerde daardoor relativeren.
Intussen is de jongedame in kwestie werkzaam
als kinderarts.
Na afloop van elke reis is er altijd een reünie.
Hier bespreken we met elkaar wat een ieder
ervan gevonden heeft en wat het hen heeft gebracht. De meeste jongeren zijn zich na een reis
veel bewuster van het goede leven dat ze hier in
Nederland hebben. Dat het niet vanzelfsprekend
is dat er altijd water uit de kraan komt. Het leven
in Brazilië laat een andere werkelijkheid zien.
Ze leren hun verantwoordelijkheden kennen.
Dat maakt mij trots op deze jongeren en op de
stichting die dit mogelijk maakt!
Ik vind dat zogenaamde spiegelen erg belangrijk.
Stapje voor stapje kun je leren en ook bijsturen.
Ik heb ooit een zeskamp georganiseerd, daar
Reparatie van Elektrische Apparaten.
Elektra aanleggen in uw woning, tuin of berging.
ELWI Electra is erkend Elektrotechnisch
installatiebedrijf.
Zie www.installq.nl of www.echteinstallateur.nl
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De Berichtgever
gingen de nodige dingen fout. Maar naderhand
gaf de leiding mij alleen maar complimenten. De
deelnemers hadden een topdag gehad. Het was
prachtig weer en ga zo maar door…. Zelf had ik
een hele lijst met punten die allemaal fout waren
gegaan. De les die ik hieruit heb geleerd, was
dat je moet durven om dingen aan te pakken en
moet leren van je fouten. Maar ook dat het heel
belangrijk is om elkaar een compliment te geven.”
Wat denkt u over de toekomst van de RK Kerk?
“Binnen de kerk is er nog wel eens onenigheid,
zeker op mondiaal niveau. Maar gelukkig is er
een God die het in de gaten houdt. Anders was
de kerk allang in elkaar geduveld! God is voor
ieder mens anders, maar de kerk zal altijd blijven
bestaan, iedereen zoekt naar geborgenheid. Geborgenheid is het grootste goed en alle mensen
hebben dit nodig. Het geloof kan daarin helpen.
Wat mij wel zorgen baart, is de versnippering in
de maatschappij. We moeten onze aandacht over
te veel verschillende dingen verdelen. Hierdoor
lijkt het wel of we ons helemaal niet meer kunnen
richten op één onderwerp, maar slechts oppervlakkige kennis hebben over vele onderwerpen.”

Winnaars oranje puzzels
In de vorige Berichtgever heeft u kunnen lezen
wie de winnaars waren van de versierde tuinen
rondom Koningsdag. Inmiddels zijn ook de
winnaars bekend van de puzzels uit het Oranjeboekje en de winnaars van de puzzeltocht.
Bij de puzzels zijn de volgende winnaars verrast met een cadeaubon van Spies en Spijs en
een ijsbon.
Groep 1 t/m groep 8:
Eloise Vennik
Chanelle Kastelein
Lizz van der knaap
13 t/m 64 jaar:
Marjan Kastelein
Nely Dekker
65+:
Gea Muijt
M. Groen van Wieringen
Gerrie de Kruijf
Daarnaast was er een puzzeltocht door het
dorp uitgezet, waarbij met letters een zin
gevormd moest worden. De volgende deelne-

Hoe ziet u uw eigen toekomst?
“Ik dacht achtenhalf jaar geleden, ik blijf hier een
paar jaar en dan maak ik nog een keer een stap
naar een andere parochie. Maar ik ben nu bijna
60 jaar en ben hier goed op mijn plek. Als ik nu
weer in een heel nieuwe parochie opnieuw moet
beginnen, weet ik niet of ik de flexibiliteit en
energie weer heb om er voluit tegenaan te gaan.
Dus….. ik blijf nog wel even in de parochie Pax
Christi! Ik heb het goed naar mijn zin en misschien nog belangrijker, de mensen om mij heen
hebben het ook naar hun zin met mij. En dat bedoel ik zeker niet arrogant. Ik vind het belangrijk
dat we met elkaar een goed team zijn.”

mers, in willekeurige volgorde, zijn verrast met
een bon van bakkerij de Leeuw om een taart te
kunnen halen.
Lotte Westerink (12 jaar): Ik wil mijn dorpsgenoten toewensen blijf sterk en houd moed.
Rick van der Knaap (14 jaar): Ik wil mijn
dorpsgenoten toewensen dat corona snel
over gaat en dat we weer gauw naar elkaar toe
kunnen.
Martijn van der Knaap (15 jaar): Ik wil mijn
dorpsgenoten toewensen dat we nog even vol
moeten houden mensen!
Joris & Jantina de Bruijn (2 en 31 jaar): Ik wil
mijn dorpsgenoten toewensen dat ze volgend
jaar gezond en wel bij de oranjeactiviteiten zijn.
Jan, Marion en Menno Vergeer (leeftijd niet
ingevuld): Ik wil mijn dorpsgenoten toewensen dat ze nog vele jaren kunnen blijven
genieten van de activiteiten van de Oranjevereniging!
Liny van Mourik (67 jaar): Ik wil mijn dorpsgenoten toewensen dat de saamhorigheid ook
in goede tijden behouden mag blijven.
We feliciteren alle prijswinnaars met hun prijs!

Loop eens langs de minibieb!
Sinds de komst van corona is de minibieb niet meer weg te denken uit Nederland. Veel mensen
zijn gaan opruimen en vonden het zonde om de boeken weg te gooien. Dus werd er een huisje
in elkaar getimmerd en in de tuin geplaatst, de boeken werden erin gezet en het ruilen kon
beginnen. Door de legere agenda’s werd er fanatiek gelopen en kwamen de mensen de minibieb
onderweg tegen. Dat merkte ook fam. De Voogel van de Kastanjelaan. Al enkele maanden hebben zij een minibieb in hun tuin
aan de kant van de Middenweg.
Daar wordt goed gebruik van
gemaakt. Hun tuin ligt aan een
doorgaande route en regelmatig
wordt er gestopt om een boek te
plaatsen of mee te nemen.
Inmiddels is het houten
exemplaar vervangen door een
kunststof kastje, zodat er geen
vocht bij kan komen.
Er is een gevarieerd aanbod van
boeken. Ook kinderen zijn van
harte welkom om een boek neer
te zetten of mee te nemen.

