
Al vroeg was Cor van Amerongen naar 
het ooievaarsbuitenstation gegaan, want 
om 08.00 uur zou een vrijwilliger daar 
een Koninklijke Onderscheiding krij-
gen. Nadat Cor koffie had gezet voor 
de gasten die verwacht werden, ging 
hij maar het gras rollen omdat er nog 
steeds niemand was. Toen om 08.00 
uur de oude brandweerwagen van ons 
dorp met loeiende sirene aan kwam rij-
den, dacht Cor: ‘Die zijn veel te vroeg’, 
want de bewuste persoon waarvan hij 
dacht dat die een lintje zou krijgen, was 
er nog niet. Uit de brandweerwagen 
stapte burgemeester Victor Molken-
boer en zijn secretaresse Monique de 
Wit. De rode loper werd bij de brug 
uitgerold en twee muzikanten van De 
Vriendschap speelden een serenade. 
En Cor … hij rolde rustig door. Tot de 
burgemeester hem riep: “Cor, hierheen 

Een Koninklijke Onderscheiding 
voor Cor van Amerongen

komen”. En toen ook zijn familie om 
de hoek verscheen, ja toen rolde hij 
niet meer en rolde het kwartje bij Cor. 
Beduusd ging hij op de brug voor de 
burgemeester staan, die hem vervolgens 
in het kort vertelde wat voor vrijwilli-
gerswerk hij de afgelopen jaren allemaal 
gedaan heeft. 
•  Van 1982 -1997 bestuurslid van en 

vrijwilliger bij de Hengelsportvereni-
ging Zegveld.

•  Voorzitter (1990-1998), secretaris 
(1998-heden) van en vrijwilliger bij 
de Konijnen & Pluimvee Vereniging 
Kleinveeteelt Zegveld. Voor de jaar-
lijkse tentoonstelling maakt Cor de

    kooiopstelling en helpt bij het  
opbouwen en afbreken van de show. 
Ook landelijk helpt hij bij het

   opstellen van zulke tentoonstellingen.
    Tevens is Cor actief bij het ooievaars-

station en verzorgt het onderhoud 
van het terrein.

•  Vanaf 1997-2009 vrijwilliger bij de 
Voetbalvereniging SIVEO ’60. Cor 
was jeugdleider, hij ondersteunde bij 
de organisatie van het jeugdkamp, de 
startdag en de bingo.

•  Vanaf 2003 tot heden vicevoorzitter 
(2003-2018) van en vrijwilliger bij de 
Muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’. 
Hij heeft op de Jorai de ‘Blazersbende’ 
opgericht en ondersteunt deze nog

    steeds. Ook heeft Cor een jeugdorkest 
opgezet bij muziekvereniging ‘Kunst 
na Arbeid’.

    Daarnaast fungeert hij als instrumen-
tenbeheerder en ondersteunt hij acties 
om fondsen te werven en levert hij 
hand-en-spandiensten. Tot slot blaast 
hij tijdens de dodenherdenking de 
Last Post.

•  Sinds 2019 is Cor vrijwilliger bij de 
Gereformeerde Kerk Woerden. Cor 
is diaken en koster. Als diaken is hij 
belast met de taak Zending, Wereld-
diaconaat en Ontwikkelingssamen-
werking.

De burgemeester eindigde met: “Al dit 
vrijwilligerswerk is niet onopvallend 
gebleven en daarom heeft het Zijne 
Majesteit, onze Koning, behaagd u 
te benoemen tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.” Vervolgens kreeg Cor 
de bijbehorende versierselen opgespeld 
door burgemeester Molkenboer.
Tijdens het koffiedrinken vertelde Cor 
wel dat hij al iets vermoedde. De leugen 
was te doorzichtig. Toch was de verras-
sing er niet minder om. 
De Berichtgever feliciteert Cor van 
harte met het ontvangen van zijn Ko-
ninklijke Onderscheiding.
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     BOTERKOEK
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Hoofdweg 91 • 3474 JB Zegveld 
Telefoon 691257 • 06 402 802 51

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
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Bouw ‘Pionier‘
kan van start

Het is inmiddels al bijna 2 jaar na het aan-
kondigen van de bouwplannen, maar nu mag 
GroenWest toch echt gaan beginnen met het 
bouwen van de seniorenappartementen op 
de locatie van de voormalige basisschool ‘De 
Pionier’. 
De gemeenteraad van Woerden had op 18 
december 2019 al ingestemd met de bouw van 
de woningen. Enkele omwonenden hadden 
echter daarop beroep ingesteld bij de Raad van 
State. Volgens hen was er aan zoveel senioren-
appartementen geen behoefte en hoefde het 
gebouw niet zo hoog te worden.  Op 12 mei jl. 
heeft de Raad van State het beroep grotendeels 
ongegrond verklaard.  

Zegvelds raadslid Job van Meijeren is blij 
met het besluit van de rechter. “Dit plan is 
een langgekoesterde wens van veel inwoners 
die oud willen worden in het ons eigen dorp. 
Het is fijn dat de bouw nu van start kan gaan. 
Hiermee komen ook weer woningen vrij voor 
andere woningzoekenden in ons dorp.” 

De woningen zullen gebouwd worden 
in opdracht van woningbouwcorporatie 
‘GroenWest’ in samenwerking met ‘Zegveld 
Zorgt’. De gemeenschappelijke ruimte bij 
de appartementen zal door ‘Zegveld Zorgt’ 
worden beheerd, ook zal zij activiteiten gaan 
organiseren. 

Wie kent hem niet, Rob van Hoogdalem. Al-
tijd in voor iets bijzonders. Voedseltranspor-
ten naar Afrika, zijn inzet voor de Culturele 
Stichting Zegveld, met ‘Sinaasappelklanten’ 
een wandeltocht organiseren. Een bijzonder 
mens die geld bij elkaar gaat fietsen voor het 
inloophuis ‘Leven met kanker’ in Woerden. En 
niet zomaar een stukje fietsen. Hij begint  
1 juni a.s. en vertrekt precies om 09.00 aan 
een 7000 kilometer lange fietstocht naar de 
Noordkaap in Noorwegen en weer terug naar 
Woerden.

