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Voor inwoners van Zegveld
en de Meije

Eerste huizen WeidZ
opgeleverd

Colofon
ADVERTENTIES
EN ADMINISTRATIE
Op het moment van schrijven zijn er al 12 huizen opgeleverd van het project ‘WeidZ’. Reden om
de vlag uit te hangen. Voor deze bewoners is het klussen begonnen; vloeren leggen, soms nog
een keuken of badkamer plaatsen, wanden verven en ga zo maar door. Ondertussen wordt er een
speelterrein aangelegd, het laatste straatwerk afgemaakt en worden hagen en bomen geplant.

CDA bezoekt woningbouwproject WeidZ
(Een ingekomen bericht)
Ruim tien jaar na de eerste ideeën
is het woningbouwproject WeidZ in
Zegveld bijna afgerond. Op de plek
waar vroeger een tennisbaan was zijn
38 woningen gebouwd. Deze week
zijn de eerste opleveringen gepland.
Reden voor het CDA Woerden om op
vrijdag 15 oktober jl. met een aantal
fractieleden op bezoek te gaan.
Het nieuwbouwproject WeidZ is tot
stand gebracht door het van oudsher
Zegveldse bouwbedrijf Bolton. Het
omvat 38 woningen, die aan de rand
van het dorp liggen. 7 starterswoningen, 5 seniorenwoningen, 14 rij- en
hoekwoningen en 12 vrijstaande
en twee-onder-een kapwoningen.
Het project heeft de nodige uitdagingen gehad voordat het lukte hier
te bouwen. Zo werden er door de

provincie veel eisen gesteld omdat aan
de kernrand werd gebouwd en moest
de tennisvereniging worden verplaatst.
Tijdens het werkbezoek hebben de projectleider Edwin de Kruijf en directeur
Arjan Ton toegelicht hoe deze uitdagingen uiteindelijk zijn overwonnen.
Eén van de belangrijke gesprekspunten
tijdens het werkbezoek is ook het ‘zettingsvrij’ opleveren van de openbare
ruimte. Omdat hier in Zegveld de
veenbodem zeer slap is heeft de
gemeente als eis opgenomen dat het
gebied de komende jaren niet mag
zakken. De ontwikkelaar heeft samen
met het bedrijf Grondbalans gekozen
voor een innovatieve oplossing die
nog weinig is toegepast. De complete
grond tussen de huizen is vijf meter
afgegraven tot twee meter boven het
zandpakket. In plaats van deze slappe
veengrond is zanderige klei terugge-

bracht. Op die manier is er een stevige
openbare ruimte ontstaan, waarvan de
monitoring leert dat deze nu niet meer
inklinkt.
CDA raadslid Job van Meijeren: ‘De
afgelopen jaren heb ik me veel bezig
gehouden met deze woningbouw in
Zegveld. Het is belangrijk voor de
leefbaarheid in ons dorp dat er een
kleine groei is, zodat het voorzieningenniveau op peil kan blijven en het
verenigingsleven bloeiend. In 70%
van deze woningen komen Zegvelders
of oud-Zegvelders te wonen. En ook
die laten weer woningen achter voor
anderen. Voor ons als CDA Woerden
is het belangrijk om nu meteen vooruit
te denken naar de toekomst: wat
zijn nieuwe plekken waar in Zegveld
gebouwd kan worden en hoe zorgen
we dat het daar sneller gaat dan hier?
Daar ben ik nu alweer enige tijd mee
aan de slag!’

Gerkla Gerritsen
Eikenlaan 19
3474 HB Zegveld
Tel. 0348 - 691675
Reknr. NL71 RABO 0341 9061 23
E-mail:
info@studiogg.nl

REDACTIE
Gert Ton
Tel. 0348 - 691892
gertton@hetnet.nl
Jantina de Bruijn
Tel. 0348 - 745818
jantinabrak@hotmail.com

VORMGEVING
Studio Gerrit Gerritsen

DRUK
Quantes, Rijswijk

Overheerlijke

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

vdknaapsloopwerken@gmail.com

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

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

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

ELWI Electra is erkend Elektrotechnisch
installatiebedrijf.
Zie www.installq.nl of www.echteinstallateur.nl
www.elwi.nl Email: info@elwi.nl
Whats app of bel naar 06 - 22467345 of gebruik de ELWI App