Heeft u nog een wens?
“Ik zou het fijn vinden als mensen openlijker
over hun geloof zouden spreken. En dat we meer
doen tegen de versnippering van onze tijd en
weer meer oprechte aandacht voor elkaar zullen
hebben. Corona heeft daar misschien wel een
stukje aan meegeholpen doordat vele activiteiten
uitvielen. Ik hoop dat we in ieder geval dat stukje
rust blijven bewaren. Iedereen heeft in de basis
drie grote vragen: Waar kom ik vandaan? Waar
ga ik naar toe? en Waarom ben ik hier? Ik hoop
door middel van mijn geloof samen met u een
antwoord op deze vragen te vinden.”

Uw kapster
aan huis
in Zegveld en
omstreken

06 22335240

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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Historische dorpslantaarn brandt weer
(Een ingekomen bericht)
De historische dorpslantaarn, die ruim een
jaar geleden tijdens een storm kapseisde, hangt
weer op zijn oude plek aan de gevel van de
voormalige schoutenwoning. Maandagavond 7
juni jl. is de lantaarn, na een grondige restauratiebeurt, weer teruggeplaatst.
Tijdens hevige stormen in februari en maart
van het vorige jaar heeft de lantaarn aanzienlijke schade opgelopen.
In de voormalige schoutenwoning (later
gemeentesecretarie) woont sinds enkele jaren
mevrouw Jans Griffioen. Na een storm in
februari stond de lantaarn vervaarlijk scheef
en na een storm in maart hing de lantaarn
op zijn kop. Mevrouw Griffioen was ter ore
gekomen dat zo’n 30 jaar geleden de lantaarn
op de zolder van het oude gemeentehuis was
gevonden. Vervolgens was deze op initiatief
van wethouder Koos Jansen van de gemeente
Woerden op zijn oorspronkelijke plek op de
hoek van de voormalige schoutenwoning
teruggehangen.
Zij belde dus naar het gemeentehuis in Woerden om te wijzen op het gevaar van losraken van de lantaarn met een grote kans op
ongelukken. Helaas gaf de gemeente niet thuis.
Hoewel de lantaarn gemeentelijk eigendom
is, hangt deze inmiddels aan een particuliere
woning en valt daarom niet meer onder de
gemeentelijke verantwoordelijkheid, was de
boodschap die zij te horen kreeg. Mevrouw
Griffioen zocht vervolgens contact met het
Dorpsplatform. Het bestuur van het Dorpsplatform voelde zich verplicht om dit stukje
erfgoed voor het dorp te behouden en nam
daarom de lantaarn onder z’n hoede.
Dorpsgenoot Johan Vink werd bereid gevonden om als vrijwilliger de lantaarn te restaureren en zodanig te verstevigen dat deze er weer
een poos tegen kan.
De restauratie heeft Johan in zijn vrije uren gedaan, hij is er een half jaar mee bezig geweest.
De lantaarn verkeerde in een erbarmelijke
staat. Toen de lantaarn 30 jaar geleden weer
voor de dag kwam is deze provisorisch opgeknapt en geschikt gemaakt voor elektriciteit.
De lamp werd bij elkaar gehouden door

dikke lagen kit, volgens Johan. En alle
soldeerverbindingen waren los gesprongen.
Omdat de lantaarn door de overhoekse
plaatsing van de armatuur van alle kanten
wind vangt, is het een wonder dat hij het zo
lang uitgehouden heeft.
Johan heeft het frame van de lantaarn ontdaan
van alle verf- en kitlagen, daarna het basismateriaal gestraald en gerepareerd en vergane
elementen nagemaakt. Ook heeft hij alle ruit-

Heerlijke Utrechtse

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

jes vastgezet en gebroken glas vervangen. Toen
dat allemaal klaar was heeft hij de lantaarn in
originele kleuren geschilderd.
In de herfst van vorig jaar was de lamp klaar.
Door allerlei oorzaken moest het terughangen
uitgesteld worden. Pas in juni van dit jaar was
er gelegenheid om de lantaarn weer op te hangen. Johan Vink, met assistentie van Leen Blok
voor het elektriciteitswerk, hebben dit geklaard
in het bijzijn van de voorzitter en secretaris
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van het Dorpsplatform. De materiaalkosten
zijn betaald uit de kas van het Dorpsplatform.
De lantaarn dateert vermoedelijk uit het
laatste kwart van de 19de eeuw. Uit overlevering is bekend dat de openbare verlichting in
het dorp Zegveld rond 1900 uit zes lantaarns
bestond; de lantaarns brandden op petroleum.
Ze werden alleen in de winter bij donkere
maan aangestoken. De laatste lantaarnopsteker was Klaas Valk. Bij het vallen van de
avond deed hij zijn ronde om de lampen aan
te steken. Tussen negen en tien uur ‘s avonds
deed hij dezelfde ronde om de lampen weer te
doven.
De twee lantaarns die naast de toren van de
Zegveldse kerk staan dateren uit dezelfde tijd
als de lantaarn aan de schoutenwoning.
In 1922 werd in Zegveld elektriciteit aangelegd. De petroleumlantaarns zijn toen
afgedankt en opgeborgen op de zolder van
de voormalige openbare school, dit is nu de
brandweerkazerne. Hier werden ze rond 1990
weer ontdekt.
Voor de
restauratie

In ere
hersteld

Ontwerp peilbesluit Zegveld is klaar
(Een ingekomen bericht)
Door het Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden is een ontwerp
peilbesluit voor het gebied Zegveld
ter inzage gelegd. Tot 1 juni jl. kon
hierop gereageerd worden. In de
Berichtgever van eind april stond
ook een artikel hierover.
Op 5 maart 2019 heeft het Dorpsplatform Zegveld, samen met het Waterschap, een informatieavond georganiseerd over het peilbeheer en
het nieuwe peilbesluit.
De bedoeling van het Dorpsplatform was om
de niet-agrariërs van Zegveld bij het onderwerp
te betrekken. De agrariërs hebben hun eigen
overlegkanalen en zijn goed op de hoogte over
dit onderwerp.
De woongebieden van Zegveld liggen in een
Hoogwaterzone. Er zijn twee Hoogwaterzones:
de zone Hoofdweg en de gecombineerde zone
Rondweg-Woonwijken.
In de Hoogwaterzones blijft het peil zoals het
was. De afgelopen 15 jaar gold hier in de zomer
en winter een vast peil, dat in het nieuwe peilbesluit gehandhaafd blijft.
In de Laagwaterzones ofwel het agrarisch
gebied veranderen er wel dingen. Hier volgt
het streefpeil de bodemdaling, maar naar het
zich laat aanzien wel minder dan onder het

