
De Berichtgever heeft een rondje 
gebeld in Zegveld met een aan-
tal mensen die contactberoepen 
uitoefenen. We waren benieuwd hoe 
deze ondernemers terugkijken op de 
lockdown. 

Mariska van Kapsalon Zegveld 
is heel blij dat ze op 3 maart jl. weer 
open mocht gaan. Vanaf 15 decem-
ber moest ze de kapsalon sluiten. Dit 
viel behoorlijk tegen, en niet alleen 
voor Mariska, maar ook voor haar 
klanten, want net voor kerstmis is de 
drukste tijd van het jaar in de kapsa-
lon. Ineens was het stil. Opgeknapt 
hoefde er niet te worden, dat was al 
tijdens de eerste lockdown gebeurd, 
dus zat er niets anders op dan gedul-
dig af te wachten op betere tijden.
Die zijn dan nu gelukkig aangebro-
ken. Mariska knipt de hele maand 
maart van de vroege ochtend tot de 
late avond. “Ik ben zo blij dat ik weer 
kan werken! Dat merk ik ook aan de 
klanten, ze nemen allerlei cadeautjes 
voor mij mee. Een doosje chocolaat-
jes of een prachtige bos bloemen, zo 
lief! Dat kan alleen in een dorp! Ja, ik 
ben heel blij weer te mogen werken. 
En ik hoop ook echt dat de collega’s 
in de horeca binnenkort ook weer 
mogen beginnen.” 

Elvera van Salon La Sonrisa mocht 
natuurlijk op 3 maart jl. ook weer 
starten. Ook haar agenda is direct 
de eerste vijf weken compleet vol 
geboekt! Elvera heeft de tijd tijdens 
de lockdown heel goed kunnen 
gebruiken. Zij heeft begin vorig jaar 
een groothandel in schoonheids-
producten overgenomen. Achteraf 
was dat nu niet de meest gunstige 
tijd, maar dat weet je natuurlijk niet 
van te voren. De tweede lockdown 
heeft ze gebruikt om vooral haar 
groothandel nog beter op de rails te 

krijgen. “Er was nog zoveel te doen, 
dat ik mijn tijd heel goed kon gebrui-
ken om mijn productkennis verder 
uit te breiden en mijn producten bij 
collega’s en scholen te promoten. Dit 
alles natuurlijk online of op veilige 
afstand. Ik was ook heel blij dat ik 
daarmee toch aan het werk kon zijn, 
anders was ik zeker in een gat geval-
len. Ik hoop dat mijn werk tijdens de 
lockdown ook zijn vruchten zal gaan 
afwerpen. Maar nu ben ik vooral 
heel blij dat ik weer lekker in de 
salon aan het werk mag zijn! Ik heb 
het contact met mijn klanten ook 
echt gemist!”

Petra van 
Pedicure-
salon 
Petra heeft 
de tweede 
lockdown op 
een bijzon-
dere manier 
beleefd. In 
deze tweede 
lockdown 
was Petra niet helemaal gesloten. Ze 
mocht nog wel klanten ontvangen 
die een medische indicatie hadden. 
Ze had daardoor toch nog wel één 
dagje per week werk, maar niet de 
vijf dagen zoals gebruikelijk. “Ik heb 
mij niet verveeld, er is altijd wel werk 
wat blijft liggen en waar je niet aan 
toe komt. De eerste twee weken van 
de lockdown ben ik druk geweest 
om iedereen af te bellen. De laatste 
week van de lockdown met iedereen 
op te bellen voor het maken van een 
nieuwe afspraak. Dat was op zich al 
een dagtaak. Iedereen was zo blij en 
enthousiast dat ik soms maar acht 
telefoontjes op een ochtend kon 
doen. In de tussenliggende tijd is 
Petra op 3 februari jl. voor het eerst 
oma geworden van een prachtige 
kleinzoon Max. Ik heb genoten van 
deze tijd, toen was het wel heel fijn 
dat het werk even stil lag. Ik heb er 
met volle teugen van kunnen genie-
ten. Maar nu ben ik ook weer heel 
blij dat ik weer lekker full-time aan 
de slag kan gaan.”

Voor Nadia van Nails by Nadia 
was het een hele lange lockdown, zij 

stopte al ruime tijd voor 15 decem-
ber. Ze ging in september namelijk 
met zwangerschapsverlof. 
Op 3 november van het vorig jaar 
is haar dochter Fayèn geboren, dus 
voor haar was de lockdown fijn om 
volop van het moederschap te genie-
ten. “Ik vond het een heerlijke tijd, 
maar ik vond het wel heel zuur voor 
mijn collega’s. De kersttijd is samen 
met de zomermaanden de drukste 
tijd voor de nagelstudio’s.”
Het afgelopen jaar was sowieso voor 
Nadia wel heel bijzonder. “Ik heb tot 
mijn spijt de salon in Reeuwijk, die ik 
samen met een collega had, moeten 
sluiten. Dat was niet makkelijk. Thuis 
zaten we middenin een grote verbou-
wing, en natuurlijk de geboorte van 
onze dochter. Dus vervelen zat er 
voor mij niet bij! Nu ben ik bezig om 
een prachtige salon achter het huis te 
creëren. Ik hoop dat deze medio mei 
open kan gaan. 
Op 3 maart was het voor mij wel 
weer even wennen om na een half 
jaar weer aan het werk te gaan. 
Ik ben super blij dat ik weer mag 
werken! Ook mijn klanten zijn blij 
dat ze weer mogen komen, het is fijn 
om alle lieve reacties te horen. “We 
hebben je glimlach gemist” en “Wat 
fijn om je weer te zien!” Ik vind het 
heerlijk om mijn klanten weer wat 
‘me-time’ te mogen bezorgen.”
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‘”Als ik eenmaal ergens mee begin, 
bijt ik me erin vast”

Op de foto: Carola Schouten op bezoek bij melk-
veehouder Lennart Streng. In het midden ziet u 
Bert-Jan Verboom. 

Geregeld staat er weer een artikel in de krant 
of zijn de boeren te zien in het journaal. Ze 
worden in verband gebracht met de stikstof-
crisis, een probleem dat al jarenlang onder het 
vergrootglas ligt. Nu er boeren uit Zegveld 
en omgeving zijn die de kar trekken bij één 
van de oplossingen, wordt het tijd hen eens te 
vragen hoe het allemaal zit. 

Ik zit aan de keukentafel bij Bert-Jan Verboom, 
terwijl hij nog snel een paar happen avondeten 
naar binnen werkt. Hij is een drukke boer, die 
ook nog een loonwerkbedrijf runt en ’s avonds 
weer op pad is. Vanavond kan hij een paar 
uurtjes vrijmaken voor een interview met de 
Berichtgever. 
Voordat we op zijn betrokkenheid bij de 
stikstofcoöperatie ingaan, is het eerst goed om 
meer te weten rondom de stikstofcrisis. 
Stikstof van zichzelf is niet slecht. Een deel 
van de stikstof (uitgestoten door landbouw, 
verkeer, industrie en consumenten) komt 
echter in de lucht en daalt elders weer neer en 
kan dan schadelijk zijn voor het milieu. Het 
is een voedingsstof, maar als er teveel stikstof 
neerslaat op de grond krijgen sommige plan-
ten voordeel en anderen niet. 
Om de uitstoot van stikstof te kunnen regelen, 
kwam er in 2015 de Programmatische Aanpak 
Stikstof (PAS). Dit werd gebruikt om vergun-
ningen af te geven voor de bouw van bijv. 
wegen, bedrijventerreinen en veestallen. 
In 2019 besloot de Raad van State echter dat 
dit stikstofbeleid niet deugde. Om toen een 
vergunning te krijgen, moest je van tevoren 
aantonen dat er geen toename van stikstof-
uitstoot plaats zou vinden in Natura 2000-ge-
bieden (beschermde natuurgebieden). De 
maximale hoeveel stikstof die mocht neerslaan 
lag alleen niet hoog en werd dus snel bereikt.  
Het gevolg was dat de uitgifte van vergunnin-
gen op slot ging, bouwprojecten stil werden 
gelegd en de boeren gingen protesteren.  Daar 
begon het verhaal van Bert-Jan Verboom. 
Net zoals vele andere boeren in het land, ging 
ook Bert-Jan in oktober 2019 naar het Malie-
veld om te demonstreren. Met de tractor reden 