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

Heftrucks •
Hydr. kranen •
Sloopsorteergrijpers •

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.
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
Nijverheidsbuurt 5 • 3474 LA Zegveld

• Motoren
• Onderdelen
• Hydr. slangen service
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MantelzorgJoke Zweers exposeert in de Bieb
waardering 2021
(Een ingekomen bericht)
Mensen die zorgen voor een ander zijn onmisbaar in onze samenleving. De gemeente
Woerden zet ook dit jaar alle mantelzorgers
graag in het zonnetje. Zij kunnen zich tot
1 december 2021 aanmelden voor de mantelzorgwaardering en ontvangen eind december 2021 een cadeaubon.
Voor wie is de mantelzorgwaardering
bedoeld?
De mantelzorgwaardering is er voor iedereen
in de gemeente Woerden die in 2021 minimaal
3 maanden, tenminste 4 uur per week voor iemand heeft gezorgd. Mantelzorg is onbetaalde
zorg voor zieke of gehandicapte familieleden
of vrienden. Het gaat bij mantelzorg om intensieve zorg voor langere tijd. Voorbeelden zijn:
uit bed helpen, maaltijden verzorgen, helpen
bij de administratie of intensieve begeleiding
naar ziekenhuis of revalidatiebezoeken.
De gemeente wil mantelzorgers waarderen
Wethouder Tymon de Weger geeft aan dat
mantelzorgers van grote waarde zijn in onze
gemeente. “In deze tijden van corona kan het
betekenen dat de zorg nog meer op hen terecht
komt. Echter, de inzet en zorg die de mantelzorgers geven, is onbetaalbaar. Dat realiseren
wij ons als gemeente goed en daarom willen
we hen waarderen met een kleine attentie.”

Vanaf 28 oktober jl.
exposeert Joke Zweers uit
Woerden met natuurfoto’s
en landschapsfoto’s in de
bibliotheek van ons dorp.
Joke fotografeert al heel
lang en is een gewaardeerd
lid van fotoclub Iris in
Woerden. Haar voorkeur
gaat uit om in de natuur
te zijn, ook omdat de natuur altijd beschikbaar is
en er altijd mooie dingen
te zien en te fotograferen
zijn. Zij fotografeert veel
op het Landgoed Bredius
in Woerden en haar foto’s
worden o.a. gebruikt voor
de website van dit Landgoed.
Deze hobby heeft haar
leven een mooie invulling
gegeven en zij hoopt er
nog heel lang mee door te
kunnen gaan.
De expositie is de komende
maanden nog in de bibliotheek te zien.

Collecte KWF Kankerbestrijding
(Een ingekomen bericht)

Zo vraagt u de waardering aan
Aanmelden kan tot 1 december 2021 op de website www.woerdenwijzer.nl/mantelzorg. Heeft u
vragen over de mantelzorgwaardering of heeft
u hulp nodig bij het invullen van het formulier?
Neem dan contact op met WoerdenWijzer,
tussen 09.00 en 12.30 uur (maandag tot en met
vrijdag) via telefoonnummer 0348 428 600.
Mantelzorgconsulent
Binnen WoerdenWijzer is een gespecialiseerde
mantelzorgconsulent werkzaam. Zij is er voor
informatie en advies, het zoeken van passende
ondersteuning bij vervangende mantelzorg en
mantelzorgcontacten. U kunt zich ook aanmelden voor de maandelijkse digitale nieuwsbrief, met daarin onder meer actualiteiten en
een overzicht van verschillende activiteiten
voor mantelzorgers in de gemeente Woerden.

De collecte tijdens de KWF collecteweek van
5 t/m 11 september jl. heeft in Zegveld/Meije
het mooie bedrag van € 1.800,00 opgebracht.
De totale opbrengst in de regio Woerden is
het geweldige bedrag van € 25.576,72. Dit
bedrag is inclusief € 4.959,00 aan opbrengst
via digitale giften (via WhatsApp en OR-code).
Alle gevers: heel hartelijk bedankt. Mocht u de
collectant hebben gemist, dan kunt u uw gift
alsnog overmaken naar het rekeningnummer
van KWF Kankerbestrijding.