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

peilbesluit van de afgelopen 15 jaar.
Zoals gezegd blijft het vaste peil binnen de bebouwde omgeving - dus in
de hoogwatervoorziening - volgens
het nieuwe peilbesluit gehandhaafd.
Maar de vraag is of dit voor de langere
termijn kan worden voortgezet.
Doordat men buiten de hoogwatervvoorziening doorgaat met peilaanpassing (lees: verlaging) zal het verschil in
slootpeil tussen de hoogwatervoorziening en
het agrarisch gebied verder toenemen, waardoor
de onderhoudskosten voor de peilscheidingen
navenant zullen toenemen. Het ziet er naar uit
dat een deel van de peilscheidingen binnen niet
al te lange tijd moet worden vervangen.
Onvermijdelijk volgt dan de discussie of in de
hoogwatervoorziening het huidige vaste peil
kan dalen. Als het laatste zou worden doorgevoerd zal dit grote schade geven aan gebouwen,
terreinen en wegen, met hoge maatschappelijke
kosten als gevolg.
Meer zekerheid op de lange termijn voor een
vast peil binnen de hoogwatervoorziening is
daarom gewenst.
Reacties naar de secretaris van het Dorpsplatform zijn welkom. Dan weten we als bestuur
van het Dorpsplatform welke knelpunten m.b.t.
het waterpeil er zijn.
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Nadia’s nieuwe Beauty- en Nagelsalon

In oktober 2019 waren we ook al bij Nadia op
bezoek, toen had ze net haar nagelstudio in
Zegveld geopend. De reden dat we weer bij
haar op bezoek gaan is het feit dat ze nu een
nieuwe Beauty- en Nagelsalon heeft geopend.
Door corona is er geen officiële opening
geweest, maar vanaf 26 mei jl. ontvangt Nadia
haar klanten in de nieuwe salon, achter haar
huis. Er is in anderhalf jaar tijd een hoop
veranderd. Ze hebben hun huis compleet
verbouwd, ze is moeder geworden van dochter
Fayèn, de salon in Reeuwijk is gesloten en de
nieuwe salon is gebouwd. “Ik ben stiekem toch
wel trots op mijn nieuwe salon. Ik ben het type
dat altijd in projecten denkt. Het ene project
is klaar, hup, door naar het volgende. Vaak
neem ik dan niet genoeg tijd om ergens even
wat langer bij stil te staan of ervan te genieten.
Toen de salon klaar was, ben ik eens rustig in
de salon gaan zitten en bedacht ik dat ik heel
blij en trots op mijn nieuwe salon ben.”
“Ik ben blij dat ik de keuze heb gemaakt om
mijn werk bij de belastingdienst op te zeggen. Dat werd gewoonweg te veel. Waar ik
voorheen tussen Utrecht, Reeuwijk en Zegveld
heen en weer scheurde, kan ik nu alles in en
om huis regelen. Dat geeft zoveel rust. Mijn
beide passies zijn nu in Zegveld gecombineerd.
Mijn gezin en mijn werk, dat maakt mij heel
gelukkig!”

W. J. VONK

“Met de bouwplannen voor de nieuwe salon,
ben ik ook gaan nadenken over wat ik zou
willen aanbieden. Ik wilde mijn behandelingen
uitbreiden, maar ook dicht bij mijzelf blijven.
Het moest wel “Nadia” blijven. Ik bied nu de
volgende behandelingen in Zegveld aan: Gellak behandelingen, maar die kenden jullie al.
Wimpers verven of liften. Spray tan behandelingen. Wenkbrauwen epileren, harsen of
verven. Nieuw is ook de zogenaamde Henna
Brows (Henna Brows is anders dan gewoon
verven omdat je niet alleen de haren maar ook
de huid verft. Hierdoor lijken de wenkbrauwen voller en hoef je niet na een week weer
zelf met een potlood of poeder aan de slag. De
henna zorgt voor strakkere en vollere wenkbrauwen. Red.) Het lakken van teennagels. Let
wel, ik ben geen pedicure, hoor! Dan moet je
bij Petra in de Nieuwstraat zijn. Maar ik kan
wel je teennagels mooi lakken.
En je kunt nu ook voor make-up bij mij
terecht. Ik kreeg altijd veel vragen van klanten
over make-up, dus ben ik op zoek gegaan naar
een merk waar ik zelf enthousiast over ben. Ik
wil weten wat ik gebruik en verkoop. Ik ben
uitgekomen bij het merk Golden Rose. Dit is
vrij van parabenen, is vegan, geschikt voor alle
huidtypen en ook nog eens betaalbaar. Dat is
toch geweldig.”
Dit is nu allemaal in Zegveld mogelijk! Één
van mijn vaste klanten zei al enthousiast: “Oh,

Ben je nu benieuwd naar de Beauty- en Nagelsalon van Nadia? Kijk op de website https://
www.nailsbynadia.nl/ voor meer informatie of
het maken van een afspraak.
Er wordt ook nog huis-aan-huis een flyer met
een kortingscoupon verspreid. Deze coupon
kun je inleveren tot en met eind augustus.
Bewaar je coupon dus goed. Zonder coupon
geen korting!
De Berichtgever wenst Nadia heel veel succes
in haar nieuwe Beauty- en Nagelsalon.

Prinses Beatrixstraat 12 • 3474 JW
Zegveld

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

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

“Er zijn ook wat minder zichtbare veranderingen. Zo heb ik een nieuw computersysteem
voor afspraken en voorraadbeheer. Als je een
afspraak maakt, ontvang je een e-mail met
daarin alle gegevens, desgewenst kun je die
direct in je digitale agenda toevoegen en je
ontvangt 24 uur van te voren een herinnering.
Dat maakt ook dat je niet meer kosteloos kunt
afzeggen op het laatste moment (binnen 24
uur). Afzeggen kan natuurlijk wel, maar dan
ruim van te voren. Dat geeft mij de ruimte om
iemand anders op dat tijdstip in te plannen. Ik
hoop dat mensen zich dat realiseren en kunnen begrijpen. En niet onbelangrijk, je kunt nu
ook pinnen.”

Lisette Pauw

ZEGVELD

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

dan kan ik voortaan echt een hele middag in
Zegveld bij je komen relaxen!”

Tel. 0615080215 • Lisette_pauw@hotmail.com

•
Broekerweg 19 I 3474 KK Zegveld I T: 06 21221145
jaccoverburgaannemersbedrijf.nl
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Bestel nu het jubileumboek

‘In gesprek met …’
Het jubileumboek ter gelegenheid van het
75-jarig bestaan van de Berichtgever, samengesteld
door Gerrit Gerritsen, bevat 35 gebundelde
levenslopen op basis van de interviews die Gert Ton de
afgelopen vijf jaar heeft gehouden met
bekende Zegvelders en Meijenaren en de wijze waarop
zij leefden in ons dorp.