Al meerdere interviews heeft hij gehad met het 
AD en de Woerdense Courant. Ook tijdens 
ons interview is hij enthousiast over zijn bij-
zondere plan. Hij gaat op zijn elektrische fiets 
met inmiddels een nieuwe aanhanger, omdat 
de vorige te zwaar was. Hij is al maanden druk 
met de voorbereidingen. Een ervaren fietser 
is hij niet. Voor zijn werk haalt Rob mensen 
op die met hun fiets met pech staan, al is het 
in Spanje. Hij werd zo enthousiast over deze 
fiets dat hij er zelf ook een gekocht heeft. Zijn 
vaste rondje langs de Amstel van 50 kilometer 
ging vervelen en hij wilde wel eens een andere 
tocht fietsen. Zo kwam hij op het idee om naar 
de Noordkaap te fietsen. Een uitdaging is het 
zeker voor Rob, zeker nu de vertrekdatum van 
1 juni nadert.  
Als je hem tegenkomt fietst hij met een zak 
zand van 25 kilo in zijn aanhangwagen om 

vast te wennen aan het gewicht van 10 kilo wat 
hij tijdens de tocht mee gaat nemen.  Tijdens 
zijn tocht wil hij in de natuur in zijn tentje 
overnachten, maar ook wel eens een hotel 
bezoeken om lekker te kunnen douchen. Zo 
gaat hij zijn eten kopen in kleine winkeltjes die 
hij onderweg tegenkomt.  Zijn streven is om 
honderd kilometer per dag te gaan fietsen. De 
route is nog niet precies uitgestippeld maar 
deze bekijkt hij per dag op zijn GPS. De be-
doeling is dat hij zoveel mogelijk wegblijft van 
de snelwegen en onderweg kan genieten van 
de mooie natuur en de mensen in de dorpjes. 
Wanneer hij terugkomt weet hij niet precies. 
Wie de fietsavonturen van Rob van Hoogda-
lem wil volgen kan op Facebook vrienden met 
hem worden. Daar is zijn vlog te zien die hij 
onderweg gaat bijhouden.

Rob van Hoogdalem draagt het Inloophuis 
‘Leven met kanker’ in Woerden een warm hart 
toe. Zelf vindt hij het een uitdaging om iets 
bijzonders te doen voor mensen met kanker. 
Het is een huis om gewoon even in te lopen. 
Alles is erop gericht om je te laten ervaren hoe 
mensen met kanker en hun naasten ondanks 
de ziekte een balans proberen te hervinden. 
Gasten vinden in het inloophuis ontspanning 
en kunnen deelnemen aan activiteiten. Het 
is een huis waar gehuild mag worden maar 
zeker ook gelachten. Zeker een mooi initiatief 
waar we Rob mee kunnen steunen. Iedereen 

Een bijzondere uitdaging: op de fiets naar de Noordkaap

die wil kan hem sponseren. Er blijft niets aan 
de strijkstok hangen. Het gaat rechtstreeks 
op de rekening van het Inloophuis. Voor een 
sponsorbedrag van een cent per elke gereden 
kilometer of een bedrag naar keuze. 
Voor meer info www.inloophuisleven-
metkanker.nl rekeningnummer NL48RA-
BO0331107430 ovv Noordkaap.  En we hopen 
dat Rob zijn 7.000 kilometer zonder al te veel 
problemen kan volbrengen en wensen hem 
namens het hele dorp veel succes. 

Wie hem graag wil uitzwaaien moet op 1 juni 
a.s. voor 09.00 uur bij het inloophuis aan de 
Wilhelminaweg aanwezig zijn.

d l k h bl ft
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Aan de Rondweg heeft Ise Bunnik een klein 
‘winkeltje’ aan de weg. In een mooie kraam 
verkoopt ze onder andere zelfgemaakte kaar-
ten voor Kika. (Stichting Kinderen Kankervrij 
financiert onderzoeken naar kinderkanker 
om zo de genezingskans te verhogen en de 
kwaliteit van behandeling te verbeteren. Red.) 
Vanaf de zomervakantie in 2019 is Ise al druk 
met het verkopen van spulletjes voor Kika. Het 
begon die zomer met het verkopen van bramen. 
Lennie dacht in eerste instantie dat Ise er een 
zakcentje mee wilde verdienen, maar Ise wilde 
het verdiende geld graag aan de arme mensen 
geven. Maar dat is wel een heel ruim begrip. 
Dus ging Lennie samen met Ise op zoek naar 

Broedende zwaan beveiligd
De laatste jaren heeft een broedende zwaan zijn plekje gevonden op het dammetje voor de eerste 
brug voorbij Molenweg 43. Ieder jaar bouwt dit zwanenkoppel daar hun nest om vervolgens hun 
eieren uit te broeden. Dit jaar moet dit koppel zwanen vreemd hebben opgekeken, voor zover zij dat 
kunnen. Op de dam lag een grote stapel slootafval. “Wat nu te doen?”, moeten zij hebben gedacht. 
Zwanen zijn echter trouw aan hun plek en laten zich niet zomaar verjagen. Na even te hebben 
rondgekeken, hadden ze 
de oplossing gevonden. Ze 
zijn rustig op de rand van 
de berg afval gaan zitten 
en hadden in no time 
hun nest klaar. Maar … 
het nest lag nu wel akelig 
dicht bij de weg en met 
al die langsrazende auto’s 
moest deze plek niet hun 
zwanezang worden. Met 
hulp van de gemeente is 
het nest nu beveiligd. Er 
zijn dranghekken en af-
zetbakens neergezet zodat 
de broedende zwaan geen 
last heeft van het langs-
komende verkeer. En nu 
maar hopen dat het nest 
met de broedende zwaan 
niet verstoord wordt. 
Hopelijk zien we het 
ouderpaar binnenkort in 
de sloot zwemmen met hun 
kroost jonge zwaantjes.  

De goedlachse 34-jarige Emily Van de Lage-
maat  is geboren in Nieuwerbrug en bracht er 
haar jeugd door. Op haar veertiende had ze 
haar eerste bijbaantje in de plaatselijke kapsalon 
en mocht ze haren wassen. Ze wist al op jonge 
leeftijd dat ze kapster wilde worden en deed 
de kappers opleiding aan het ID college. Door 
corona laat ze nu haar grote droom uitkomen 
en is voor zich zelf als thuiskapster begonnen. 
‘Emily’s Hairdesign’ heet haar salon.
Voor diegene die haar nog niet kennen, Emily 
van de Lagemaat is verloofd met Michel Bun-
nik en heeft twee kinderen: Danni van drie en 
Morris van bijna vijf maanden. Zij woont sinds 
2014 in Zegveld en voelt zich inmiddels ook wel 
een echte Zegvelder. Bij verschillende kapsalons 
in Woerden heeft Emily gewerkt en bij haar 
laatste werkgever werd vanwege corona haar 
arbeidscontract niet meer verlengd. Daar zat ze 
dan thuis, hoog zwanger en zonder werk. Klan-
ten vanuit de kapperswinkel vroegen haar al 
regelmatig of ze niet thuis wilde knippen. Door 
de grote steun van haar aanstaande man Michel 
is haar droom om voor zichzelf te beginnen nu 
sneller in vervulling gegaan. 