Dit nummer is: NL23 RABO 0333 7779 99.
De opbrengst van de collecte besteedt de KWF
aan hun missie: minder mensen die kanker
krijgen, meer mensen die genezen en meer
mensen die beter leven met en na kanker. Omdat
er zoveel is om voor te leven.
De coördinatoren van de collecteweek bedanken tevens alle collectanten hartelijk voor hun
inzet.
Volgend jaar zal de collecteweek worden gehouden van 4 t/m 10 september 2022.
De KWF coördinatoren:
Gerona Vermij en Petra Woerde

Kerstzangavond in de Milandhof
(Een ingekomen bericht)
De jaarlijkse kerstzangavond zal worden gehouden op D.V. maandag 20 december 2021. De
voorbereiding wordt dit jaar verzorgd door Passage. Voor ons zal spreken ds. B. Visser uit Woerden n.a.v. het thema: ‘Hemels bezoek’.
Verder wordt er weer medewerking verleend door de muziekvereniging
vereniging ‘Kunst
Kunst
na Arbeid’. Bij binnenkomst wordt u begroet door het Mallet Percussion
Corps (ensemble van KNA). U kunt ook weer luisteren naar het zangkoor
‘De Lofstem’ o.l.v. dirigente Pia Schütz. Achter de piano zit Sjaak
aak van
der Mel en de techniek is in handen van Reijer van der Waaij.
Er wordt een collecte gehouden voor de kosten die deze avond
d
worden gemaakt. De kerstzangavond begint om 19.30 uur en
de zaal is open vanaf 19.00 uur.
Komt u en kom jij ook meezingen en luisteren? Hartelijk
welkom! De zaal is groot genoeg!
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Najaarsconcert Kunst Na Arbeid succes
(Een ingekomen bericht)
Op 6 november jl. hebben wij eindelijk weer
een echt concert mogen geven na ruim 1,5
jaar. Wat was het weer leuk en gezellig om
voor publiek te spelen! De majorettes hebben
hun nieuwe jurkjes geshowd en mooie shows
laten zien. De drumband, MPC en fanfare
hebben geweldige nummers laten horen zoals
‘Hallelujah’, ‘Country road’, ‘Zoutelande’ en
‘Alladin’. De drumband heeft ook nog de Tonnenshow gespeeld, niet op trommels, maar op
kliko’s, emmers en vaten. Verder hebben de
jeugdslagwerkers en de blazersleerlingen nog
van zich laten horen.
Wethouder George Becht was aanwezig om
drie leden een lintje op te spelden om ze te bedanken voor hun jarenlange inzet. Wij kijken
uit naar ons voorjaarsconcert D.V. 9 april 2022
en hopen dat u dan ook weer komt kijken!
Wij willen u nog herinneren aan de trekking
van de Grote Club Actie op woensdag 8 december a.s., vergeet niet te kijken of u een
mooie prijs heeft gewonnen!
Een muzikale groet namens Kunst Na Arbeid.

De KNA-leden Henk Oskam, Ellie Muis en Cor Groen kregen door wethouder George Becht een
lintje opgespeld voor hun jarenlange inzet.

Voor u gelezen:

‘Kazernes kosten
ruim 4 miljoen’
Kontakt 07-10-2021
Voor de bouw van nieuwe brandweerkazernes
in Harmelen en Zegveld wordt ruim 4 miljoen
euro beschikbaar gesteld door het college van
B&W van de gemeente Woerden.
De huidige kazernes zijn verouderd en
voldoen niet aan de huidige arbo-eisen. In
de oude kazerne in Zegveld zullen woningen
worden gebouwd. Het is nog niet duidelijk
waar de nieuwe kazerne precies komt te staan.