Op 20 november a.s. zal dit prachtige boek verschijnen.
Het boek wordt uitgevoerd in full-colour met heel veel
mooie foto’s van de betreffende personen en hun gezin.
Het boek krijgt als titel: ‘In gesprek met …’, de titel waaronder
al deze interviews zijn gepubliceerd in de Berichtgever.
Voor slechts € 20,00 bij voorinschrijving wordt u deelgenoot
van dit prachtige boek. Na 15 oktober a.s. zal de prijs € 25,00
bedragen. De prijs is exclusief eventuele verzendkosten.
Profiteer daarom nu van de € 5,00 korting en vul
de antwoordkaart in die bij deze Berichtgever is gevoegd.
Wellicht kunt u ook bij uw familie en vrienden
informeren of zij geïnteresseerd zijn!
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Zegvelder in het buitenland
in een unieke locatie, maar op het moment
dat de plannen concreet werden, ontstond
er al snel gedoe. Er bleek onduidelijkheid te
bestaan over de zogenoemde landrechten. De
Filipijnen zijn in het verleden overheerst door
verschillende landen en tot
op de dag van vandaag is dit
merkbaar, onder andere als
het gaat om wie een bepaald
stuk land bezit.”

vriend Arjan kwamen hun nichtje opzoeken.
Het laatste bezoek van Patrick, Inna en Luna
was in juni 2019. Er stond een vakantie gepland naar Nederland in juni 2020, maar deze
moest afgeblazen worden vanwege de covid-19
pandemie. In eerste instantie werd deze vakantie
uitgesteld naar december
2020, maar helaas bleek dit
niet mogelijk. Patrick en
familie hopen nu het eind
van dit jaar naar Nederland
af te reizen.

Patrick Plijter
emigreerde naar
de Filipijnen

Ruim 4 jaar geleden besloot hij zijn leven
drastisch om te gooien en te emigreren naar
de Filipijnen. Patrick had zijn leven op de rit
in Nederland met een eigen huis in Zegveld
en een goede baan met doorgroeimogelijkheden. Toch zat hij niet goed in zijn vel.
“Ik zat in een sleur en miste een doel in mijn
leven.” Wat hem gelukkig maakte was het
contact met zijn vriendin Inna die aan de
andere kant van de wereld, in de Filipijnen
woonde. Het tijdsverschil maakte contact
houden lastig en meerdere malen per jaar
afreizen naar de Filipijnen was leuk, maar
telkens weer alleen op het vliegveld terug
naar Nederland stappen viel zwaar.

De plannen werden gewijzigd en Patrick en Inna
besloten zich te settelen in
Subic Bay, ongeveer 2 uur rijden van de hoofdstad Manila waar Inna een gedeelte van haar
jeugd heeft doorgebracht en waar de familie
een weekendhuis had. Patrick ging al snel op
zoek naar een baan in Subic en vond deze bij
een bedrijf genaamd GrainPro, “wat mij direct
aansprak was de sociale missie van GrainPro.
De producten die GrainPro produceert en
verkoopt zijn erop gericht om voedselverliezen
tegen te gaan en een beter inkomen te generen
voor arme boeren. Door het gebruik van deze
producten kunnen boeren hun gewassen
veilig opslaan en transporteren zonder hierbij
chemische hulpmiddelen te hoeven gebruiken en deze voor een hogere prijs verkopen”.
Patrick begon in een salesrol maar werd al na
vijf maanden gepromoot naar een rol als Chief
Operating Officer (COO).

Eind 2016 viel het besluit. Patrick besloot
te emigreren naar de Filipijnen en daar zijn
toekomst op te bouwen. In maart 2017 vertrok
hij uit Nederland, “Het afscheid viel zwaar
omdat ik mij realiseerde dat ik mijn familie
waarschijnlijk maar eens per jaar zou kunnen
zien, tegelijkertijd keek ik enorm uit naar mijn
nieuwe leven”, vertelt Patrick.

Sinds januari 2020 is Patrick de Chief Executive Officer (CEO) en President van GrainPro
Philippines. GrainPro is een Amerikaans
bedrijf met 150 medewerkers, waarvan er
100 werkzaam zijn in de Filipijnen, zowel in
de fabriek als in ondersteunende functies.
“Familie is erg belangrijk hier in de Filipijnen
en dit merk je ook binnen het bedrijf. Men
ziet collega’s als familie en dit zorgt voor een
warme band.” In zijn rol is Patrick niet alleen
eindverantwoordelijk voor de productie van
GrainPro producten, maar overziet hij ook
Marketing, Engineering, HR en Finance.

In eerste instantie zouden Patrick en Inna
een beachresort bouwen en managen, echter
dit plan werd al snel overboord gegooid.
“We hadden een mooi stuk land gevonden

Ook in de privésfeer veranderde er veel voor
Patrick. Zo trouwde hij met Inna en kregen zij
een dochter, Luna. Opa en oma Plijter kwamen op kraambezoek en ook zus Denise en

Amstelkade 4e, 3652 MD, Woerdense Verlaat

Zijn eerste 1,5 jaar als CEO zijn heftig geweest,
met name vanwege de covid-19 pandemie.
“Met name aan het begin van de pandemie
was er een hoop onzekerheid. Het publieke
leven lag hier totaal stil en het leek er sterk op
dat we de fabriek moesten sluiten, puur omdat
het onmogelijk was om de medewerkers iedere
dag van en naar de fabriek te krijgen.” Echter,
in een ultieme poging om de fabriek draaiende
te houden werd besloten om voor de fabrieksmedewerkers onderdak en eten te verzorgen

De Berichtgever
voor uiteindelijk een periode van ruim zes
weken. Deze zes weken waren erg intens voor
de ruim 50 fabrieksmedewerkers, maar ze
kregen steunbetuigingen van collega’s van over
de hele wereld.”
“Een andere belemmering tijdens de pandemie
was en is dat de Filipijnen niet ingericht is om
vanuit huis te werken. Het grootste gedeelte
van de medewerkers woont in kleine huisjes
met een grote familie. De stroomvoorziening
is verre van consistent om over internet nog
maar te zwijgen. Uiteindelijk hebben we ook
hier oplossingen gevonden waaronder het betalen van de internetkosten voor medewerkers
die vanuit huis werken.
Het vaccineren komt nog maar moeizaam op
gang in de Filipijnen en het lijkt dan ook nog
een tijdje te gaan duren totdat het ‘normale’
leven weer opgepakt kan worden. Ondanks de
pandemie draait het bedrijf goed en lijkt 2021
een recordjaar voor GrainPro te worden.”
Patrick heeft zijn geluk gevonden in de Filipijnen. “Een gezond gezin, een droombaan, lieve
collega’s en vrienden en iedere dag in je korte
broek naar buiten, wat wil een mens nog meer?”
Patrick Plijter met zijn vrouw Inna, dochter Luna
en opa Gerard en oma Adinda Plijter.