Emily knipt en kleur het haar van mannen, 
vrouwen en kinderen. “Ik ben kapster geworden 
om anderen mooier te maken en tevreden te la-
ten zijn met hun haar.”  Het contact met mensen 
vindt ze geweldig en ze voelt zich overal thuis. 
Kleine kinderen knippen vindt ze erg leuk. “Het 
is soms net of je in het programma ‘Praatjesma-
kers’ zit.” Als de kinderen een beetje bang zijn 
kan Emily ze op hun gemak stellen door ze even 
te laten voelen aan de tondeuse en zorgt er voor 
dat ze met een blij gezicht de stoel weer uit gaan. 
Bij een baby’s eerste knipbeurt geeft Emily een 
gratis glazen flesje weg waar het eerste lokje in 
bewaard kan worden. Deze worden gemaakt 
door de Zegveldse Carolien Muit (van Tante 
Kaatje).  Ook heeft Emily verf voor kinderen 
die wel eens een kleurtje door hun haar willen. 
Permanenten is het enige wat Emily niet doet.
Voor een nieuwe look die helemaal past bij de 
nieuwste trends hoef je dus de deur niet uit, 
want Emily komt gewoon bij u thuis. Bin-
nenkort kunt u een prijslijst tussen de folders 
verwachten. We wensen Emily heel veel succes 
met haar eigen zaak.

Emily’s grote 
droom komt uit

Kaarten te koop voor Kika
een goed doel. Ise heeft toen Kika uitgekozen. 
Na de verkoop van de bramen zijn er nog 
puzzels en Lego verkocht. Dat heeft toch al een 
mooi bedrag van ruim € 900,-- (precies 938,25) 
opgeleverd. Intussen is de kast vervangen door 
een oude kar. Deze heeft een metamorfose on-
dergaan en is nu een prachtige kraam gewor-
den. Behalve Ise haar spulletjes zijn er onder 
andere ook nog boeken te koop. Deze zijn van 
Ise’s oma Cobie Bunnik. De opbrengst van de 
boeken is bestemd voor de Meijerie. Bent u op 
zoek naar een boek of kaart, ga dan een keertje 
kijken aan de Rondweg 22. De kraam is de 
meeste dagen geopend met uitzondering van 
slecht weer. 
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Een stukje Israël in huis

Ter gelegenheid van het 75-jarig 

jubileum van De Berichtgever zullen 

al de interviews die Gert Ton heeft 

geschreven, worden gebundeld 

en in een prachtig full colour boek 

worden uitgegeven. 

Meer informatie kunt u lezen in 

De Berichtgever van de maand juni.

Sinds april 2021 is Nederland een ‘Israël con-
sulente’ rijker. Aangezien ik hier nog nooit van 
gehoord had, ben ik eerst maar eens op bezoek 
gegaan bij deze enthousiaste vrouw, namelijk 
Sylvia Verkerk. 
Sylvia vertelt dat je als Israël consulente werkt 
voor het Israël Producten Centrum (IPC) in 
Nijkerk. Het IPC importeert producten uit 
Israël, die vervolgens in Nederland worden 
verkocht. De producten worden vrijwel 
allemaal in kleine kibboetsen en fabriekjes 
gemaakt. Door hiervoor te kiezen probeert het 
IPC Israël tot troost te zijn en de economie te 
stimuleren. 

“Door het geloof heb ik een bijzondere band 
met Israël. Ook ben ik in 2018 zelf in Israël 

Je zal maar zestien jaar worden en vanwege 
alle coronamaatregelen je verjaardag niet 
kunnen vieren. Dat zal niet gebeuren, had de 
familie van Marieke Blok uit de Korensloot 
76 gedacht. Als verrassing hadden zij voor 
Marieke de discobus besteld van FINCH Dis-
coteam. Zo werd Marieke op haar verjaardag 
op 30 april jl. verrast met een POP UP mini 
surprise party voor de deur. 

In de straat kwam een discobus vol met licht 
en geluid voorrijden. Toen de achterdeuren 
van de bus opengingen werd er een heuse 
discoparty georganiseerd. Om het geheel af te 
maken werd achter de bus een rode loper uit-
gerold met luxe loperpaaltjes. De rookmachine 
werd aangezet en de DJ én saxofonist begon-
nen met een heerlijk optreden. En Marieke… 
zij genoot met volle teugen en ook de familie 
ging even helemaal uit hun bol. Uiteraard 
mocht het lied ‘Atje Voor De Sfeer’ van René 
Karst niet ontbreken. Er werd gedanst, gehost 
en gesprongen, want dat hoort nu eenmaal bij 
een discofeest. Marieke zal deze surprise party 
niet gauw vergeten. O ja Marieke, ook van de 
Berichtgever nog van harte gefeliciteerd. 

Marieke verrast met De Discobus

geweest. Ik heb me toen erg verbaasd over 
wat voor moois de joden van het land maken. 
Ondanks alle tegenslagen werken ze zo hard. 
Dat heeft veel indruk op me gemaakt. Ik wist 
van huis uit wel van het bestaan van ‘Christe-
nen voor Israël’ af, maar had er nooit iets mee 
gedaan.” 
 “Nu heb ik op dit moment m’n kleinkinderen, 
maar verder geen (vrijwilligers)werk waar ik 
m’n tijd in steek. Toen kwam ik een paar we-
ken geleden opeens op het idee om consulente 
te worden. Dus ik ben naar het IPC geweest, 
heb daar een rondleiding gehad, artikelen 
meegenomen en ben me in gaan lezen. Inmid-
dels heb ik m’n eerste open dagen gehad en 
reclame gemaakt via posters en social media”. 
Sylvia vertelt dat ze een divers assortiment in 
huis heeft en alles kan bestellen wat het IPC 
aanbiedt. “Het zijn vooral luxe producten, 
waarbij je kunt denken aan wijnen, nootjes, 
granola, maar ook zeep, sieraden en accessoi-
res voor in huis. Zelf gebruik ik bijvoorbeeld 
de inlegzooltjes voor in m’n schoenen. 
Als ik thuis ben, zijn de mensen welkom. Het 
idee is dat ik een Israëlische vlag buiten hang, 
zodat de mensen weten dat ik er ben. Ook 
kunnen mensen altijd bellen/ mailen/ appen 
om een afspraak te maken. Als er straks weer 
wat meer mogelijk is, kan ik bijvoorbeeld ook 
op braderieën gaan staan of avonden houden 
bij mensen thuis. Op deze manier breng ik de 
producten naar de mensen toe. 
Het is voor mij heerlijk dat het aan huis kan. 
Ook geniet ik er van om een praatje met men-
sen te maken, ik ben een echt mensenmens.”
Als ik vraag of Sylvia er iets mee verdient, 
schudt ze meteen haar hoofd. “Het is in 
principe allemaal vrijwilligerswerk wat ik 
doe. Wel kan ik kilometers sparen met mijn 

bestellingen. Om het jaar gaat er een groep 
consulenten naar Israël. Als je de kilometers 
uit laat betalen, kun je hiermee (een deel van) 
een ticket betalen. Dan kun je met eigen ogen 
zien waar de producten worden gemaakt.”
Ben je enthousiast geworden en wil je meer 
informatie of een afspraak maken, neem dan 
contact op met Sylvia. 
Sylvia Verkerk, Middenweg 51,  
3474 KC Zegveld, 0613464662 
sylvia.verkerk4@gmail.com