Laat jongeren kennismaken met vrijwilligerswerk!
De maatschappelijke stage draait weer volop
(Een ingekomen bericht)
Maatschappelijke stage is voor de leerlingen van het Kalsbeek College en
het Minkema College inmiddels een vast onderdeel van het lesprogramma. Ze maken op deze manier kennis met vrijwilligerswerk en iets doen
voor een ander zonder dat je er
wat voor terug krijgt. Leerlingen
mogen zelf een stageplek zoeken
die hen interessant lijkt.
Halverwege oktober is er een
digitale stagemarkt geweest waarbij de leerlingen kennis konden
maken met organisaties uit verschillende sectoren: welzijn, zorg,
duurzaamheid, sport en cultuur.
Leerlingen konden met 15 orga-

nisaties uit de gemeente Woerden digitaal in gesprek. Organisaties geven
aan al behoorlijk wat aanmeldingen te hebben gehad naar aanleiding van
de digitale stagemarkt.
Vorig jaar was de maatschappelijke stage voor jongeren facultatief.
Vanwege de vele coronamaatregelen was het lastig voor jongeren om een
geschikte stageplek te vinden. Samen met Buurtwerk en de Meiden van Woerden is er toentertijd
een alternatief project opgepakt
waarbij de jongeren zelf aan de
slag gingen met ideeën en activiteiten om zich in te zetten voor
een ander. Ook dit jaar kunnen
leerlingen zelf ideeën aandragen
om hun stage in te vullen. Dit
jaar is de stage wel weer verplicht.
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Gemeente springt
geplaagde dorpsen wijkhuizen bij
(Een ingekomen bericht)
De gemeente Woerden geeft daar waar nodig
financiële steun aan de door corona geplaagde
dorps- en wijkhuizen. Dat staat in de beantwoording van vragen van het CDA Woerden.
De Milandhof in Zegveld en de Schulenburch
in Kamerik hebben te kampen met een exploitatietekort over de jaren 2020 en 2021. Door de
lange periode van gedwongen sluiting zijn de
inkomsten van deze organisaties veel lager dan
verwacht.
De gemeente heeft gelden van het Rijk ontvangen om dorps- en wijkhuizen te steunen.
In de afgelopen tijd is er steeds vinger aan de
pols gehouden of er steun nodig is. Op vragen
van het CDA Woerden geeft het college van
burgemeester en wethouders aan dat dit tot op
heden heeft geleid tot steun voor de Milandhof
in Zegveld en gesprekken met De Schulenburch
in Kamerik en Sinar Maluku in Molenvliet.
CDA-raadslid Job van Meijeren: ‘Onze zorg
is dat dorps- en wijkhuizen die belangrijke
ontmoetingsplekken zijn in de buurt het hoofd
niet boven water houden. Deze antwoorden
stellen ons enigszins gerust. Het is goed dat
in overleg met het bestuur van een dorps- of
wijkhuis steeds wordt gekeken wat nodig is.
Als CDA Woerden vinden we dat de gemeente
hierin solidair moet zijn en moet helpen om
deze tijd te overleven. We zien dat juist de
dorpshuizen in Kamerik en Zegveld die normaliter behoorlijk op eigen benen staan en de
gemeente daarmee ook geld besparen, nu in de
problemen komen. Het mag niet zo zijn dat we
dit nu laten gebeuren’.
Bij het toekennen van de steun wordt eerst
naar de eigen mogelijkheden van een organisatie gekeken. De Milandhof heeft een
geldbedrag voor de acute financiële nood
ontvangen. Deze gelden moeten op een later
moment worden terugbetaald. Daarnaast
staat de gemeente garant voor een lening bij
een derde partij. Hiervoor is de Rabobank in
beeld. Voor de Schulenburch is een financieel
steunpakket bij het college in de maak. Met
Sinar Maluku in Molenvliet is afgesproken de
subsidie eerder uit te betalen.
Van Meijeren: ‘De Milandhof, De Schulenburch
en Sinar Maluku zijn voorbeelden van belangrijke ontmoetingsplekken in Zegveld, Kamerik
en Molenvliet. Ze geven onderdak aan tal van
activiteiten en ontmoetingen. Fijn dat hier de
eerste nood nu is opgelost, wij blijven opletten
hoe deze ontwikkelingen verder gaan. Dit geldt
zeker ook voor andere ontmoetingsplekken zoals De Plint en het Dorpshuis in Harmelen. Dit
zijn allemaal plekken die goud waard zijn voor
de gemeenschap en die we moeten koesteren
als gemeente’.