JAAR
Nieuws over de Pionier
(Een ingekomen bericht)
Goed nieuws voor alle geïnteresseerden in een
appartement in De Pionier! De Raad van State
heeft vorige maand toegestemd in de bouw.
Het nieuw te bouwen appartementengebouw
komt in de Clausstraat op de plaats waar vroeger basisschool De Pionier stond.
Op korte termijn hoopt Zegveld Zorgt iedereen die zich heeft opgegeven voor dit project
een Nieuwsbrief te sturen waarin we meer
duidelijkheid zullen verschaffen. Afhankelijk
van de richtlijnen van het RIVM wil Woningcorporatie Groen West samen met Zegveld
Zorgt in het najaar een informatieavond in De
Milandhof organiseren, waar u meer informatie krijgt over de aanvang en de duur van de
bouw, en het toewijzingsbeleid.
In de afgelopen periode heeft onze dorpsconsulent al met diverse belangstellenden voor
een appartement gesproken. Er is namelijk
nog steeds een grote behoefte aan deze nieuwe
senioren appartementen. Heeft u zich nog niet
ingeschreven maar heeft u wel belangstelling
voor een appartement, geeft u dit dan z.s.m.
door aan onze dorpsconsulent Paulien Emidio
(telefoonnummer 06-14.32.65.31) of aan een
van de bestuursleden. U kunt alle telefoonnummers en mailadressen vinden op de
website https://zegveldzorgt.nl.

Speeltuin Clausstraat
(Een ingekomen bericht)
Zoals velen misschien al is opgevallen,
pg
, wordt
er hard gewerkt op de Clausstraat. Verheugd
mogen we aankondigen
en dat hier een
nieuwe speeltuin wordt
dt geplaatst!
De speeltuin is ter vervanging
vanging van de
speeltoestellen op het plein van de oude
Pionier.
Het plan is gesitueerd in het centrum van ons groene hart, naast
het kunstwerk van de koeien. In
mligsamenspraak met de omliggende buurtbewoners en
an
de gemeente is een plan
ontwikkeld voor een

Nog even en de vakantieperiode
breekt weer aan.
Wij hopen van 9 augustus t/m 30 augustus hiervan te
mogen genieten.
Op 31 aug. staan wij weer helemaal voor u klaar.
Ook u een gezonde en fijne vakantie toegewenst.

KMN

KOOMAN MECHANISATIE
NOORDEN
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Zoals bekend komen er in het gebouw aan de
Clausstraat 24 appartementen waarvan zes
woningen bestemd zijn voor vrije sectorverhuur. Zegveld Zorgt krijgt in het gebouw
één appartement toegewezen dat ingericht zal
worden als ontmoetingsruimte. Deze gemeenschappelijke ruimte wordt door Zegveld Zorgt
beheerd in samenspraak met de bewoners. De
ontmoetingsruimte zal gebruikt worden voor
verschillende activiteiten voor de bewoners,
zoals gezamenlijk een kopje koffie of thee
drinken, een spelletje doen of met elkaar een
dag per week gezellig koken en een hapje eten.
Omzien en zorgen voor elkaar wordt een
belangrijke waarde in de Pionier!
Voor het Dorpsplatform is de omgeving van
De Pionier een belangrijk punt. Er wordt
daarom in samenwerking met de gemeente
Woerden en omwonenden al enige tijd gesproken over de inrichting van het ‘koeienveldje’:
speelvoorzieningen, groen etc. Verder wordt
gedacht aan het verplaatsen van de jeu de
boules baan naar de Clausstraat.
Er moet nog heel veel gebeuren voor het zover
is, maar het is fantastisch dat het straks ook
in Zegveld voor ouderen mogelijk is, in hun
vertrouwde dorp in een levensloopbestendige
woning te kunnen blijven wonen!

speeltuin met een parkachtig landschap. Dit
houdt in dat er zoveel mogelijk natuurlijk
ogende speeltoestellen worden geplaatst. Bij de
speeltoestellen zit o.a. een peuterspeeltoestel,
een groepsschommel,
een peuterschomg p
mel en een
e zeshoektoestel met
glijbaan.
glijbaan
zal verder worden
De speeltuin
sp
aangekleed
met bomen, heggen
aange
en wi
wilde bloemen. Ook is er
nagedacht
over de veiligheid van
naged
de kinderen: er zal namelijk
een
e hek worden geplaatst
aan de Clausstraatkant van
de sloot.
Hiermee krijgt Zegveld een
extra
plek voor jong en oud
e
waar men elkaar kan ontmoeten
kan worden.
en er heerlijk gespeeld
gesp

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

Het adres voor:
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Groot feest op
de Milandschool
(Een ingekomen bericht)
Ciao a tutti! Er werd al een paar weken
enorm naar uitgekeken: het schoolfeest met
als thema Italië. In de afgelopen weken hebben de leerlingen veel over Italië geleerd. Ze
hebben les gehad over de opera, Vaticaanstad,
de renaissance en de toren van Pisa. Er zijn
maskers geknutseld, gondels getekend, er zijn
presentaties gegeven over Enzo Ferrari en er is
natuurlijk Italiaans geleerd.