ze over de snelweg naar Den Haag.  
Dit uitje kreeg al snel een gevolg. “In november 
2019 waren de boeren uitgenodigd voor een 
lunch met Rutte en Schouten. Ik was heel niet 
van plan om te gaan, maar op het laatste mo-
ment heb ik toch besloten om samen met Ger-
ben Koot te gaan. Voordat ik het wist stond ik 
met een beveiliger voor het Catshuis te praten 
en werden Gerben, Harold Liebeton (melkvee-
houder uit Nieuwkoop) en ik binnengelaten. 
Met zo’n 15 boeren mochten we ons verhaal 
doen. Aan het eind zei Rutte: “Maak maar een 
plan en kom daarmee terug”. En toen is het hele 
gebeuren begonnen. Tsja, als ik eenmaal ergens 
mee begin, bijt ik me erin vast.”
“Vervolgens ben ik op een avond van de LTO 
geweest over veenweidegebied. Toen heb ik 
mezelf aangemeld voor een werkgroep over 
het stikstofprobleem. Samen met negen andere 
boeren rondom de Nieuwkoopse plassen 
zijn we een plan gaan bedenken. We hebben 
er driekwart jaar over gedaan. In de zomer 
van 2020 hadden we een officiële coöperatie 
opgericht en hebben we ons plan gepresen-
teerd. Eerst hebben we het aan gemeenten, 
provincies, het ministerie van Landbouw en 
Natuur en natuurbeschermingsorganisaties 
voorgelegd en de week erna zijn we bij minis-
ter Carola Schouten op bezoek geweest. Soms 
moesten we het wel twee of drie keer vertellen, 
voordat iedereen het snapte.”
Gelukkig neemt Bert-Jan vanavond alle tijd 
om het aan mij het uit te leggen. “Ammoniak 
ontstaat als urine en mest samenkomen. In de 
wei doen koeien hun grote en kleine behoefte 
altijd op een andere plek. In de stal gebeurt dat 
niet en ontstaat er ammoniak, dat vervliegt en 
slaat ergens anders neer.  Als je koeien meer in 
de wei laat lopen, eiwitarm voedsel geeft en de 
urine en mest op de stalvloer al scheidt kun je 
de stikstofuitstoot flink verminderen. Volgens 
ons model kan er 65% gereduceerd worden.” 
Zo veel geld om deze innovaties te bekosti-
gen hebben de boeren meestal niet. Het plan 
van de Nieuwkoopse boeren is dat anderen 
die verbouwing of nieuwe stal voor een deel 
financieren. “Als wij minder stikstof uitstoten 

per jaar kunnen we die ruimte verleasen aan 
bijvoorbeeld Schiphol, de Rotterdamse haven 
of de industrie.  Zij zitten erom te springen.”
Dit bijzondere idee werd de maanden erna 
verder uitgedacht en de coöperatie groeide uit 
tot zo’n 50 Nieuwkoopse boeren. Bert-Jan ver-
telt dat zijn mailbox elke dag weer volstroomt 
met mailtjes rondom het stikstofverhaal. “Tsja, 
als je er eenmaal mee begonnen bent, weten ze 
je te vinden hè. Ik zit er nu helemaal in. Als ik 
van tevoren wist hoeveel tijd ik eraan kwijt zou 
zijn, had ik het niet gedaan.” Vrouw Marijke 
kijkt me aan en houdt wijselijk haar mond.
Ze weten de Nieuwkoopse boeren inderdaad 
te vinden. In januari van dit jaar kwam mi-
nister Schouten op bezoek bij melkveehouder 
Lennart Streng in Bodegraven. Zij kwam niet 
alleen om zijn emissiearme vloer te bekijken, 
maar deelde ook mee dat het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
€ 300.000,-- beschikbaar stelt voor alle inno-
vaties. De provincie Zuid-Holland doet daar 
€ 200.000,-- bij. Als het project in Nieuwkoop 
een succes is, is het de bedoeling het ook in 
andere provincies op te pakken. 
Nu de subsidie binnen is, zou je verwachten 
dat voor Bert-Jan de rust even is weergekeerd. 
Maar niets is minder waar.. 
Ik zit op zondagavond 28 februari het lijsttrek-
kersdebat te kijken op RTL 4. De zes lijsttrek-
kers van de grootste partijen op dat moment 
krijgen ieder een boze burger voor zich over 
een ander onderwerp. Als Sigrid Kaag aan de 
beurt is, zie ik opeens dorpsgenoot Bert-Jan 
voorbij komen. Mevrouw Kaag had duide-
lijk nog niet van de Nieuwkoopse plannen 
gehoord en Bert-Jan nodigde haar uit om eens 
langs te komen en het hier over te hebben. 
Bewonderenswaardig hoe ver de Nieuwkoopse 
boeren met hun plan zijn gekomen. Ik ver-
moed dat we nog veel van hen gaan horen!
Voor wie meer wil weten over de stikstofcoö-
peratie, ga naar www.stikstofcooperatie.nl. 
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T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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Jeugd vereniging 
de Rank verrast 
opnieuw
Het is voor heel veel mensen in de samenle-
ving niet gemakkelijk om de moed er in te 
houden, in een tijd met veel beperkingen van-
wege het coronavirus. En toch is het juist deze 
tijd die het beste uit de mens, in dit geval ook 
de jeugd, naar boven haalt. Werden velen in 
ons dorp de afgelopen maanden al verrast met 
een tasje aan de deur of een warme groet door 
de brievenbus, was het de afgelopen maand 
opnieuw Jeugdvereniging de Rank die op zo’n 
140 adressen een tasje bracht met daarin een 
potje met bloembolletjes en een bemoedigend 
kaartje. 

Op de buitenkant van het kaartje stond de 
tekst uit Psalm 32 vers 10: ‘Wie op Hem 
vertrouwen, omringt Hij met liefde’. Aan de 
binnenkant van het kaartje was te lezen: ‘Beste 
dorpsgenoot, Het jaar 2021 is al een aantal 
weken gevorderd. We hopen dat u het goed 
maakt. Het is een moeilijke tijd, waarin elke 
generatie te maken heeft met beperkingen 
en uitdagingen. Het is een tijd waarin wij als 
jongeren soms weleens de moed kunnen ver-
liezen. Dat is voor u misschien wel heel her-
kenbaar. Maar te midden van alle onzekerheid, 
weten we van hoop. Jezus Christus wil ons een 
eeuwige toekomst geven. Wie nu schuilt bij 
Hem, is voor eeuwig geborgen. Weet dat we 
ook voor u bidden! We willen naast u staan, 
dus mocht u hulp nodig hebben neem dan 
contact op met CoronahulpZegveld! Hartelijke 
groet, Jeugdvereniging de Rank.’

Opnieuw heeft Jeugdvereniging de Rank velen 
geraakt met deze actie, chapeau en heel veel 
dank!

(Een ingekomen bericht)
Traditiegetrouw gaan de leerlingen van School met de Bijbel Jorai aan het begin van de lente bij 
de ouderen van het dorp langs. 
De kinderen zingen vrolijke lenteliedjes en verrassen de mensen met een bakje bloembollen.
Door de coronamaatregelen konden de kinderen dit jaar helaas niet op pad.
Gelukkig had de school een alternatief bedacht, waardoor de leerlingen onze oudere dorpsbewo-
ners toch nog konden verrassen in deze moeilijke tijd!

Lichtpuntjes! 
(Een ingekomen bericht)

In deze tijd is het soms even wat meer zoeken 
naar lichtpuntjes. Helaas kennen we dan 
ook bijna allemaal wel iemand die een extra 
lichtpuntje kan gebruiken. De deelnemers 
van Activiteitencentrum Zegveld zijn creatief 
aan de slag gegaan en hebben zich ingezet om 
een tasje met creatieve lichtpuntjes te maken. 
Op deze manier hopen zij een kleine bijdrage 
te leveren wat resulteert in het uitdelen van 
lichtpuntjes aan elkaar. De deelnemers hebben 
dan ook met veel plezier kleurrijke kaarsen 
gemaakt, mini pindastokjes versierd en vro-

lijke kaarten geknutseld welke allen in mooi 
versierde tasjes ingepakt werden. Deze tasjes 
konden gratis opgehaald worden door mensen 
die graag een ander wilden verrassen. Er zijn 
al vele tasjes de deur uit, maar de tasjes zijn 
nog niet op! Bezoek de facebookpagina van 
Activiteitencentrum Zegveld en stuur een be-
richt dat je graag een gevuld tasje wil ophalen. 
Hiermee kan je dan een ander op eigen gele-
genheid er mee verrassen! *Ps.* Op = Op. Heb 
jij een bevestiging van het Activiteitencentrum 
op jouw bericht ontvangen? Dan kan jij het 
gevulde tasje ophalen van dinsdag t/m vrijdag 
tussen 9:00 - 16:00 uur. Adres: Middenweg 9 te 
Zegveld. Zij geven het tasje graag buiten aan u, 
omdat zij helaas (nog) geen bezoekers binnen 
mogen laten. 