Een loeigezellige dag
Traditiegetrouw is de Koeienmarkt een vrije dag
voor de schoolkinderen. Helaas kon de Koeienienmarkt dit jaar weer niet doorgaan vanwege
corona. De Jorai-school had echter een leukee
invulling gevonden voor deze dag, namelijk
een koeienjacht. Juf Annemieke nodigde mijj
(Jantina van De Berichtgever) uit om deze acctiviteit mee te beleven en het was in één woord
ord
‘loeigezellig’!
Ik werd verwelkomd in groep 1 door een
heleboel boertjes en boerinnetjes die in hun
overalls luisterden naar de uitleg van de juf.
Onder begeleiding van een vader, moeder, opa
pa
of oma gingen wij op pad om koeienposters
te zoeken.
Ik mocht mee met de jongste kids en moest
de benen uit m’n lijf rennen om hen bij te
houden. We speurden langs alle huizen en
als we een poster zagen hangen, moesten we
het aantal vlekken van de koe tellen. Soms
nog best lastig als je net tot tien kunt tellen.
Na zo’n anderhalf uur zoeken hadden de
meeste groepjes alle koeien gevonden
en liepen we met z’n allen terug naar de
school. Bij aankomst op school kregen we
wat te drinken en een heerlijke koetjesreep.

’s Middags was het de beurt aan
de kinderen van de bovenbouw. Zij
moesten de letters noteren die op de
posters stonden vermeld. Met die letters konden ze een zin vormen.
Gelukkig was het heerlijk weer en
geen straf om zo alle straten van
Zegveld door te wandelen.
Door deze koeienjacht (en natuurlijk
de erwtensoep en poffertjes) voelde
woensdag 27 oktober toch een beetje
als een ‘Koeienmarktdag’.

‘Het bijzondere zit vaak verborgen
in het gewone’

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





       
Tel. 0172 - 40 77 80
info@ijzervlechtbedrijfmuis.nl
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De bekende onbekende Zegveldse familie is…
de familie Brak
Op 20 oktober jl. was voor de elfde keer de
activiteit van Welzijn Zegveld onder de titel:
‘De bekende onbekende Zegveldse familie’. Elke
keer is het weer een verrassing welke familie
zich zou gaan presenteren. Omdat de familie
nog niet in de Polderzaal aanwezig was, gingen
de aanwezigen raden aan de hand van een foto
die geprojecteerd werd. Dit was een prachtige
oude foto van de boerderij ‘Naamvrucht’ aan
de Hoofdweg 110. En daar woonde de familie
De Bruijn. Zouden misschien neven en nichten
van deze familie een presentatie geven? Toen de
‘onbekende’ familie binnen kwam, was het toch
even puzzelen hoe het nu zat met de link naar
boerderij ‘Naamvrucht’. De ‘onbekende’ familie
was de in Zegveld alom bekende familie Brak.
De kinderen van Bas Brak en Co Brak-Boer,
gewoond hebbende aan de Hoofdweg 94, kwamen deze middag vertellen over hun familie.
De presentatie werd gedaan door Peter en zijn
zus Hillie Brak.
Begonnen werd bij opa Leendert Brak die
geboren was en woonde aan de Hoofdweg 110.
Hij kreeg verkering met Marrigje van Doorn
die geboren was op boerderij ‘Streven is leven’
aan de Hoofdweg 117, daar waar nu autobedrijf
J.W. Habben Jansen is gevestigd. De boerderij
aan de Hoofdweg 94 hebben Leendert Brak
en zijn vrouw Marrigje van Doorn in 1913
laten bouwen, het jaar waarin zij na een lange
verkeringstijd op 30 oktober zijn getrouwd.
Volgens overlevering stonden er op deze plek
twee arbeidershuisjes. Er is een leuke anekdote
bekend over de bouw van de nieuwe boerderij.
Bij het slaan van de eerste heipaal is de fles
met jenever iets te lang rond gegaan onder de
heiers, die daarna niet helemaal goed hun werk
konden vervolgen. Want bij het verplaatsen
van de heistelling naar de volgende paal is deze
heistelling compleet omgevallen. De heibaas
heeft daarna de dronken heiers maar naar huis
gestuurd.
Een andere anekdote is de volgende. Aan de
overkant van de weg was de slagerij van de
familie Knossen gevestigd. Als er bij de slager
een ‘zgn noodslachting’ plaatsvond, dan was het
wel eens twijfelachtig of het vlees nog wel goed
was. Kwaliteitscontrole was 120 jaar geleden nog
niet aanwezig. Hij gaf dan dit vlees eerst aan de
bewoners van de twee arbeidershuisjes en als de
volgende morgen de luiken voor de ramen weer
open gingen, dan wist de slager dat hij het vlees
nog wel kon verkopen aan zijn klanten.
Leendert en Marrigje kregen drie kinderen,
Marrigje (Ma), Bastiaan (Bas) en Pietertje
(Pie). Ma Brak trouwde op 1 mei 1941 met
Arie Boer uit Berkenwoude. Zij gingen wonen
aan de Hoofdweg 23, het zomerhuisje naast de
boerderij waar later Evert van Wijk boer was.
Vlak voor de komst van hun derde kindje in
1943 heeft er een woningruil plaatsgevonden.
De ouders Leendert en Marrigje Brak gingen