JUBILEUM
BOEK



vdknaapsloopwerken@gmail.com

• 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. 
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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.
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Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

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

Schildersbedrijf

Beukers
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Samen leren is 
samen groeien 
met Basisschool 
De Miland
(Een ingekomen bericht)

Als wij nu één bloem zouden mogen kronen 
tot koningin van de zomerbloemen, dan 
kiezen wij toch zeker voor de prachtige zon-
nebloem! Wist je dat de bloem in de natuur 
overdag meedraait met de zon? Ze wil geen 
straaltje missen! Een zonnebloem staat voor 
kracht, bewondering en loyaliteit. Wat betreft 
de vormen en kleuren is er volop variatie: geel, 
oranje, bruin en er zijn zonnebloemen met 
grote of kleine bloemen, met een enkele rij 
bloemblaadjes of met meerdere kransen. Vari-
atie zien wij natuurlijk ook terug bij ons op 
school. En daar zijn we ontzettend trots op.
Variatie bij de leerlingen, de ouder(s)/
verzorger(s) en het team. Een ieder met zijn/
haar eigen talent, waar iedereen in beweging 
is en waar je kan groeien in een inspirerende 
leeromgeving midden in de natuur. Wij 
nodigen jullie uit om mee te doen met onze 
zonnebloemactie en de zaadjes te gaan zaaien. 
De leukste en mooiste foto’s mogen worden 
ingeleverd op school, meegegeven worden 
aan een leerling of geplaatst worden op de 
Facebookpagina van de OR. En dan gaan we 
er met elkaar voor zorgen dat Zegveld en de 
Meije er zonnig uit komen te zien! Jullie doen 
toch ook mee?!

(Een ingekomen bericht)

Basisschool de Miland heeft weer een fantas-
tische editie van de Koningsspelen achter de 
rug. Sportende leerlingen met stralende kop-
pies en een hoop plezier en lol.

We waren een heel klein beetje bang dat ook 
dit jaar de Koningsspelen niet door konden 
gaan, maar met de nodige aanpassingen in het 
programma kon elke klas in zijn eigen bubbel 
blijven en zo alsnog een geweldige dag hebben. 
Koning Willem-Alexander zei het die ochtend 
al bij de officiële opening: “na moeilijke tijden 
kunnen we nu weer iets moois doen: samen 

Konings spelen op Milandschool
sporten.” En daar sluiten wij ons helemaal bij 
aan. Want sport en bewegen is een belangrijk 
speerpunt van onze school. Daarom begon de 
dag ook met het dansen op Zij aan Zij, het Ko-
ningsspelenlied van Kinderen voor Kinderen. 
Voor de leerlingen van de onderbouw waren 
er spelletjes op het schoolplein, creatieve 
opdrachten in de klas en in de gymzaal stond 
een klim- en klautercircuit klaar. De leerlingen 
van de midden- en bovenbouw gingen om de 
beurt naar een extra lange les bewegingson-
derwijs in de sporthal. Het thema van dit jaar 
was ‘ik + jij = wij’. Samen leren, samen leven 
én samen bewegen is zo belangrijk. En op een 
dag als dit komt dat extra naar voren.

De Berichtgever            JAAR

Dodenherdenking weer sober gevierd
Ook werd een krans gelegd voor de omgekomen 
bemanning van het neergestorte vliegtuig

Cor van Amerongen 
blaast The Last Post

Theo Westerink en John Muijt houden de wacht bij het monument.



Voor het tweede jaar op rij konden de vaste 

activiteiten van de Oranjevereniging helaas niet 

doorgaan. Om verveling te voorkomen had de 

Oranjevereniging een geweldig puzzelboekje 

uitgebracht met puzzels voor jong en oud. 

Daarnaast was er van 27 april t/m 5 mei de 

gelegenheid mee te doen met een fietspuzzel-

tocht. Door het dorp verspreid waren 28 letters te 

vinden. Met deze letters kon een zin gevormd wor-

den. Het prachtige weer op Koningsdag zorgde 

ervoor dat veel mensen hun fiets pakten en een 

rondje (of 2, 3 of 4 rondjes) door het dorp fietsten 

op zoek naar de letters. 

Het was een vrolijk gezicht in het dorp, niet alleen 

doordat er zoveel mensen op straat waren te 

vinden, maar ook door de mooie versierde huizen. 

Veel bewoners hadden de vlag uitgehangen en 

hun tuin met slingers en ballonnen versierd. Som-

h t t d j ij k d d t

Zegveld kle

Oranjeplezier aan de Clausstraat

 De vriendenclub van Peter en Sandra Spaanderman 

bijeen aan de Esdoornlaan.

De kinderen van familie Verboom:

V.l.n.r.: , Feline, Aaron en Jorden.

 De patatkraam van de Milandhof zorgde van 17.00 to

voor een lange rij wachtenden, soms wel anderhalf uu
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eurde oranje
mige bewoners hadden er echter heel veel werk 

van gemaakt. Er waren poppen en knuffels buiten 

gezet, een ooievaar, foto’s van het Koningshuis en 

ga zo maar door. De zes mooist versierde huizen 

ontvingen een heerlijke taart van bakkerij De 

Leeuw als prijs. 

Hieronder zijn de prijswinnaars weergegeven: 

1e prijs: Fam. Verboom

2e prijs: Fam. Verburg

3e prijs: Marja Meijers en Jan Pijnacker/ 

                  Fam. Vermeij

4e prijs: Marja Westerink 

5e prijs: Fam. Van Meijeren

De prijswinnaars van de fietspuzzeltocht en de 

puzzels in het oranjeboekje waren bij het schrij-

ven van dit stukje nog niet bekend, die worden 

weergegeven in de volgende Berichtgever.

t 20.00 uur 

ur.

 Koningsdag in de Korensloot. Gezellig koffiedrinken 

met elkaar en toosten met een oranjebitter op de 

verjaardag van de Koning.