Jorai lentegroet!
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 Elvera  •  Salon La Sonrisa  •  salonlasonrisa@ziggo.nl
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Kaartenactie Zegveld Zorgt 
(Een ingekomen bericht)

Met een kaartenactie heeft Zegveld Zorgt begin maart alle inwoners van Zegveld en de Meije een 
hart onder de riem willen steken. In het dorp en in de Meije is huis aan huis een kaart bezorgd. 
De bedoeling was dat de kaart door midden werd geknipt, zodat je de andere helft bij iemand 
anders in de bus kon gooien met daarop een leuke tekst geschreven. 

Organisator(en) 
gezocht voor het 

Diabetesfonds
Na 42 jaar heeft Nel Verboom te kennen ge-
geven te stoppen als organisator van de col-
lecte voor het Diabetesfonds. Zij zorgde voor 
de vrijwilligers en het benodigde materiaal 
om langs de deuren te gaan om te collecte-
ren en daarbij collecteerde zij zelf ook. Maar 
zij wil nu het stokje graag overdragen. 

Het afgelopen jaar hebben Chantal van de 
Kraak en Ria van der Zon de organisatie 
op zich genomen, maar dat was eenmalig. 
Tijdens de collecteweek van 26 oktober tot 
en met 31 oktober 2020 was de opbrengst 
voor het Diabetesfonds € 1.258,70. 

Maar nu komt de vraag: Wie is bereid de 
organisatie van de collecte voor het Dia-
betesfonds op zich te nemen? Dit jaar is de 
collecteweek van het Diabetesfonds van 1 no-
vember tot en met 6 november 2021. Als u de 
organisatie op u wilt nemen, dan kunt u zich 
hiervoor aanmelden bij Chantal van de Kraak, 
Dorpsstraat 36, 3474 JR  Zegveld, tel. 06 – 41 
49 98 90 of email: tallie027@hotmail.com.

Uiteraard wordt Nel Verboom bedankt voor 
haar inzet al die jaren voor het Diabetesfonds.
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Voor u gelezen: 

‘Zegveldse boeren krijgen 

subsidie voor hun oevers’
(AD 10-02-2021) 

Bij storm en harde wind heeft het weiland veel 

te lijden. Boeren langs de Slimmenwetering 

in ons dorp zien al jaren dat ze steeds meer 

grond verliezen. Samen met het waterschap 

De Stichtse  Rijnlanden en de natuurvereniging 

Rijn Vecht & Venen hebben ze daarom plannen 

gemaakt om erger te voorkomen. 

Langs de weilanden komen er drijvende balken 

voor de bestaande oever te liggen. Deze worden 

met een ketting vastgemaakt aan palen in 

de grond. Deze balken breken de golven en 

bewegen met het water mee, zodat afkalving 

door het water wordt tegengegaan. 

Tussen de bestaande oever en de drijvende 

balken wordt ruimte overgelaten, zodat er 

planten kunnen groeien. Op plekken waar de 

Slimmenwetering dieper is, komen in plaats van 

drijvende balken houten schotten in het water 

te staan.
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• Beschoeiingen

• Vlonders

• Hekwerken

• Tuinschermen - geïmpregneerd  

 - hardhout

 - gaaselementen 

• Grondwerk - kraanwerk 

 - rioleren

• Erfverharding - grind

                        - split      

     - straatwerk   • 

Tevens doen wij diamantboren 

W. J. VONK                ZEGVELD
• LOONWERK • GRONDWERK • TUINAANLEG • DIVERSEN
Hoofdweg 125 • 3474 JC Zegveld • T 0348-692705 • M 06-25120414

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

Kraanwaterdag 

op de 
Milandschool 
(Een ingekomen bericht)

De Milandschool heeft het certificaat ‘De 
Gezonde School.’ Ouders en leerkrachten 
willen dat de leerlingen zo gezond mogelijk 
opgroeien.
Er wordt veel gedaan aan sport, spel en aan 
bewegend leren. De leerlingen nemen bijna 
alle dagen als tussendoortje fruit mee. Gezond 
broodbeleg en traktaties worden gepromoot. 
Tijdens de Nationale Kraanwaterdag in 
september 2020 hebben de leerlingen samen 
spelenderwijs de voordelen van het drinken 
van kraanwater ontdekt. Uit onderzoek is 
gebleken dat elk kind per jaar gemiddeld 6 kilo 
suiker consumeert uit zoete dranken tijdens 
schooltijd. In oktober heeft de leerlingenraad 
een enquête over een Kraanwaterdag gehou-
den onder alle leerlingen. De meerderheid 
wilde zo’n Kraanwaterdag één keer per week 
en ook de Medezeggenschapsraad was enthou-
siast. Met ingang van 1 maart 2021 stimuleren 
we iedereen om tijdens de ochtendpauze op 
woensdag water te drinken. De leerlingen ne-

Weidz vordert
De werkzaamheden bij het 
nieuwbouwproject Weidz vorderen 
gestaag. 
Onder de toekomstige verharding 
en voortuinen is een veenpakket 
van 5 meter diep weggegraven 
en vervangen door zand en klei. 
Inmiddels is er gestart met het 
monteren van de prefab betonnen 
casco’s van de 38 woningen. De 
woningen hopen vooralsnog 
eerste kwartaal 2022 te worden 
opgeleverd. 

men óf een lege beker mee en vullen hem zelf 
op school met water óf ze nemen van thuis een 
beker met water mee. Van het Voedingscen-
trum hebben ouders en leerkrachten tips ge-
kregen hoe je leerlingen kan laten wennen aan 
het drinken van kraanwater in plaats van zoete 

drankjes. In de klassen staan nu op woens-
dag kannen water met stukjes komkommer, 
muntblaadjes of sinaasappel/citroenschijfjes. 
De leerlingen kunnen hun beker vullen/ 
laten vullen en daar wordt volop gebruik van 
gemaakt! Proost!
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vdknaapsloopwerken@gmail.com

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

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

Voor u gelezen: 

‘Gestolen ijsje is terug, 
maar wel beschadigd’ 
AD 24-02-2021

In de nacht van 20 op 21 februari jl. werd een decoratie-ijsje 
gestolen bij eetcafé Moos. Uitbater Chris van Moorselaar zette de 
bewakingsbeelden van de diefstal voor korte tijd op Facebook. 
Een week later brachten de dieven het ijsje weer terug en hebben 
hun excuses aangeboden. Maar er was geen kans om de schade 
af te handelen. Van Moorselaar wees hen erop dat ze ook naar 
de Coop moesten gaan om hun excuses aan te bieden, aangezien 
ze daar een lichtreclamebord kapot hadden gemaakt. De dieven 
stapten toen echter in de auto en reden weg.

Aan de Hoofdweg bij Zonkant, daar staan 
vreemde grijze kasten op hoge palen. Laten 
we je maar meteen gerust stellen: het zijn geen 
kasten die je snelheid meten of je kenteken 
registreren. 

Het lijken lange houten palen met nestkas-
ten voor bijvoorbeeld roofvogels. Maar een 
opening in de houten huisjes ontbreekt. Bij 
navraag blijkt dat het om vleermuiskasten 

Heb jij ze al gespot?

gaat waar verschillende soorten vleermuizen 
gebruik van kunnen gaan maken. Vleermuizen 
gebruiken de kasten voor diverse doeleinden. 
In de zomer als paar- en kraamverblijf. Bij 
milde winters kan de kast ook als schuilplaats 
dienen.

De renovatie van Zonkant is de reden om 
houten kasten voor de vleermuizen neer te 
zetten. Uit ecologisch onderzoek blijkt dat 

vleermuizen gebruikmaken van de bebou-
wing op Zonkant. En dat betekent dat er een 
verhuisplan nodig was.
De vleermuiskasten worden bij voorkeur in 
het groen geplaatst. Of dat in de volle zon is of 
op een koele plek maakt niet uit. Vleermuizen 
kunnen zich namelijk op alle windrichtingen 
in de kast verplaatsen en dus zelf een koelere 
of warmere plek opzoeken. Slimme beestjes! 
De negen kasten die bij Zonkant zijn geplaatst 
moeten de vleermuizen uitnodigen om er hun 
tijdelijke onderkomen te zoeken. Hoe en wan-
neer de renovatie van Zonkant vorm krijgt, is 
nog niet bekend. 