Toen de leerlingen ‘s ochtends naar school
kwamen, werden zij opgewacht door drie
bergbeklimmers uit de Alpen. Via een skigondel kwamen zij de school binnen en daar
begon de tocht. Het was klimmen en klauteren
door de gang en na de Gotthard tunnel werd
de Italiaanse grens bereikt. In de gymzaal
hadden zich een aantal Italiaanse personages
verzameld. Leonardo da Vinci was Mona Lisa
aan het schilderen, Mario was op zoek naar
lekkages, Koningin Margarita deelde pizza’s
uit en Julius Caesar was druk met de kalender.
En daar kwam Geppetto binnen. Een beetje in
paniek. Hij was Pinokkio kwijt! En niemand
had hem gezien! Gelukkig wilden de leerlingen wel helpen zoeken. Alle groepjes kregen
van Julius Caesar een kaart uitgereikt en toen
kon de grote zoektocht
beginnen. Zou Pinokkio op
Sicilië zijn? Of zou hij pizza
eten in Napels?
Met de kaart van Italië op
zak begonnen de leerlingen
aan een groot spelletjescircuit.
Bij Julius Caesar in Rome
werd gesjoeld en ‘Garnizoen’ gespeeld. Mona Lisa
organiseerde een bingo. Bij
Leonardo da Vinci konden
de leerlingen bouwen met
spaghetti en marshmallows. Bonnano Pisano had
drie verschillende torens
van Pisa meegenomen. Bij
Mario werd er geracet en
er was een mode estafette
bij Donatella Versace in
Milaan. In de pauze werd
er voor fruit en drinken gezorgd, helemaal afgestemd

EHBO: voor iedereen!
(Een ingekomen bericht)
Iemand gerust stellen, een arts of 112 bellen kan iedereen. Maar wat
als een slachtoffer van een ongeval niet meer aanspreekbaar is of zich
levensgevaarlijk verwond heeft. Juist, dan is direct in actie komen van
levensbelang!
Leer bij onze EHBO vereniging wat je moet doen of juist niet moet
doen. Wij bieden je een interessante opleiding waarin we je alle facetten

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

06 3730 6134
De kapsalon is wegens
vakantie gesloten van
26 juli t/m 16 augustus

op de kleuren van de Italiaanse vlag. Na ieder
spel kregen de leerlingen een onderdeel van
Pinokkio. En na het laatste spel kon Pinokkio in elkaar worden gezet. Geppetto weer
helemaal blij!
Nadat het spelletjescircuit was afgelopen
begon het tweede deel van de ochtend. Er
werden pasta borden versierd met werkelijk
prachtige resultaten. Ook hebben de leerlingen
een echte Italiaanse dans geleerd: ‘de Tarantella.’ En wat deze dag natuurlijk niet kon ontbreken: pizza eten bij de ‘tuk tuk’ en als toetje
een ijsje! Om de dag af te sluiten hebben alle
leerlingen nog één keer op het schoolplein ‘de
Tarantella’ gedanst en toen zat het feest erop.
Iedereen heeft enorm genoten!

Weer geen
Meijerie dit jaar
(Een ingekomen bericht)
Doordat we nog niet weten wat we wel of niet
mogen in september hebben we helaas moeten
besluiten ook dit jaar de Meijerie niet door te
laten gaan. Wij wensen u als Meijerie groep
een fijne zomer en een goede gezondheid
toe. Wij hopen u volgend jaar op zaterdag 3
september te mogen begroeten op de Meijerie
2022!

van eerste hulp aan slachtoffers leren. Een essentieel onderdeel van
de cursus is reanimatie en gebruik van een AED. Onze lessen worden
gegeven door een enthousiaste en ervaren instructeur, die altijd met
plezier zijn kennis en kunde deelt.
De cursus wordt gegeven in de ‘Milandschool’ in de Meije, Hazekade
10 op zaterdag 2, 9 en 30 oktober a.s. van 9.00 uur tot 16.00 uur. Op 6
november a.s. krijg je ‘s morgens nog les en ‘s middags is het examen. De
kosten bedragen € 175,00 per cursist. Dit is inclusief boekje en koffie/thee.
Heb je vragen of wil je je opgeven voor de EHBO cursus, neem dan
contact op met Annita van Vliet via ehbomeijezegveld@gmail.com of
tel. 06-13812129.
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JAAR

Tocht der Lage Landen

Zaterdag 12 juni jl. werd in Zegveld en omgeving de Tocht der Lage Landen georganiseerd
door de LVWCN, oftewel de Luchtgekoelde
VolksWagen Club Nederland. Een prachtige
toertocht van 60 km. door het Groene Hart
van Nederland.
Zo’n zestig oude
volkswagens uit het
hele land deden aan
de tocht mee. Oude
volkswagenbusjes,
maar ook kevers
zoals het model brillen en ovalen uit het
begin van de jaren
zestig. De oude
auto’s zagen er nog
prima uit, maar de
eigenaren zijn dan
ook echte hobbyisten. De groep was in
tweeën gesplitst en

uiteraard waren er diverse stops. Zo was er een
stop bij Sjaak Voorend in de Zegveldse Meije.
Hij nam de deelnemers mee voor een excursie
in/over ‘de Lage Landen’. Ook was er een stop
bij B & B ‘Hortensia Eiland’ van Martijn en

Anita Kastelein aan de Rondweg 54. De auto’s
konden in het land tegenover de boerderij
geparkeerd worden en in het grasveld naast
het erf kon genoten worden van een heerlijke
lunch. Gastvrouw Anita wist het boerenbedrijf
goed te promoten en
de kinderen hielpen
bij het bakken van
de hamburgers. Van
dochter Rianne kregen
de deelnemers een
bordje door haar zelf
gemaakte yoghurt. De
gasten genoten van de
lunch, de omgeving en
het heerlijke weer.
Het kan niet anders of
organisator Maurits
Schouten kreeg na afloop volop complimenten over het verloop
van de dag.

Creatievelingen gezocht voor de Goede Doelen Dag!
(Een ingekomen bericht)
Het duurt nog even, maar de Goede Doelen
Dag 2021 staat al op de planning! Deze gezellige markt met verkoopkramen voor goede
doelen is gepland op 11 september a.s.. Net
als vorig jaar komen de kramen door het hele
dorp op mooie locaties te staan.
Dit jaar bieden we ook graag u/jou de kans

om op de markt te staan! Ben je tijdens
coronatijd begonnen met brood bakken,
haken, hout bewerken of een andere creatieve
hobby? Of maak je al langer mooie dingen
in je vrije tijd? Probeer op de Goede Doelen
Dag eens uit of je je creaties kunt verkopen!
Je krijgt dan gratis een stukje kraam waar je
je producten in mag uitstallen. De opbrengst
is, na aftrek van de inkoopkosten, voor het

goede doel (GZB, Ontmoeting en Woord en
Daad).
Interesse? Meld je vóór 10 juli a.s. aan bij:
Emmy van Ingen (06-81028141, vaningen@
kliksafe.nl) of Daniël van Draanen (0655525407, dvd_dvd@live.nl). Appen mag
ook. Hopelijk zien we u/jou op de Goede
Doelen Dag!

Voor:
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VBW(sport)dag
(Een ingekomen bericht)

We springen weer!