Ook dit jaar hadden Jonathan en Neeltje de Leeuw een bingo 

georganiseerd op het veldje aan de Clausstraat. Rondom het 

veldje zaten 120 man mee te spelen.

Een kinderbraderie bij de familie Bunnik 

aan de Rondweg.

De bingo van 
Jonathan en 
Neeltje de Leeuw

Een oranje wasje

aan de lijn aan

de Hoofdweg 142.

Een verkooptafel aan de 

Hoofdweg 77 bij de familie Beukers.
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Vele Zegvelders zullen er dagelijks langsrij-
den op weg naar het werk of school. Soms 
zul je de mannen die er werken tegenko-
men, maar vaak zijn ze al vertrokken of 
nog lang niet terug. Ze hebben inderdaad 
geen 9-5 baan, maar kunnen wel de hele 
dag genieten van de natuur en van tevreden 
klanten. 

Ik heb het over de Coöperatieve Werktuigen-
vereniging ‘Ons Belang’ die al sinds 1948 in 
ons dorp aanwezig is. 
Het is al weer een tijd geleden dat we de man-
nen (en vrouwen) van de coöperatie gespro-
ken hebben, dus hoog tijd om weer eens een 
babbeltje te maken. 
Ik zit in de woonkamer bij fam. Van In-
gen. Niet verwonderlijk dat ik bij hen ben 
uitgenodigd, want de fam. Van Ingen is zeer 
betrokken bij de Coöperatie. Of zoals voor-
zitter William v/d Burg zegt: “De familie Van 
Ingen is de hoeksteen van onze coöperatie. 
Als je niet zulke fanatieke mensen hebt, is het 
moeilijk het bedrijf draaiende te houden.” 
Gerard, Jaap en Bas van Ingen werken 
alle drie fulltime bij de coöperatie, moeder 
Emmy doet de planning. Daarnaast bestaat 
de coöperatie uit Henri van Vliet, Siem 
Hoogendoorn, Thomas de Jong en Samantha 
van der Wind (verantwoordelijk voor de 
administratie). Het bestuur wordt gevormd 
door vijf boeren uit de buurt die alle leden 
vertegenwoordigen.

De werkzaamheden van de werktuigen-
coöperatie zijn seizoensgebonden agrarische 
loonwerkactiviteiten voor de klanten. Hierbij 
moet je denken aan bemesting van het land, 
grasmaaien en oogsten, graaf- en bagger-
werkzaamheden en grasland- en slootonder-
houd. Deze activiteiten zijn in al die jaren dat 
de coöperatie werkzaam is niet veranderd. 
Wel is de schaalvergroting bij de boerenbe-
drijven ook merkbaar bij de coöperatie. “Alle 
spullen zijn veel groter geworden. Daarnaast 
zijn we ons door blijven ontwikkelen wat de 
techniek en machines betreft. Zo heeft Siem 
inmiddels al onze derde baggerspuit ontwor-
pen. Deze baggerspuit werkt netter en breder 
en spuit in verhouding meer bagger. Zelfs 
mensen uit Australië zijn overgevlogen om 
deze bijzondere spuit te komen bekijken.”
Een techniek waar de werktuigencoöperatie 

ook veel gebruik van maakt is een drukwis-
selsysteem in de banden van de trekkers en 
ander materieel. Een te hard opgepompte 
band laat sporen achter op het land. De werk-
nemers veranderen daarom de bandenspan-
ning als ze van ondergrond wisselen (van de 
weg naar het weiland bijv.). 
“De boeren van deze tijd rijden meer op het 
land dan vroeger; de koeien staan vaker bin-
nen, dus moet er meer gemaaid worden. Dit 
betekent dat de bodem veel meer te verduren 
heeft. De boer van tegenwoordig verdiept 
zich dan ook goed in methodes om de bodem 
verder zo min mogelijk te beschadigen. Wij 
proberen daar zo goed mogelijk rekening 
mee te houden.”
Deze klantgerichtheid werpt duidelijk zijn 
vruchten af. Na zo’n 73 jaar is de coöperatie 
in Zegveld nog een bloeiend bedrijf, terwijl 
veel andere werktuigencoöperaties al opge-
heven zijn. ‘Onze’ coöperatie is volgens de 
werknemers nog springlevend. 
In de rustigere periodes houdt de coöperatie 
zich bezig met o.a. onderhoud en baggeren. 
Soms komt er nog een leuk klusje tussendoor. 

Zo wordt er op het moment van schrijven 
gewerkt aan het beschermen van de oevers 

Boodschappen voor en door elkaar!
Vanaf 10 januari 2016 maken John Muijt en Maicel Angenent boodschappen pakketten voor 
mensen die een extraatje kunnen gebruiken. Helaas zijn er ook in ons dorp mensen die door welke 
reden dan ook het moeilijk vinden om hulp te zoeken. Vaak is er schaamtegevoel dat heerst als het 
aankomt op het bespreken van hulp rondom armoedesituaties. Afhankelijk van de boodschappen 
die binnen komen maken Maicel en John de pakketten. 
Vijf jaar zijn ze inmiddels verder met dit super initiatief en komen er minder boodschappen binnen. 
Nu vragen wij aan eenieder om eens in de kast te kijken of je iets kan mis-
sen van eten, drinken of toiletartikelen. Misschien wil je eens wat 
extra’s kopen in de supermarkt. Het hoeft niet veel te zijn, alle 
kleine beetjes helpen. Ook is het mogelijk om geld te 
doneren waar ze verse producten van kunnen kopen. 
Wel moeten de boodschappen niet open zijn en over de 
houdbaarheidsdatum. En geen alcoholische dranken. 
Deze boodschappen kunt u afleveren op Het Erf 29. 
Bent u iemand of weet u iemand die ook een extraatje 
kan gebruiken, dan mag u gerust contact met een van 
beide initiatiefnemers opnemen. John Muijt en Maicel 
Angenent, we wensen dat jullie vele volle boodschappen-
tassen kunnen blijven afleveren en zo allemaal voor elkaar 
wat kunnen betekenen.

‘We zijn nog springlevend’

aan de Slimmenwetering. Vanuit de natuur-
vereniging en het waterschap kwam de vraag 
of de coöperatie dit werk kon uitvoeren. Vóór 
de loods van de coöperatie ligt een grote 
hoeveelheid palen uitgestald die bij deze klus 
worden gebruikt. Er kwamen al vragen bij de 
coöperatie binnen of ze deze palen nodig had-
den voor een uitbreiding en of de palen soms 
te koop waren… maar nee, de palen had-
den al een andere bestemming. Dat er wordt 
uitgebreid, hebben onze dorpsbewoners echter 
wel goed gezien. Er wordt 16 meter aan loods 
bijgebouwd, hiervoor is inmiddels de vloer 
gestort. Daarnaast worden de spoelplaats en 
de dieseltank naar de achterkant verhuisd om 
de overlast voor de buurt te verminderen. De 
eerste fase van de verbouwing is afgerond, het 
tweede deel volgt later. Nu is het eerst tijd voor 
de agrarische activiteiten! 
Wat mooi om te zien dat de werknemers van 
de coöperatie zoveel passie hebben voor hun 
vak en zich er vol voor inzetten om zoveel 
mogelijk klanten te helpen. 