(Een ingekomen bericht)
 
16 maart 2021: een jaar na de eerste lockdown, 
na het sluiten van de scholen, de horeca, de 
contactberoepen etc. Ook een jaar nadat ik ziek 
werd en ik geen idee had wat mij te wachten 
stond. Een jaar, een jubileum, een negatieve 
mijlpaal, niet echt iets om te vieren, maar mis-
schien wel goed om er bij stil te staan. 
Ik werd gevraagd om mee te werken aan een 
terugblik op het afgelopen jaar, gezien mijn 
verhaal over de eerste 14 dagen van mijn ziek 
zijn, een jaar geleden, dat in de Berichtgever 
heeft gestaan. Een terugblik, een update over 
hoe corona voor mij en mijn gezin de boel flink 
op zijn kop heeft gezet. Ja, hier wilde ik wel aan 
meewerken. Door mijn verhaal te delen is er 
veel aandacht op mij gevestigd. De reden om 
hieraan mee te werken is dan ook niet om nog 
meer aandacht te krijgen voor mij persoonlijk, 
maar om duidelijk te maken dat corona ook 
Zegveld niet voorbij is gegaan en dat er geen 
peil op te trekken is waarom corona haar slacht-
offers willekeurig lijkt te kiezen.
Ik ben al lang niet meer de enige in Zegveld 
en de Meije die corona heeft gehad en achteraf 
gezien was ik ook niet de eerste in ons dorp. 
Vele dorpsgenoten hebben inmiddels corona 
gehad, sommige zullen dit van zichzelf mis-
schien niet eens weten omdat ze nauwelijks of 
geen klachten hebben gehad. Daarnaast werd 
er in de eerste periode natuurlijk nog bijna 
niemand getest, dus wie zal het zeggen. Maar 
inmiddels durf ik wel te zeggen dat iedereen er 
op zijn of haar eigen manier wel mee te maken 
heeft gekregen. Of je nu zelf ziek bent geweest, 
iemand kent die ziek is geweest, je de deuren 
van je bedrijf moest sluiten, of omdat de over-
heid besloot dat het niet veilig zou zijn. En 
anders wel omdat we inmiddels allemaal een 
beetje corona moe zijn. 

Er zijn dorpsgenoten veel zieker geweest dan 
ik. Er hebben mensen in het ziekenhuis gele-
gen en een aantal zelfs op de IC met zuurstof. 
Het gekke is dat de ene zo weer op de been is, 
terwijl de andere last houdt van langdurige 
klachten. Velen kiezen ervoor om zich anonie-
mer op te stellen, wat ik heel goed begrijp. Op 
sommige momenten denk ik ook dat het wel-
licht makkelijker was geweest om dat te doen. 

En toch ben ik blij dat ik ervoor gekozen heb 
om mijn verhaal te vertellen, corona handen 
en voeten te geven. Ik kies nu eenmaal meestal 
niet voor de makkelijke weg. Eigenlijk probeer 
ik ‘ons’ verhaal te vertellen. Waarom ik het 
dan toch zo persoonlijk maak? Omdat ik het 
verhaal alleen vanuit mijn eigen perspectief 
kan vertellen. 

De meeste hebben mij inmiddels wel zien 
rijden in een elektrisch karretje, een soort 
scootmobiel. Om alles wat luchtiger te 
houden, noem ik het mijn ‘Ferrari’ (die ik 
zolang ik deze nodig heb mag lenen). Tja, dat 
roept dan toch de nodige vragen op. Een jaar 
na mijn corona besmetting rij ik nog steeds 
rond in mijn Ferrari. “Is dat allemaal nog van 
corona?” wordt mij vaak gevraagd. Meestal 
is mijn antwoord “ja”, maar eigenlijk ben ik 
het daar zelf niet helemaal mee eens. Ja, het is 
veroorzaakt door corona, maar het corona-
virus zit zelf natuurlijk al lang niet meer in 
mijn lichaam. Zoals ik het zie, maar ik ben 

geen wetenschapper, heeft corona iets in mijn 
lichaam getriggerd, iets aangewakkerd, mijn 
immuunsysteem lijkt zich tegen mij te hebben 
gekeerd en is zeer destructief te werk gegaan. 

Na de twee weken volledig op bed te hebben 
gelegen, ben ik langzaamaan op gaan bouwen. 
Een rondje om het huis, waar ik mee begon, bouwde 
ik elke dag met één minuut langer wandelen op. 
Daarnaast probeerde ik in de loop van de tijd thuis 
wat werkzaamheden te doen, voor het bedrijf van 
mijn broers, waar ik als office manager werk. Ik wist 
dat ik hulp nodig zou hebben bij mijn herstel, dus 
schakelde ik de hulp van een fysiotherapeut in. Deze 
mochten begin mei weer open en op 12 mei jl. had 
ik dan ook mijn eerste afspraak. Hij dacht zo’n 
drie maanden nodig te hebben om mij fysiek 
weer op mijn oude niveau te krijgen. Ik schrok 
van de tijd dat het in beslag zou nemen, maar 
dacht ook, als ik dan de oude weer ben, teken 
ik ervoor. De huisarts, waar ik overigens veel 
en goed contact mee heb gehad dit afgelopen 
jaar, verwees me door naar een revalidatiearts. 

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

ELWI Electra is erkend Elektrotechnisch 
installatiebedrijf.
Zie www.instalq.nl   of   www.echteinstallateur.nl

    www.elwi.nl      Email: info@elwi.nl
        Whats app of bel naar 06 - 22467345 of gebruik de ELWI App

‘Het bijzondere zit vaak verborgen 
in het gewone’

Uitvaartbegeleider
Zegveld 

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

Hoofdweg 144 - 3474 JK Zegveld
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(Een ingekomen bericht)
 
Als alles loopt volgens de planning opent GGD regio Utrecht (GGDrU) begin april een 
vaccinatie locatie aan de Bleek 1 in Woerden. Al enige tijd is GGDrU met de gemeente in gesprek 
over een geschikte locatie. Diverse mogelijkheden zijn besproken en onderzocht. Het pand aan 
de Bleek nr. 1, het voormalige hoofdkantoor van Campina in Woerden, blijkt de beste optie en 
voldoet aan de landelijke richtlijnen van het ministerie van VWS. 

Richtlijnen voor een vaccinatielocatie
Een locatie moet voldoen aan een aantal landelijke richtlijnen. Een belangrijke eis is dat de 
vaccinatie op een geordende en professionele wijze, conform richtlijn, uitgevoerd kan worden. 
Daarnaast is het van belang dat de locatie ‘COVID-19-proof ’ is, voor langere periode beschik-
baar en goed te bereiken is. 

De locatie
Het betreft een gedeeltelijk leegstaand kantoorgebouw. Om de locatie volledig geschikt te maken 
zijn enige aanpassingen nodig. GGDrU verwacht dat deze vaccinatielocatie begin april opera-
tioneel kan zijn. Of dan ook gestart kan worden met het vaccineren zelf, is afhankelijk van de 
vaccin-leveringen. 
De GGD-en in Nederland zijn door het kabinet gevraagd bepaalde doelgroepen in Nederland te 
vaccineren. Om het virus uit te bannen, is het belangrijk dat alle inwoners gevaccineerd kunnen 
worden. Daarvoor is het noodzakelijk om vaccinatielocaties te openen. Inwoners die een uitno-
diging hebben ontvangen, komen op afspraak voor een vaccinatie. 

Binnenkort opent GGD regio Utrecht o
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Ik heb vanaf augustus een revalidatietraject 
gevolgd in het Antonius Ziekenhuis, waarbij ik 
(long)fysiotherapie, ergotherapie en maat-
schappelijk werk kreeg, onder de coördinatie 
van de revalidatiearts. Zij werkten samen als 
team en alle patiënten werden regelmatig 
besproken in hun multidisciplinair overleg. 