Op donderdag 22 juli a.s. is er op het terrein van Siveo’60 een VBW(sport)dag. Het
precieze programma van die dag houden we
nog even geheim, maar we kunnen al wel
vast verklappen dat de dag om 10.00 uur
begint en dat we voor een lekkere lunch zorgen. Ben jij er ook bij? Voor verdere informatie volgt
nog een huis-aan-huis een flyer en kun je onze website en Facebookpagina in de gaten houden.
Van tevoren aanmelden is verplicht.
Groetjes van het VBW-team.

(Een ingekomen bericht)
Ondanks dat de wedstrijden dit seizoen wat
langer op zich lieten wachten, zijn de springers van Polsstokclub Zegveld in april weer
fanatiek gestart met trainen om weer helemaal in vorm te komen. Zoals het er nu naar
uitziet kan er eind juni weer gestart worden
met het springen van de wedstrijden.
Op 26 juni a.s. staat er een jeugdwedstrijd
(zonder publiek) gepland en vanaf 30 juni
mogen hopelijk ook de grote schansspringers
weer wedstrijden gaan springen. Houdt voor
up-to-date informatie over de wedstrijden de
website in de gaten: www.pbholland.nl.
Begin van dit jaar werden we als polsstokclub
uitgekozen voor de statiegeldactie bij Coop
Bremmer en 20 mei jl. mochten we een cheque
van € 386,10 in ontvangst nemen. Een heel
mooi bedrag dat we hebben gebruikt om alle
wedstrijdspringers een sporttas te geven in de
kleur van de club. We willen Coop Bremmer
en daarnaast ook iedereen die een bijdrage
heeft geleverd door zijn bonnetje te doneren
hierbij enorm bedanken!

Nestje sparen, dan pas varen
Dat Wout Verweij aan de
Broekerweg 56 erg trots
is op zijn boot, is alom
bekend. Hij heeft de boot,
een P6, zelf in elkaar heeft
gezet. Het is een replica
van een patrouille boot
voor in de havens van de
mariniers. De boot staat
bij Wout op het erf en half
mei had hij de boot aan de
onderkant willen schilderen om hem vervolgens
weer te water te laten.
Maar de verbazing was
groot toen hij - niet tot
zijn schrik - een vogel zag
broeden in het warmte
afvoerrooster van de boot.
Het betreft een nestje van
de grauwe vliegenvanger,
een kleine, onopvallende
zangvogel. “Waarschijnlijk
heeft het vogeltje zich daar
genesteld toen Marianne
en ik een weekje weg waren. Maar ik heb
respect voor vogels en de natuur, dus ik heb
het nestje met de grauwe vliegenvanger laten
zitten.
Het gevolg is wel dat ik de boot niet te water
kan laten. Mijn leus is nu geworden: “Nestje
sparen, dan pas varen”. Verschillende mensen

vroeger al aan mij of ik ziek was, omdat ze mij
nog niet hebben zien varen.”
Inmiddels zijn op 7 juni jl. alle vijf eitjes uitgekomen, dus zodra ze eind juni of begin juli a.s.
uitvliegen kan Wout met de boot aan de slag.
“Helaas zal er voor dit vogeltje geen 2e nestje
in mijn boot inzitten.”

Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

Schildersbedrijf

Beukers

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

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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Stichting
Welzijn Zegveld
(Een ingekomen bericht)
Uitdaging voor de zomervakantie
Hoe leuk is het deze zomer een mooie
natuurfoto te maken in je achtertuin, tijdens
een wandel/fietstochtje, of een mooi plekje in
ons lieflijke dorp vast te leggen. Met natuurfoto bedoelen we een plaatje van dieren en
bloemen, maar een mooi poldergezicht mag
natuurlijk ook.
De mooiste foto’s worden getoond op de website van Stichting Welzijn Zegveld. Een aparte
pagina komt hiervoor beschikbaar. (Zie www.
welzijnzegveld.nl)

Pannaveld vernieuwd
Dat het pannaveld achter de speeltuin aan de
Molenweg het laatste jaar in slechte staat verkeerde, is algemeen bekend. Maar wat wil je.
Het pannaveld dat in 2008 is aangelegd wordt
zeer intensief gebruikt. Als de jeugd maar even
tijd heeft, zijn ze daar aan het voetballen. Het
kunstgras was inmiddels helemaal afgesleten
en als het geregend had, stonden delen van het
veld onder water. Reden genoeg om het pannaveld compleet te vernieuwen.
Van Vliet Buitenprojecten BV uit Harmelen
is de specialist om deze klus te klaren. Begin

juni jl. is de oude laag kunstgras verwijderd en
is het veld zo’n tien centimeter met lavapuin
opgehoogd. Dit om te voorkomen dat na een
regenbui het veld weer onder water komt te
staan. Daar bovenop is worteldoek gekomen
en vervolgens is de nieuwe laag kunstgras er
op gelijmd. Nu moet het pannaveld er zeker
weer tien jaar tegenaan kunnen.
De Berichtgever wenst de jeugd uit ons dorp
de komende jaren weer heel veel voetbalplezier op het prachtig vernieuwde pannaveld.

Om mee te doen gelden een paar regels:
Leeftijd fotograaf 55+
Woont in Zegveld of omgeving
Maximaal 3 foto’s per persoon
Geen bezwaar tegen publiceren op de website
Inzending sluit op 1 september 2021
U kunt uw foto’s sturen naar: Ada Beiboer
Email: a.70beiboer@gmail.com
We kijken met spanning uit naar uw inzending

Line dansen
Na de zomervakantie gaan we proberen een
nieuwe activiteit Line dansen op te starten.
nieuw
Gezellige country muziek met de daarbij
Gezell
behorende eenvoudige danspasjes, aangepast
beho
voor ouderen. Lekker bewegen in combinatie
met u
uw brein actief mee te laten doen.
Kom, en geef u op voor een workshop line
dansen bij Herman Lekkerkerker: tel: 692424
of 06-25440111.
06-

Kerk open voor bezoek
p
Sinds zaterdag 8 mei jl. is de hervormde kerk in ons dorp
niet alleen op zondag open, maar ook op zaterdag.
Van 14.00 -16.00 uur is er gelegenheid om een kijkje te
woners
komen nemen voor iedereen die belangstelling heeft. Inwoners
van ons dorp zijn van harte welkom, maar natuurlijk ookk voorbijgangers die benieuwd zijn hoe de kerk er van binnen uitziet.
ver
Er zijn vrijwilligers aanwezig die wat kunnen vertellen over
bijvoorbeeld de restauratie die in 2020 is afgerond of over
er
de plaatselijke gemeente. Daarnaast kan men de prachtige
ge
glas-in-loodramen bekijken en een folder meenemen waarin
aarin
je iets kunt lezen over het Evangelie dat elke zondag centraal
traal
staat.
‘Johan Groenendijk is de initiator van de open kerk. Na
verschillende kerken in het buitenland bezocht te hebben,
n,
kwam hij op het idee dat ook in Zegveld op te starten.
De verwachting is dat de kerk tot en met september open
n
zal zijn op zaterdag.