De Berichtgever wenst alle werknemers van 
‘Ons Belang’ veel werkplezier en hoopt dat 
we hen nog heel veel jaren in de Zegveldse 
weilanden aan het werk zien! 

en of je iets kan mis-
je eens wat 
ijn, alle 

e 

n-
kaar 
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Uitslag VBW-speldag
(Een ingekomen bericht)
Woensdag 12 mei jl. zijn er twee hele leuke 
spelrondes geweest waarbij alle kinderen van 
de basisschoolleeftijd hebben kunnen zoeken 
naar ‘regenboogstenen’. Er is heel hard en 
fanatiek gezocht! In beide rondes was er één 
gouden steen verstopt, ook deze zijn gevon-
den. Het was een heel geslaagde dag!
Alle kinderen kregen een tasje met wat lekkers en een knutselwerkje mee naar huis. In de zomer-
vakantie zullen we het ‘coronajaar’ afsluiten met een VBW-sportdag. In de volgende berichtgever 
meer hierover. Tot dan!

‘Trots op onze marinier’, dat zagen we de afge-
lopen maand staan op het spandoek bij de fa-
milie Quaak aan de Hoofdweg 70. Bij navraag 
bleek het te gaan om Gerko Quaak die op 16 
april jl. zijn mariniers baret heeft behaald.
Na de lagere school ging Gerko naar de Drie-
star in Gouda waar hij de opleiding Metaal en 
Elektro Bouw volgde. “Ik kreeg daar te maken 
met enkele stageplekken waarvan ik dacht, 
dit is het ook niet. Ik ben verder gaan zoeken 
en alhoewel het niet direct een jongensdroom 
was, kwam ik uit bij defensie. Omdat je mini-
maal zeventien en een half jaar oud moet zijn 
om de mariniersopleiding te kunnen volgen, 
heb ik eerst de VeVa opleiding gedaan. Een 
opleiding voor jongens die in verband met 
hun leeftijd nog geen opleiding bij defensie 
kunnen volgen. Deze mbo-opleiding Veilig-
heid & Vakmanschap (VeVa) bereidt jongeren 
voor op een baan binnen de krijgsmacht. Ik 
heb de defensietak gedaan. Maar je krijgt hier 
ook vakken als Nederlands, Engels, rekenen en 
zoiets als maatschappijleer. Bij deze opleiding 
heb ik niveau 2 behaald.”
Graag wilde Gerko toen hij zeventien en 
een half jaar oud was de mariniersopleiding 
volgen, maar in verband met corona werd dat 
drie maanden uitgesteld. De mariniersoplei-
ding duurt totaal dertig weken. Om marinier 
te worden, moet iedereen de Elementaire Mili-
taire Vorming Mariniers (EMV Marns) door-
lopen op de Van Ghentkazerne in Rotterdam. 
Hier leer je de militaire basisvaardigheden en 
denken en werken als een marinier. 
“De eerste vijftien weken zijn gericht op je 
Elementaire Militaire Vorming (EMV) en 

de tweede vijftien weken zijn gericht op de 
Elementaire Vakopleiding (EVO). De eerste 
vijftien weken is het de knop omzetten en 
gaan. Doel is om jezelf vanuit je burgerschap 
om te zetten naar een militair die de groep 
belangrijker vindt. Dit is een bepaalde mindset 

Trots op onze marinier

(overtuiging) die je nodig hebt. Dat zit ergens 
in je, maar halen ze bij de opleiding naar bo-
ven. Kort gezegd: je bent zelf niet de belang-
rijkste, maar de groep en de opdracht. Deze 
eerste vijftien weken zijn het ergst. Dan wordt 
je gedrild en stoppen ook de meeste jongens. 
Sinds een paar jaar mogen ook meisjes de 
opleiding tot marinier volgen, maar tot nu toe 
heeft niet één meisje de opleiding gehaald.” 
Tijdens de EVO verschuift de aandacht naar 
het aanleren van vakinhoudelijke aspecten en 
het opereren binnen een sectie. “Dan ga je de 
tactische skills (vaardigheden) leren.”
De EVO wordt afgerond met de traditionele 
Final Exercise (FINEX). De FINEX is een 
loodzware eindoefening, waarin al het geleer-
de nogmaals de revue passeert. “In deze laatste 
week wordt 180 kilometer gelopen. De FINEX 
wordt de laatste nacht altijd afgesloten met een 
mars van 25 kilometer met volle bepakking 
(zo’n 45 kg). Eindpunt is de Van Ghentka-
zerne. Aan het einde van de mars mochten 
we als mariniers de opleidingsbaret afdoen en 
vervangen door de felbegeerde mariniers ba-
ret. Ik moet nog wel de mariniers eed afleggen, 
maar dat is afhankelijk van corona, zodat ook 
mijn ouders er bij kunnen zijn.” Bij de eed of 
belofte pakt de marinier met de linkerhand het 
vaandel beet en steekt de rechterhand bij de 
eed met twee vingers omhoog, of bij de belofte 
houdt hij de rechterhand gestrekt langs het li-
chaam. Hij spreekt dan de woorden: “Ik zweer 
trouw aan de Koning (of: ik beloof trouw, aan 
de Koning), gehoorzaamheid aan de grond-
wet en onderwerping aan de krijgstucht. Zo 
waarlijk helpe mij God almachtig (of: “dat 
beloof ik)”. 

Gerko zit thans in de Van Braam Houckgeest-
kazerne in Doorn. “Daar ga je je steeds verder 
ontwikkelen. De basis heb je geleerd. Ook 
doen we daar veel aan sport. Je moet fysiek in 
top conditie blijven. In de toekomst zou ik uit-
gezonden kunnen worden naar een conflict-
gebied of ergens noodhulp kunnen verlenen. 
Mijn specialiteit is i.e.-er, infanterie engineer. 
In de toekomst zou ik binnen defensie kunnen 
opklimmen naar een hogere functie, maar dat 
is toekomst.”
Gerko beëindigt dit gesprek met de woorden: 
“Het lijkt nu wel of het allemaal heel moeilijk 
en zwaar is, maar je maakt natuurlijk ook hele 
leuke dingen mee.”