Ik maakte stappen en ik ging steeds verder 
vooruit. Rondje Rondweg kon ik inmiddels 
goed lopen en ik heb zelfs wat minuten op 
het voetbalveld gestaan. Tot ik in oktober 
een zware terugval kreeg. Elke dag ging het 
lopen moeilijker en kwam ik minder ver, 
totdat ik uiteindelijk alleen nog maar in huis 
redelijk kon lopen. Ik kon niet meer werken 
en ik moest steeds meer tijd besteden in mijn 
‘corona bed’, dat nog steeds in de woonkamer 
staat. Dit kwam door extreme vermoeidheid, 
pijn in mijn benen, spierpijnen, maar ook 
zenuwpijn en tintelingen. Ook in mijn hoofd 
ging het niet goed, ik kon me slecht concen-
treren, nog maar weinig prikkels verdragen 
en regelmatig zat ik in huis met oordopjes in 
om de geluiden te dempen en er minder ‘last’ 
van te hebben. Waarom mijn lichaam me 

zo in de steek liet, kon 
eigenlijk niemand mij 
vertellen. Met rust zou 
het waarschijnlijk 
wel weer over gaan, 
maar helaas is dat 
tot nog toe niet het 
geval geweest. Met een 
rollator begon ik het lo-
pen weer op te bouwen. 
Van vijf minuten met een 
rollator lopen, lukt het me 
nu om zes minuten met Nordic 
Walking stokken te lopen en op een 
goede dag lukt het soms zelfs zonder stokken. 
Gelukkig hoef ik de oordopjes bijna niet meer 
te gebruiken, zolang ik tijdig mijn rust neem. 
Ik slaap dan ook nog zeker 1,5 uur op een dag, 
naast de verschillende rust momenten in mijn 
bed. Helaas gaat het verder opbouwen met ups 
en downs en duurt het allemaal heel erg lang. 
Maar heel voorzichtig is er wel vooruitgang.  
Steeds meer horen we om ons heen dat corona 
niet meer zal verdwijnen. Dus dat betekent dat 
we ermee om moeten leren gaan. Ik hoop dan 
ook van harte dat er meer onderzoek gedaan 

gaat worden naar wat het 
is dat corona dan triggert 
in het lichaam van de 
patiënten en wat de 
reden kan zijn van 
dit soort langdurige 
klachten. Volgens mij 
zijn we namelijk allemaal 

weer heel erg toe aan ons 
leven van vóór corona. Niet 

hoeven nadenken over allerlei 
regels, maar weer ‘gewoon’ een 

knuffel kunnen geven aan die goede 
vriend, of dat terrasje pakken met je collega’s. 

We willen allemaal weer…
Ziek zijn is één ding, maar het treft ook het ge-
zin en wat daarvan de impact is, sta je niet zo 
snel bij stil. Omdat het niet alleen een fysieke, 
maar ook een mentale strijd is die gestreden 
moest worden, ben ik blijven schrijven. Ik 
schreef in mijn eigen dagboek, hoe ik me 
voelde en wat ik mee maakte. Wat gebeurt er 
achter die gesloten deur wanneer er iemand 
ziek is? Bij mij is alles begonnen met corona, 
maar ik denk dat er veel (chronisch) zieken 
zich hierin zullen herkennen. Je probeert sterk 
te zijn als er visite is, of als je even buiten bent, 
maar wat gebeurt er daarna? Hoe gaat het 
dan? Dat ziet niemand. Ik bleef mijn gebeurte-
nissen en gedachten dus op papier zetten. Het 
hielp me met de dingen op een rijtje te zetten, 
omdat dit in mijn hoofd niet goed meer lukte. 
Daarnaast werkte het ook therapeutisch om 
de zaken die mij bezig hielden van mij af te 
kunnen schrijven, te kunnen verwerken. Mijn 
verhaal zal binnenkort in boekvorm te lezen 
zijn. ‘In blind gevecht met corona’ zal het 
gaan heten en naar verwachting zal het boek 
eind april uitgebracht worden. Ik vind het 
super spannend, omdat het enorm persoon-
lijk is, veel verder gaat dan mijn verhalen op 
Facebook en ik op deze manier iedereen mee 
laat kijken in mijn leven, maar ook het leven 
van mijn gezin. Ik denk dat het goed is als 
mensen weten wat er zich achter die gesloten 
deur af kan spelen en dat mijn boek daar een 
goed voorbeeld van is. 
Ik heb nog een flinke weg te gaan, maar ik 
probeer hoop en vertrouwen te houden dat ik 
weer volledig herstel. Of en wanneer dit zal 
lukken, kan niemand mij vertellen, maar dat ik 
ervoor blijf strijden dat is een ding dat zeker is. 

Lennie Bunnik 
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ook een vaccinatie locatie in Woerden
Dichtbij inwoners
Uitgangspunt is om vaccinaties op een laagdrempelige manier, dichtbij inwoners aan te bieden. 
GGDrU en de gemeente zijn blij dat er nu ook in de regio Utrecht West een vaccinatielocatie 
komt. Dit draagt bij aan een betere spreiding van vaccinatielocaties in de provincie Utrecht en 

verkort voor velen de reistijd naar de 
dichtstbijzijnde locatie waar zij gevacci-
neerd kunnen worden tegen COVID-19. 

Wethouder Arjan Noorthoek: ‘Het was 
een intensieve zoektocht. Het bleek niet 
zo eenvoudig te zijn om een locatie te 
vinden, die voldoet aan de eisen én be-
schikbaar is. Ik kijk terug op een prettige 
samenwerking met de GGDrU. En ben 
vooral erg blij dat inwoners binnenkort 
in onze eigen gemeente terecht kunnen 
voor hun vaccinatie.’

Op de foto de sleuteloverhandiging van de 
vaccinatielocatie in Woerden, het voorma-
lige hoofdkantoor van Campina.

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
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 “Gewoon hele

     lekkere 
       Koekjes!!!”

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

Eindelijk was het zover, na alle werkzaamhe-
den op het terrein ging zaterdag 13 maart jl. 
het ooievaarsstation weer open. Om dit te vie-
ren mocht ieder kind die dag een kleurplaat op 
komen halen. Iedereen die zijn/haar kunstwerk 
inleverde bij één van de vrijwilligers kreeg een 
lekkere brownie/muffin. Voor de kunstenaar 
met de mooiste kleurplaat was er een leuke 
prijs: een ijsjesbon van de Milandhof. 
Ook hadden de vrijwilligers een ooievaars-
nest gemaakt en op het terrein neergezet. De 
kinderen konden hem van dichtbij bekijken en 
er zelf in gaan zitten om te ervaren hoe groot 
het nest is. 

Maak kennis 
met tennis 
bij TV Miland 
(Een ingekomen bericht)

Tennis is leuk en kan in deze tijd gewoon 
doorgaan! Heb jij ook zin om lekker buiten te 
sporten? Dan ben je van harte welkom op ons 
prachtige nieuwe park aan de Milandweg 27. 
Er is een kennismakingsactie met trainingen 
verzorgd door een professionele trainer van 
2R-Sports.                                                                                 
Voor senioren: 5 trainingen in de periode van 
15/4 t/m 20/5 en vrij tennissen t/m 18/6/2021 
voor € 40,- (actie gaat door bij minimaal 4 
aanmeldingen).     
Meer info: Marianne Klein, 
marianneklein7@hotmail.com
Voor de jeugd tot 18 jaar: 4 trainingen in de 
periode van 14/4 t/m 5/5 en vrij tennissen 
t/m 14/5/2021 voor € 25,-. Meer info: Petra 
Haring, jeugdtvmiland@hotmail.com 
Maak gebruik van deze mogelijkheid en meld 
je uiterlijk 31 maart a.s. aan!
Meer informatie op www.tvmiland.nl

Ooievaars station 
weer open!
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In gesprek met ... 
Cees & Dit Timmerman-Hoogendoorn
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Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

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

Schildersbedrijf

Beukers

De Berichtgever            JAAR

Cees Timmerman vertelt het verhaal dat hij 
altijd als kind al graag in Zegveld wilde wo-
nen. Hij kwam als klein jongetje regelmatig 
bij zijn opa en oma op bezoek die woonden 
aan het Branderpad, Hij was gefascineerd 
door de draaibruggen in ons dorp. Want 
dacht Cees, als ik dan ‘s avonds naar bed 
ga, dan draai ik de brug weg van de kant en 
dan kunnen er geen inbrekers in huis ko-
men. Inmiddels zijn er geen draaibruggen 
meer te bekennen in ons dorp, maar Cees 
zijn droom is wel uitgekomen, het wonen 
in Zegveld. Laten we maar eens kennis 
maken met Cees en Dit Timmerman, die 
wonen aan de W. Alexanderstraat 36.