Fietsen
Fiets
Fietse op elke 2e en 4e donderdag van de
Fietsen
maand gaat de hele zomer gewoon door.
maan
Om 13.00 uur starten voor de Milandhof.
In juli
ju en augustus zijn er geen activiteiten.
Het bestuur van Stichting Welzijn Zegveld
wenst u allen een fijne zomer en ziet u
wen
graag
gra begin september bij een of meerdere
activiteiten.
act
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Wat wilt u als u overlijdt?
Een lastige vraag die ik u stel? Als het voor u lastig is, hoe
lastig wordt de vraag voor uw nabestaanden nadat u bent
overleden?
De dood bespreekbaar maken en wat u graag zou willen
bij uw uitvaart, kunt u vastleggen.
Het vastleggen van uw uitvaart kunt u zelf doen, samen
met de familie of met de uitvaartbegeleider. Ik help u
graag. Keuzes die u al heeft gemaakt, geven nabestaanden
ruimte voor hun verdriet tijdens de uitvaartweek.
Vrijblijvend kunt u met mij een afspraak maken.
Samen kijken we naar de mogelijkheden. Mogelijkheden
die binnen uw budget passen en/of het budget van de door
u afgesloten verzekering voor de uitvaart.
‘Het bijzondere zit vaak verborgen
in het gewone’

Uitvaartbegeleider
Zegveld
0348-691398/06-11136234
www.mistoria-vanderzon.nl

Esensa Mediterana

vdknaapsloopwerken@gmail.com

natuurlijke verzorging voor elke huid!
Verkrijgbaar bij Salon La Sonrisa
www.esensamediterana.nl
Tel. 06-28899367
Elvera • Salon La Sonrisa • salonlasonrisa@ziggo.nl
De salon is gesloten van 14 augustus t/m 4 september
Heftrucks •
Machinehandel, •• Motoren
Hydr. kranen •
Onderdelen
Sloopsorteergrijpers • Verhuur en Reparaties • Hydr. slangen service

G. Donselaar & Zn.
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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 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

De Berichtgever
Burgerlijke stand
Geboren:
12 mei 2021
Fabian Arie Cornelis (Fabian), zoon van
Marco van Mourik & Rosanne van Geffen
Hoofdweg 120, 3474 JJ Zegveld
30 mei 2021
Markus Cornelis (Markus), zoon van
André & Elleke Jansen-de Leeuw
Johannes Elsevierlaan 21, 3771 KK Barneveld
30 mei 2021
Sanne Milou (Sanne), dochter van
Thomas Valentijn & Manon Groenendijk
Nieuwstraat 16, 3474 JM Zegveld
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De Berichtgeverr
bestaat 75 jaar
Nu willen we dat met u als lezers vieren. We vragen u om mooie foto’s of leuke anekdotes mett als
thema ‘75 jaar’ te sturen naar onze redactie. Dan
plaatsen we de foto’s in onze jubileum editie aan
het einde van het jaar. Ga eens op de foto mett je
oma van 75 jaar, of maak dezelfde foto
als een van 75 jaar geleden. Verras ons en stuur
uur
uw bijdrage naar:
info@studiogg.nl onder vermelding van
‘75 jaar De Berichtgever’.
Dan wordt ons feest ook uw feest.

Huwelijk:
18 juni 2021
Jannes de Groot & Heidi van den Wijngaard
Rondweg 13, 3474 KD Zegveld
25 juni 2021
Daniël Vlugt & Joanna Worona
Fasolowa 17/21, 02-482 Warschau, Polen
26 augustus 2021
Henk van Dam & Sandra Janssen
Achterweg 16, 2421 EA Nieuwkoop

25 jaar getrouwd:
21 juni 2021
John & Carina Vernooij-Verhoeff
Broeksloot 37, 3474 HS Zegveld
12 september 2021
Martijn & Anita Kastelein-Dijkman
Rondweg 54, 3474 KG Zegveld

50 jaar getrouwd:
30 juni 2021
Anneke & Jaap Graman-Quint
Prinses Beatrixstraat 34, 3474 JW Zegveld
8 juli 2021
Rens & Jenny Houtman-Bottenheft
Bernhardstraat 3, 3474 HJ Zegveld
3 augustus 2021
Thomas & Janneke van Dam-Holland
W. Alexanderstraat 44, 3474 JT Zegveld
25 augustus 2021
Pim & Tineke de Kooter-van Tol
Hoofdweg 173-C, 3474 JD Zegveld

Overleden:
28 mei 2021
Dirk Isaäc (Dick) Langerak
in de leeftijd van 91 jaar
Correspondentieadres:
Mevr. E. Langerak-van Dommelen
Wilgenlaan 14, 6711 NK Ede

Wie gaat het Diabetes Fonds helpen?
In de Berichtgever van maart jl. stond al een oproep namens het Diabetes Fonds. In verband met
het feit dat Nel Verboom na 42 jaar gestopt is als organisator van de collecte voor het Diabetes
Fonds wordt dringend gezocht naar een nieuwe organisator of organisatoren. Tot op heden heeft
niemand zich hiervoor aangemeld. Jammer, want 1 op de 14 Nederlanders heeft diabetes. Een
ziekte die bovendien je hele lichaam ondermijnt. Toch zijn er veel misverstanden over diabetes, en
de ziekte heeft ook nog steeds geheimen. Die worden telkens verder opgelost, via onderzoek. Daar
zet het Diabetes Fonds zich voor in! Daarom is het belangrijk dat er jaarlijks wordt gecollecteerd,
zodat steeds meer onderzoek kan plaatsvinden en de ziekte onder controle kan worden gebracht.
Voelt u zich geroepen om het Diabetes Fonds te helpen, neem dan contact op met Nel Verboom,
tel. 0348 – 691258. Bij voorbaat dank namens alle diabetespatiënten.

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.
22 juli: VBW (sport)dag

De Berichtgever in 2021
De Berichtgever hoopt in 2021 te verschijnen
op 24 september, 22 oktober, 19 november,
17 december.
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk woensdag 8 september 2021 bij
ons binnen te zijn.
e Zegveldse
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10 september 2021.
ver en op
De Berichtge
net
www.zegveld.

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