De Berichtgever feliciteert Gerko met het be-
halen van zijn opleiding tot marinier en wenst 
hem heel veel sterkte. En mét zijn familie zijn 
ook wij ‘Trots op onze marinier’.
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Ton en Wil Wallenburg 
Het werd 26 april jl. een dag vol verras-
singen voor Ton en Wil Wallenburg uit de 
Nieuwstraat 34. En dat is heel begrijpelijk, 
want die dag vierden zij hun 60-jarig huwe-
lijksjubileum. De kinderen hadden een grote 
ereboog voor de deur gezet zodat het huis een 
feestelijke aanblik had. De eerste verrassing 
was al dat ze ontbijt op bed kregen. Trouwens, 
ook de lunch en ‘s avonds het diner hadden 
de kinderen verzorgd. Maar ‘s morgens na het 
ontbijt kwam er een oude auto voorrijden en 
nam Ton en Wil mee voor een toeristische 
rondtoer. In de Meije werd gestopt en op een 
mooi idyllisch plekje foto’s gemaakt. 
‘s Middags om 15.00 uur moesten ze buiten 
gaan zitten. De kinderen hadden twee stoelen 
in de voortuin gezet met een tafel ertussen. 
Tijd voor kennissen en familie om langs te 
rijden en het diamanten echtpaar met deze 
heuglijke dag te feliciteren. 
Ter gelegenheid van dit jubileum is ook bur-
gemeester Victor Molkenboer langs geweest 
om het bruidspaar te feliciteren. “Ik zag er wel 
tegenop”, zegt Wil, “maar het was erg gezellig. 
En we kregen een prachtige levensmiddelen-
mand.” Toen Ton een sigaartje opstak vroeg de 
burgemeester of hij er ook één mocht. Want zo 
zei hij: “Ik rook thuis ook wel eens een sigaar-
tje.” Ook ontvingen Ton en Wil een brief van 
de secretaris van de Koning, die hen namens 
de Koning feliciteerde. Ook waren er middels 
een brief felicitaties van de commissaris van de 
Koning van de provincie Utrecht. 
Vijf jaar geleden schreven we nog dat Ton 
tien parkieten had om te verzorgen, maar aan 
het afbouwen was. Nu heeft hij deze hobby 
moeten opgeven. “Dat lukt niet meer vanwege 
mijn benen. Ik kan niet meer zo lang staan. 
Autorijden gaat nog wel. Maar het is eigenlijk 
van de zotte, ik krijg geen invalide parkeer-
kaart omdat ik nog een paar meter kan lopen.” 

Wel probeert 
Ton nog de 
boodschappen 
te doen, leest 
graag en rookt 
zijn sigaartje. 
Dochter Wil-
leke helpt Wil 
bij het huishou-
den. “Daar-
naast mag ik 
graag puzzelen 
(woordzoe-
kers) en om 
in de benen te 
blijven loop 
ik regelmatig 
even het zwarte 
pad rond.” Ton 
en Wil zitten 
nog steeds na 
te genieten. 
“We hebben de 
hele week visite 
gehad. Maar 
wat wil je, als 
je zes kinde-
ren, achttien 

kleinkinderen en vijftien achterkleinkinderen 
hebt. De kinderen hadden alles geregeld. Het 
was allemaal geweldig.”

Yvonne en Jacques Tournant 
Het tweede bloemetje van de maand brachten 
we bij Yvonne en Jacques Tournant aan de 
Broeksloot 17. Op 12 mei jl. waren zij 50 jaar 
getrouwd. “Het was de bedoeling om met de 
twee kinderen plus aanhang en drie kleinkin-
deren de eerste week van mei naar Majorca te 
gaan, omdat we elkaar daar hebben leren ken-
nen. Maar in verband met corona kon dit niet 
doorgaan. We hopen nu in de herfstvakantie 
te gaan. Om toch de dag een beetje feestelijk 
te kunnen vieren, kregen we van onze dochter 
en schoonzoon 
enkele dagen 
cadeau naar het 
Van der Valk 
Hotel Spier-
Dwingeloo in 
Spier (Dren-
the). Ze hebben 
ons heerlijk 
verwend. 
Het was er 
fantastisch. We 
konden bij het 
hotel heerlijk 
wandelen. Op 
onze trouwdag 
zijn we eerst 
naar de Hortus 
Botanicus in 
Haren geweest 
en vervolgens 
doorgereden 
naar Gronin-
gen. Gro-
ningen heeft 
een prachtig 

centrum, maar het was er vreselijk druk. 
Lange rijen mensen stonden te wachten voor 
de winkels om naar binnen te mogen. Omdat 
Jacques niet zo geweldig meer loopt, liepen we 
van terras naar terras.” Toch kon Yvonne het 
niet laten om af en toe even een winkel in te 
‘duiken’. “En het ijs bij een verkooppunt naast 
de Martinitoren aan de Grote Markt smaakte 
verrukkelijk.”
In de Berichtgever van oktober 2018 hebben 
we het levensverhaal van Jacques opgetekend. 
Daarin schreven we dat bij hem in 2012 
kanker was geconstateerd. Een uitgezaaide 
melanoom vanaf zijn hiel, zelfs met uitzaai-
ingen naar zijn longen. Na een immunothe-
rapie werd hij na twee jaar schoon verklaard. 
Helaas in de ziekte weer terug gekomen en 
thans is de ziekte redelijk stabiel, maar het 
blijft spannend. “Iedere drie maanden sta ik 
onder controle. Dokter Quaak noemt mij het 
wonder van Zegveld.” Het gouden echtpaar is 
dankbaar dat zij dit jubileum hebben mogen 
vieren en zijn blij met alles wat zij samen nog 
kunnen doen. 
Jacques mag graag koken, nu een hobby dat 
vroeger zijn beroep was. Verder is het een ver-
dienstelijk amateur schilder. Ook de groente-
tuin is zijn hobby. Yvonne rommelt graag in 
de bloementuin. “Nee, ik ben geen schilder. Ik 
heb het wel geprobeerd, maar het was niet om 
aan te zien. Eigenlijk heb ik geen hobby’s. Wel 
ben ik druk met de kinderen, vrienden en veel 
dingen regelen voor Jacques. En ik ga iedere 
dag een paar maal met de hond Koko wande-
len. Al is het door weer en wind.” En ook dit 
verhaal sluiten we af met hun levensmotto: 
‘Iedere dag is een cadeautje’. 
De Berichtgever heeft beide echtparen van 
harte gefeliciteerd met hun diamanten en gou-
den huwelijksjubileum waarbij zij uiteraard 
het bloemetje van de maand kregen. 
Wij wensen beide echtparen nog hele goede en 
gezonde jaren toe, samen met allen die hen lief 
en dierbaar zijn.