Cornelis (Cees) Timmerman is op 28 
november 1942 geboren te Veldhuizen 
(Gemeente De Meern) als zoon van Willem 
Timmerman en Liesbeth Blok. Het gezin 
Timmerman bestond uit vader, moeder en 
drie kinderen. Cees is de oudste en heeft 
nog twee zussen onder zich. 
Net als Zegveld had ook de gemeente Veld-
huizen geen kleuterschool, dus Cees startte 
de lagere school in klas 1 in Veldhuizen. 
Na een half jaar verhuisde het gezin naar 
Kamerik. Vader Timmerman was zetboer 
op een boerderij in Veldhuizen. Toen deze 
boerderij verkocht werd, moest hij de boer-
derij verlaten. Vader Timmerman werd 
toen boerendaggelder bij Rook Verweij in 
Kamerik. Het gezin kon gaan wonen in het 
daggeldershuisje van Rook Verweij. Echter, 
het huisje was nog bewoond. Zij hebben 
toen tijdelijk enkele maanden op de deel 
van de boerderij gewoond. Cees vertelt: 
“Rook Verweij was nogal vroom en er hing 
op de deel een bordje met daarop de tekst: 
‘Zelfs vindt de mus een huis, o Heer’ (De 
eerste regel van Psalm 84 vers 2).” 
De lagere school werd in Kamerik vervolgd 
in klas 1 van de School met de Bijbel, in 
de volksmond ook wel de Gereformeerde 
School genoemd. Het eerste jaar had Cees 
het moeilijk op deze school. Hij had nog 
geen vriendjes en stond verlegen langs de 
kant van het schoolplein. “Mijn rapport 

van de 1e  klas bestond alleen maar uit zes-
sen. Met wat bijles van hoofdonderwijzer 
G.J. van Nee ben ik niet blijven zitten. Om 
van het image ‘een Gereformeerde school 
te zijn’ af te komen werd door het bestuur 
besloten zich aan te sluiten bij de lande-
lijke Vereniging van Christelijk Nationaal 
Schoolonderwijs en kreeg de school de be-
naming van ‘Christelijk Nationale School’. 

“Na de lagere school ging ik naar de Tech-
nische School in Woerden. Hier volgde ik 
de opleiding timmeren. Na het behalen van 
mijn diploma ging ik werken bij Aanne-
mersbedrijf De Kwaasteniet in Kamerik. 
Ik verdiende ƒ 10,00 per week. Het waren 
wel werkweken van 53 uur. We werkten 
daar vijf dagen van 07.00 tot 17.30 uur. In 

de avonduren volgde ik vier avonden in de 
week de avondtekenschool, een opleiding 
van drie jaar. De lessen werden gehouden 
in het gebouw van de HBS aan de Van 
der Valk Boumanlaan in Woerden. Deze 
opleiding was belangrijk voor mijn werk 
en voor de algemene ontwikkeling in het 
timmervak.”

Inmiddels was Cees negentien jaar gewor-
den en moest hij in militaire dienst. “De 
eerste twee maanden bracht ik door op de 
Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn. 
Deze kazerne fungeert als opleidingscen-
trum voor de Koninklijke Marechaussee. Ik 
voelde mij echter geen goede marechaussee 
en kreeg overplaatsing naar de Generaal 
Spoorkazerne in Ermelo. Hier kwam ik bij 
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de stoottroepen. Eerlijk gezegd kwam ik 
van de regen in de drup, want toen moest 
ik naar Nieuw-Guinea. Mijn bataljon 
moest de Papoea’s gaan beschermen tegen 
de infiltranten uit Indonesië. Het was een 
hele reis om in Nieuw-Guinea te komen. 
Van Schiphol vlogen we eerst naar Wil-
lemstad op Curaçao. Van daaruit gingen we 
met passagiersschip SS ‘Zuiderkruis’ naar 
Hawaï (Pearl Harbor). Toen we door het 
Panamakanaal voeren, moesten we onze 
burgerkleding aan. Van Hawaï voeren we 
naar Hollandia, de toenmalige hoofdstad 
van Nederlands Nieuw-Guinea. De plaats 
Fak Fak werd onze legerplaats en van hier 
uit liepen we patrouille.” Bij het vertellen 
over deze tijd komen allerlei herinneringen 
boven en het emotioneert Cees zicht-
baar. “Gelukkig heb ik niemand hoeven 
te doden, wel mensen kunnen redden. In 
een koffer met spullen uit die tijd zit ook 
een baret van een infiltrant. “Helaas is zijn 
naamplaatje uit de baret verdwenen. Ik 
had de baret heel graag terug gebracht.” 
Na zes maanden kwam Cees weer terug 
uit Nieuw-Guinea. In 1962 ontving hij 
het Nieuw-Guinea Herinneringskruis met 
gesp. De gesp betekent dat aan militairen 
die in 1962 hebben deelgenomen aan een 
gewapend optreden tegen de genoemde 
‘kwaadwilligen’ een op het lint te beves-
tigen gesp met het jaartal ‘1962’ werd 
uitgereikt. 

Na zijn militaire diensttijd is Cees weer 
gaan werken bij zijn oude baas, Aan-
nemersbedrijf De Kwaasteniet. In de 
avonduren ging hij weer studeren. “Ik ben 
een 3-jarige cursus gaan volgen om het 
Aannemersdiploma te halen. De cursus 
werd gegeven aan de Chr. M.T.S. ‘Scutos’ 
in Zuilen, Utrecht. Dit betekende drie jaar 
lang twee avonden in de week naar school 
met daarnaast heel veel huiswerk. Geluk-
kig mocht ik na drie jaar het diploma in 
ontvangst nemen. Inmiddels was ik ook 
van baan gewisseld en ben ik gaan werken 
bij Architectenbureau Overhage in Utrecht. 
Het ritme van studeren zat er weer in, dus 
ik ben nog verder gaan studeren. Ik ging 
de opleiding Bouwkunde BNA (Bouw van 
Nederlandse Architecten) volgen aan de 
HTS in Amsterdam. Ook deze studie heb ik 
met goed gevolg afgelegd.”

Een bijzondere gebeurtenis in het leven van 
Cees vond plaats op 13 april 1966. Aan de 
overkant van de Kamerikse Wetering voor 
de woning van de ouders van Cees was 
een melkwagen de wetering ingereden en 
lag onderste boven in het water. Algehele 
paniek, maar de dertig mensen aan de kant 
stonden daar als versteend. Toen Cees uit 
huis kwam gerend, is hij gelijk het water 
ingedoken en naar de overkant gezwom-
men en daarna ook zijn zus Marrie. Met 
heel veel moeite hebben ze een deur van 
de cabine open kunnen krijgen. Helaas 
was de chauffeur van de melkwagen reeds 
overleden. De bijrijder, Ton Lisman, heb-
ben zij kunnen redden. Onlangs hebben 
ze contact gezocht met de heer Lisman en 
er is afgesproken dat ze hem na de corona-

crisis zullen bezoeken. Voor deze helden-
daad hebben zowel Cees als zijn zus Marrie 
een medaille ontvangen van het Carnegie 
Heldenfonds.
Cees had inmiddels de leeftijd gekregen 
dat jonge dames steeds meer zijn aandacht 
kregen. Bij de familie Hoogendoorn in Ka-
merik was Cees vaste gast en zijn interesse 
voor de twee oudste dochters uit dit gezin 
stak hij niet onder stoelen of banken. Maar 
toen moest hij eerst in militaire dienst. Bij 
terugkomst in 1962 uit Nieuw-Guinea voel-
de Cees zich een soort ‘ontworteld’. Daarbij 
waren de twee oudste dochters van de fa-
milie Hoogendoorn niet meer beschikbaar. 
Toch bleef hij bij de familie Hoogendoorn 
komen en in 1965 sloeg hij de jongste 
dochter Dit aan de haak. Daarom gaan we 
nu eerst met Dit kennis maken.

Dirkje (Dit) Hoogendoorn is op 15 juli 
1949 te Kamerik geboren als dochter van 
Johan Hoogendoorn en Deli Koren. Het 
gezin bestond uit vader, moeder en zeven 
kinderen: vier jongens en drie meisjes. Dit 
was nummer vijf in het gezin. 
Dit heeft wel op de kleuterschool gezeten. 
De kleuterschool werd gehouden in het 
verenigingsgebouw Rehoboth van de her-
vormde kerk. Dit herinnert zich juffrouw 
Vijfhuizen nog heel goed. De lagere school 
werd gevolgd aan de ‘Gereformeerde 
school’, de Christelijk Nationale School. 
“De eerste drie klassen kreeg ik les van juf-
frouw Ieperlaan en de klassen 4, 5 en 6 van 
de meesters Van Nee en Sierevogel. Toen ik 

in de 6e klas zat, zijn de Gereformeerde en 
Hervormde school gefuseerd tot de Eben-
Haëzer school, een Christelijk Nationale 
School.”
Na de lagere school ging Dit naar de 
Christelijke Huishoudschool aan de Singel 
in Woerden. “Ik had wel toelatingsexamen 
gedaan om naar de Mulo te gaan en was 
ook aangenomen. Echter niemand van 
mijn vriendinnen ging naar de Mulo. Toen 
heb ik besloten om ook maar naar de Huis-
houdschool te gaan. Achteraf heb ik hier 
wel een beetje spijt van. Na de Huishoud-
school had ik graag nog de INAS-opleiding 
gedaan tot Inrichtingsassistente. Mijn moe-
der vond dat niet goed en zei dat ik moest 
gaan werken. Mijn eerste baantje was hulp 
in de huishouding in een groot herenhuis 
aan de Zandwijksingel in Woerden. Na an-
derhalf jaar ben ik gaan werken in de krui-
denierswinkel van Bert Nap in Kamerik. 
Dit was nog zo’n winkel waar je zelf nog de 
suiker, stroop of vermicelli moest afwegen. 
Hier heb ik gewerkt tot mijn trouwen.”

Dit was vijftien jaar toen ze lid werd van 
muziekvereniging Nieuw Leven in Kame-
rik. Ze speelde trompet en bugel. “Ik kreeg 
les van meneer Gijzen. Tot mijn trouwen 
ben ik lid geweest. Zo ook bij korfbalver-
eniging SDO in Kamerik. Daarnaast heb 
ik met een zus van Cees de EHBO-cursus 
gevolgd. Leerzaam was ook de cursus 
Algemene Ontwikkeling in Kamerik. Deze 
cursus werd gegeven door meester Valk, 
hoofd van de Katholieke school. 

Gezinsfoto Cees en Dit Timmerman tijdens hun 50 jarig huwelijksjub. op 22-11-2018



Toen Cees verkering kreeg met Dit, was 
zij nog maar vijftien jaar. Toen Cees thuis 
vertelde dat hij verkering had met Dit 
vroeg zijn moeder: “Hoe oud is dat meisje 
eigenlijk?” Ze zegt dat ze zestien is, was 
het antwoord van Cees. Dat is veel te jong, 
vond moeder Timmerman. Waarop vader 
Timmerman zei: “Wat maakt dat uit, dat is 
een kwaal die iedere dag beter wordt”. Cees 
heeft wel netjes aan vader Hoogendoorn 
gevraagd of hij verkering met Dit mocht 
hebben en dat was gelukkig geen probleem. 
Na vier jaar verkering gingen ze op 22 
november 1968 trouwen. “Het burgerlijk 
huwelijk werd in Kamerik voltrokken door 
burgemeester J. van Wijk. Vervolgens werd 
ons huwelijk in de hervormde kerk van 
Kamerik kerkelijk ingezegend door ds. 
J.J. Timmer uit Woerden. Dit omdat op 
dat moment de hervormde gemeente van 
Kamerik vacant was. De trouwtekst die wij 
meekregen, was uit Psalm 4 vers 7: ‘Velen 
zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? 
Verhef over ons het licht van Uw aange-
zicht, Heere!’.
Het feest werd gehouden in dorpshuis 
Marijke. Dit is thans het kerkelijk centrum 
Elim van de hervormde gemeente.”
Hun trouwdag werd een dag met enkele 
‘storingen’. Zo viel de stroom uit bij de kap-
ster waar Dit op dat moment gekapt werd. 
Later is het kapsel bij Dit thuis afgemaakt. 
En ’s avonds kwam de fotograaf vertellen 
dat de meeste trouwfoto’s mislukt waren. 
Om deze teleurstelling enigszins te ver-
lichten heeft hij ’s avonds nog extra foto’s 
gemaakt. Cees vertelt: “Ik moest daarbij in 
een jacquet trouwen, dat hoorde zo in die 
tijd. Ik vond het vreselijk.” 
Het was voor het bruidspaar niet gemakke-
lijk om aan een huis te komen. In Kamerik 
waren er geen huizen meer die zij konden 
huren. Cees ging daarop naar burgemees-
ter Van Wijk, die zowel burgemeester van 
Kamerik als van Zegveld was, en hij zei: “In 
Zegveld zijn nog huizen te huur.” Op advies 
van Jacob Brak (van het ‘Lagerhuis’) zijn 
Cees en Dit alle raadsleden langs gegaan 
om te laten zien wie zij waren. Het had 
resultaat, want ze kregen een houten nood-
woning aan de Molenweg toegewezen. “We 
hebben daar drie jaar met ontzettend veel 
plezier gewoond. De huur bedroeg ƒ 8,25 
per week en werd maandelijks opgehaald 
door Piet Versluis.” In 1971 werd het oude 
huisje van Evert en Ka Bos aan de Hoofd-
weg 157 gekocht.  Na een opknapbeurt 
hebben ze ook daar met heel vele plezier 
gewoond. Voor de jeugd van de Jeugdver-
eniging was de zitkuil in de woonkamer 
een favoriete (vergader)plek. Meer verhalen 
over dit oude huisje kunt u lezen in het 
boek ‘Terug in de tijd naar…’, door De Be-
richtgever uitgegeven in november 2016. 

Na vijf jaar werd verhuisd naar hun huidige 
woning aan de W. Alexanderstraat 36. Er 
lag nl. een stukje bouwgrond braak aan 
de W. Alexanderstraat en Henk van Dam 
vroeg Cees advies over enkele zaken. Hij 
vertelde daarbij ook dat hij iemand zocht 
die met zijn plan om daar twee huizen te 
bouwen mee wilde doen. “Nou, dat wil ik 
wel”, zei Cees. En zo is geschied. De woning 
en ook de woning op nummer 38 van 
buurman Henk van Dam werden binnen 
een jaar tijd grotendeels door hen samen 
gebouwd.   
Inmiddels was Cees in 1972 weer van baan 
veranderd. Hij ging werken bij de afdeling 
Bouwkunde van de gemeente Woerden. 
Toen hij 62 jaar was kon hij vervroegd uit-
treden door gebruik te maken van de toen-
malige VUT-regeling. Na zijn werkzame 
leven bij de gemeente Woerden is Cees nog 
een heel aantal jaren bouwkundig advi-
seur geweest van de hervormde gemeente 
Woerden.

Cees heeft zich een lange periode voor 
de samenleving ingespannen. Nog maar 
nauwelijks getrouwd en in Zegveld komen 
wonen werd Cees in 1969 voorzitter van 
Jeugdvereniging De Rank. Dit bleef hij tot 
1975. Inmiddels was hij in 1972 benoemd 
tot diaken van de hervormde gemeente van 
ons dorp. In 1976 verruilde hij deze functie 
voor ouderling, die hij tot 1982 vervulde. 
Daarna is Cees nogmaals ouderling van de 
hervormde gemeente geweest en wel van 
2000 tot en met 2009. Hij coördineerde 
hierbij de ouderenbezoeken, maakte deel 
uit van het moderamen en notuleerde hij 
de kerkenraadsvergaderingen. Dertig jaar 
lang, van 1973-2003 was hij de technische 
man van de kerkradio van de hervormde 
gemeente. Ook voor de school was Cees 
op bestuurlijk vlak actief. Van 1977-1981 
was hij voorzitter van de Vereniging voor 
Christelijk Nationaal Kleuteronderwijs. 
Daarna werd hij tweede voorzitter van de 
Vereniging School met de Bijbel voor het 
basisonderwijs en vanaf 1984-1989 was 
hij voorzitter van de School met de Bijbel. 
Tijdens het voorzitterschap van Cees is met 
inspanning van het toenmalige bestuur de 
nieuwbouw van ‘Jorai’ gerealiseerd.
Ook op politiek gebied was Cees actief. 
In 1982 was hij medeoprichter van de 
politieke partij RPF, de Reformatorische 
Politieke Federatie, de voorloper van de 
ChristenUnie. Voor deze partij die samen-
werkte met de PCG (Protestants Christe-
lijke Groepering) was hij van 1982 tot de 
herindeling van Zegveld per 1 januari 1989 
raadslid van de gemeente Zegveld.
Voor al het vrijwilligerswerk ontving Cees 
op 29 april 2009 een Koninklijke Onder-
scheiding. Hij werd benoemd tot Lid in de 

Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester 
Schmidt had de eer hem de bijbehorende 
versierselen op te spelden.

Cees en Dit zijn echte ‘waterratten’. Al-
thans, ze bevinden zich graag op het water. 
Vanaf 1978 hebben ze een zeilboot, een 
zgn. Zuiderzeeschouw. Een boot waar ze 
ook op kunnen blijven slapen. Vele malen 
hebben ze met hun kinderen een tochtje 
naar Katwijk gemaakt om daar ook vakan-
tie te vieren. Ook het varen met de boot in 
Vinkeveen is favoriet. 