De Berichtgever zegt het met bloemen



Stuur even een kaartje naar 
De Berichtgever!!

 Elvera  •  Salon La Sonrisa  •  salonlasonrisa@ziggo.nl

Esensa Mediterana 
natuurlijke verzorging voor elke huid! 
Verkrijgbaar bij Salon La Sonrisa
www.esensamediterana.nl 
Tel. 06-28899367      

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

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

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. 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



Burgerlijke stand

Geboren: 

26 april 2021
Lambertus Johannes (Lars), zoon van
Thijs & Nicolet van Meijeren-de Groot
Kroostweg 32, 3704 ED  Zeist

3 mei 2021
Ryo, zoon van 
Stef Kuijer & Lindsay de Bruin
Prinses Beatrixstraat 22, 3474 JW  Zegveld

40 jaar getrouwd:

22 mei 2021
Cor & Margré van Amerongen-Hoogendoorn
Prunuslaan 17, 3474 HA  Zegveld

Overleden:

4 mei 2021
Mensje Klazina (Metta) Breedijk-Muijt
in de leeftijd van 87 jaar
Laatst gewoond hebbende: Dorpsstraat 26, 
3474 JR  Zegveld
Correspondentieadres: Henda Breedijk,  
De Hild 13, 3471 EV  Kamerik

Op deze wijze willen wij u hartelijk danken 
voor uw aanwezigheid tijdens het condoleren, 
het sturen van kaarten, uw reacties in het 
online condoleanceregister en de vele tele-
foontjes na het overlijden van mijn lieve man, 
onze vader, opa en overgrootvader

Mees van Elk

Het heeft ons bijzonder goed gedaan.

Bertha van Elk-Weerdmeester,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Hartelijk dank

Graag willen wij iedereen bedanken voor 
de felicitaties, in welke vorm dan ook, die 
wij mochten ontvangen in verband met ons 
60-jarig huwelijksjubileum. Mede hierdoor 
is ons diamanten jubileum echt onvergetelijk 
geworden. Nogmaals: Hartelijk bedankt!

Ton & Wil Wallenburg
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De Berichtgever in 2021 
De Berichtgever hoopt in 2021 te verschijnen 
op 25 juni, 24 september, 22 oktober, 
19 november, 17 december.

Kopij voor het volgende nummer dient uiter-
lijk woensdag 9 juni 2021 bij 
ons binnen te zijn. 
Adver tenties 
uiterlijk vrijdag 
11 juni 2021. 

Voor het laatste Zegveldse 

nieuws, kijk even op de 

Facebooksite van 

De Berichtgever en op 

www.zegveld.net

De Berichtgever            JAAR

Agenda (onder voorbehoud)

ZegveldZorgt: Iedere dinsdagmorgen van 10.00 
- 12.00 uur koffieochtend op Korensloot 15. 
Indien er vervoer nodig is dan graag tevoren 
aanmelden bij Atie Vermeij, telefoon 691658. 

Zegveld Beweegt: Iedere woensdagmorgen om 
10.00 uur wandelen, verzamelen in de Zegge. 
Er lopen vrijwilligers mee. Voor informatie 
kunt u Marja Meijers bellen, telefoon 691470.

(Een ingekomen bericht)

Ieder jaar steunt Onderling 
Verzekerd een maatschappelijk 
betrokken organisatie uit de 
regio met een donatie. Dit jaar 
viel de keuze op de Stichting 
Ooievaars Zegveld. Sinds 
1980 heeft Zegveld een eigen 
ooievaarsbuitenstation waar 
een permanente expositie over 
de vogels uit de omgeving is 
tentoongesteld. Deze prachtige 
plek in het Groene Hart wordt 
door enthousiaste vrijwilligers 
beheerd. De donatiecheque kon 
niet zoals gebruikelijk tijdens de Algemene 
Ledenvergadering worden overhandigd. Helaas 
moest de Algemene Ledenvergadering weer 
digitaal plaatsvinden en konden de leden voor 
de tweede keer de vergadering via livestream 
volgen. De verzekeraar scoorde bij het laatste 

Boek van Lennie Bunnik nu te koop
Op vrijdag 23 april jl. is het boek ‘In blind gevecht met Corona – Mijn strijd’ van Lennie Bunnik-de 
Groot verschenen. Dit gezondheidsboek wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout. Burgemees-
ter Molkenboer kreeg op 23 april het spreekwoordelijke eerste boek persoonlijk van Lennie over-
handigd. Dit gebeurde in Zegveld bij de brandweerkazerne. Lennie wilde er toch een speciaal tintje 
aan geven. Een grote bijeenkomst kon en wilde ze niet. Dus besloot ze de burgermeester hiervoor 

uit te nodigen. Hij gaf gelukkig 
gehoor aan haar uitnodiging en 
was blij verrast met haar boek.
Lennie: “Ik vind het super leuk, 
maar natuurlijk ook best span-
nend. Hoe gaat het ontvangen 
worden, wat vinden mensen 
ervan? Het is toch wel een heel 
kwetsbaar verhaal wat iedereen 
nu kan lezen. Buiten dat ik moe 
ben, ben ik ook trots op wat ik 
heb bereikt. En dat ik, ondanks 
het lastige jaar, mijn verhaal nu als 
boek heb mogen uitgeven. Ik ben 
nu gewoon officieel een schrijver.”

Nieuwsgierig geworden? Het boek 
is sinds kort ook bij Coop Brem-
mer verkrijgbaar!

Onderling Verzekerd schenkt 
Stichting Ooievaars Zegveld donatie

klanttevredenheidsonderzoek maar liefst een 
8,5. Dit resultaat wordt gebruikt in een 8,5% 
kortingsactie. Het team Advies van Onderling 
Verzekerd heeft de Stichting Ooievaars enkele 
dagen voor de Algemene Ledenvergadering een 
cheque van € 1.000,-- overhandigd.

De verzekeraar scoort een klanttevredenheid van maar liefst 8,5

Bieb weer open
Goed nieuws, vanaf 4 mei jl. kun je ook in 
bibliotheek Zegveld terecht om je reserve-
ringen op te halen. Deze reserveringen kun 
je ophalen nadat je bericht hebt gekregen dat 
deze voor je klaar staan. 
Op maandag 17 mei jl. kondigde het kabinet 
aan dat alle bibliotheken in Nederland weer 
open mogen. De medewerkers van onze 
bibliotheek zijn blij dat ook zij de deuren 
weer kunnen openen. Vanaf dinsdag 25 mei 
is het weer mogelijk om boeken te lenen en 
terug te brengen. 
De openingstijden zijn:
Dinsdag: 14.00-17.00 uur.
Woensdag: 10.00-13.00 uur.
Zie www.bibliotheekhetgroenehart.nl



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