Verdriet is Cees en Dit niet gespaard 
gebleven. Hun eerste kindje is kort na de 
geboorte overleden, een traumatische erva-
ring. Daarna hebben ze nog twee gezonde 
kinderen mogen ontvangen, Jan-Willem en 
Lilian. Toen de kinderen nog klein waren, 
kon Dit moeilijker weg. Cees was immers 
heel vaak op pad. 
Wel is Dit na haar huwelijk in twaalf gezin-
nen werkzaam geweest. In 1974 heeft Dit, 
samen met mevrouw Arkeraats, echtgenote 
van de toenmalige predikant, meisjesclub 
‘Esther’ opgericht. Tot en met 1981 heeft zij 
op de woensdagmiddag in de consistorie-
kamer leiding gegeven aan deze meisjes-
club. De maandagavond is zowel voor Dit 
als voor Cees zangavond. Dit is al vanaf 
1977 lid van de christelijke zangvereniging 
‘De Lofstem’ en Cees vanaf 1993. Dit zit al 
dertig jaar in het bestuur als secretaris. 
Ook is Dit al jaren lid van de christelijk-
maatschappelijke vrouwenbeweging Pas-
sage. Heel wat jaren zat ze in het bestuur, 
was 2e voorzitter, bezoekdame en zat in het 
reiscomité. 
Als zij tijd over heeft mag ze graag lezen of 
een puzzel oplossen. Soms wint zij daarmee 
een prijs. 

Cees speelt in zijn vrije tijd voor hobby-
boer. Nadat hij vroeger zo’n zeven schapen 
had, zijn dit er nu nog drie. “Maar je kunt 
er best nog wel druk mee zijn.”
Nog steeds kijken Cees en Dit met heel 
veel genoegen terug op hun reis naar Kenia 
waar hun dochter Lilian les gaf aan kinde-
ren van zendelingen. Eveneens waren hun 
drie reizen naar Rwanda, waar dochter Li-
lian met haar man Henri werkzaam waren, 
zeer boeiend. 

Cees en Dit willen deze ‘In gesprek met…’ 
afsluiten met het volgende. “Wij zijn dank-
baar dat God ons gespaard heeft en dat we 
nog een goede gezondheid hebben. Daarbij 
mogen we genieten van twee gezonde 
kinderen en zeven kleinkinderen. Soli Deo 
Gloria: Alleen aan God de eer!”
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Tel. 0615080215 • Lisette_pauw@hotmail.com

Lisette Pauw
Prinses Beatrixstraat 12 • 3474 JW   

Zegveld
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KMN KOOMAN MECHANISATIE 
NOORDEN

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

Kent u de compact accu machines van Stihl?
Handig voor alle werkzaamheden in uw tuin.

Middenweg 2 • 3474 KC Zegveld • Tel. 0348-691397
info@milandhof.nl • www.milandhof.nl

DE MILANDHOF

WEEKMENU’S
• MIDDENWEG 2F • 3474 KC •

• TEL. 691971 •

06 3730 6134

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 

aluminium 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

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.



Stuur een kaartje naar De Berichtgever!!

Burgerlijke stand

Fotospeurtocht 

VBW
In de voorjaarsvakantie had de VBW weer 
een leuke bezigheid voor de kinderen van de 
basisschool. Iedereen had een stencil door de 
deur gekregen met foto’s van tuinen/ huizen 
uit het dorp. Alle bijbehorende huisnummers 
moesten worden opgeschreven en omgezet in 
letters. De boodschap die hieruit kwam was 
‘Jezus redt’. 

Leroy en Saar hebben deze fotowedstrijd 
gewonnen en inmiddels een prijsje ontvan-
gen. Alle kinderen die meededen kregen een 
attentie. 

Bedankt VBW-commissie voor jullie creatieve 
acties in deze coronatijd! 

Geboren: 

15 februari 2021
Jack  Jan Robert (Jack), zoon van
René & Marinka Stofberg-de Jong
Pr. Beatrixstraat 21, 3474 JV  Zegveld

18 februari 2021
Dianne Cornelia (Dianne), dochter van
Jacco & Corina Verburg-Vink
Broekerweg 19, 3474 KK  Zegveld

2 maart 2021
Anouk, dochter van
Dervis & Sejla Salkic-Bosnic
Dorpsstraat 17, 3474 JP  Zegveld

12 maart 2021
Maartje Wilhelmina Cornelia (Maartje), 
dochter van
Peter en Corina Vermeij-Koster
Molenweg 18, 3474 KZ  Zegveld

60 jaar getrouwd:

26 april 2021
Ton & Wil Wallenburg-Muller
Nieuwstraat 34, 3474 JM  Zegveld

Overleden:

17 februari 2021
Mees van Elk
in de leeftijd van 89 jaar
Laatst gewoond hebbende: 
Boschsloot 38, 3474 HK  Zegveld
Correspondentieadres: Familie Van Elk, Lijs-
terbeslaan 12, 3474 HE  Zegveld

18 februari 2021
Andreas Cornelis (André) Sluijs
in de leeftijd van 89 jaar
Correspondentieadres: 
Mevr. D.G. Sluijs-van den Donker, 
Meije 178, 2411 PN  Bodegraven

8 maart 2021
Isaäc Kruijt
in de leeftijd van 90 jaar
Laatst gewoond hebbende: 
Korterweg 1-11, 3772 BB  Barneveld
Correspondentieadres: Familie Kruijt
‘s Gravensloot 25, 3471 BN  Kamerik

11 maart 2021
Lauwrens (Lauw) Uittenbogaard
in de leeftijd van 92 jaar
Laatst gewoond hebbende: Verpleeghuis Vijver- 
 hof, Spruit en Bosch 1, 3481 EZ  Harmelen
Correspondentieadres: Familie Uittenbogaard, 
Broekerweg 62, 3474 KH  Zegveld
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De Berichtgever in 2021 
De Berichtgever hoopt in 2021 te verschijnen 
op 30 april, 28 mei, 25 juni, 24 september, 
22 oktober, 19 november, 17 december.

Kopij voor het volgende nummer dient uiter-
lijk woensdag 14 april 2021 bij 
ons binnen te zijn. 
Adver tenties 
uiterlijk vrijdag 
16 april 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.

13 apr: Passage. Een ontspannende avond waar-
bij de heer Cees Aantjes een spel presenteert 
waarbij zoveel mogelijk plaatsnamen geraden 
moeten worden. Aanvang: 19.45 uur in de 
Milandhof

De Berichtgever            JAAR
Hartelijk dank

Voor uw blijken van belangstelling en mede-
leven tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Henny van Amerongen-Kortland

betuigen wij u onze oprechte dank.

Nico van Amerongen, 
kinderen en kleinkinderen

De leegte en het gemis zijn bij ons achterge-
bleven na het overlijden van mijn allerliefste 
vrouw, lieve moeder, schoonmoeder en oma

Alie de Gier-van der Helm

Voor het medeleven en steun in deze 
moeilijke tijd willen wij iedereen hartelijk 
bedanken, dit hebben wij op prijs gesteld. 

Hans de Gier
kinderen en kleinkinderen

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

Stichting Welzijn Zegveld
Nieuwe look De Zegge
In de Berichtgever van februari 2021 stond een foto waarop te zien was dat er in de Zegge hard  
werd gewerkt aan een nieuwe look. 
Drie weken is het bestuur met hulp van Rinus Hoogerbrugge met verf en saus in de weer geweest 
en heeft de Zegge een ware metamorfose ondergaan. Een zonnige kleur op de muur en nieuwe 
gordijnen geven het geheel weer een frisse uitstraling en is klaar voor het ontvangen van gasten zo 
gauw dit weer mogelijk is.
Schildersbedrijf Jan en Ria Beukers en Aannemersbedrijf Ariën Beukers hebben de benodigde 

materialen voor deze klus gedoneerd, waarvoor het bestuur 
hen heel hartelijk dankt.

Fietsen
Het is al bijna weer april, dus de hoogste tijd om weer te 
gaan fietsen.
Elke tweede en vierde donderdag van de maand verzamelen 
en starten we om 13.00 uur voor de Milandhof. Donderdag 
11 april a.s. beginnen we met de eerste fietstocht. Heeft u 
wensen aangaande de afstand of iets anders, laat het weten 
en het kan aangepast worden. Neem voor meer informatie 
hierover gerust contact op met Herman Lekkerkerker, tele-
foon nummer 0348 – 692424 of 06-25440111.



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