wonen aan de Hoofdweg 23 en Arie Boer en
zijn vrouw Ma betrokken met hun kinderen de
boerderij aan de Hoofdweg 94. Arie Boer ging
met zijn zwager Bas Brak een maatschap aan.
In 1948 emigreerde het gezin van Arie Boer
naar Amerika. Daarna zijn Bastiaan (Bas) Brak
en Jacoba Johanna (Co) Boer op 25 maart
1948 getrouwd en op de boerderij gaan wonen.
Voor Co geen onbekend terrein, want zij was
dienstmeisje bij haar broer Arie Boer en haar
schoonzus Ma Brak. Bas en Co kregen acht
kinderen: Leo, Maarten, Marrie, Hillie, Evelien,
Peter, Marijke en Arie.
Er werden voor die tijd best wel veel foto’s
gemaakt. Dit werd gedaan om de familie in het
verre Amerika op de hoogte te houden. Door
Pie Brak, de zus van Bas, werd hiervoor speciaal
een fototoestel aangeschaft.
Lange tijd werd er op de boerderij kaas
gemaakt. Om het hele kaasmaakproces te vergemakkelijken werd er bij de boerderij een aparte
ruimte gebouwd waarin met een zogenaamde
‘dagkaas installatie’ werd gewerkt. Hierdoor
was het mogelijk om sommige handelingen
gemechaniseerd uit te voeren en de melk van de
middag te koelen, zodat deze melk tegelijk met
de melk van de volgende ochtend verwerkt kon
worden tot boerenkaas. In deze periode werd
ook de melk van buurman Jaap de Vink erbij
gekocht om de capaciteit van de nieuwe kaasmakerij volledig te benutten. Zij durfden dat
met buurman Jaap wel aan, omdat de kwaliteit
van de melk zeer belangrijk is om goede kaas te
maken.
In 1961 werd aan de boerderij een ‘mantelzorgwoning’ gebouwd. Een mooie woning voor de
oprichters van de boerderij, Leendert Brak en
Marrigje Brak-van Doorn. Hoewel zij beiden al
80 jaar oud waren, hebben zij er nog met heel
veel plezier zo’n tien jaar gewoond.
Ook werd er een foto getoond van de kinderen
Brak met Jan van Doorn. Hij woonde schuin tegenover de boerderij en was een broer van oma

Marrigje van Doorn. Na het overlijden van zijn
vrouw Jannetje Beukers in 1965 werd hij iedere
zondagmorgen na de kerkdienst uitgenodigd
voor de koffie en het eten. De kinderen hebben
daar nog leuke herinneringen aan, want als
door vader Bas Brak een willekeurige gebeurtenis werd besproken, had ome Jan van Doorn de
gewoonte om daarna met zijn beide handen op
zijn knieën te slaan en dan te roepen: bel, bel!!
van belang, van belang!!
In 1976 werd de boerderij overgenomen door
de oudste zoon van Bas en Co, nl. Leendert
(Leo) Brak. Leo was op 8 september 1976
getrouwd met Teuntje (Teunie) Margaretha
Cornelia Rijneveld uit Polsbroek. De ouders
van Leo vertrokken naar een bungalow buiten
het dorp, maar kwamen later wonen in de
zijwoning op nummer 94A. Thans woont de
vierde generatie Brak op de boerderij, nl. Bastiaan Leendert (Ben) Brak en zijn vrouw Maria
Louise (Marloes) van Dam. Zij hebben in 2010
de boerderij de naam ‘Lindehof ’ gegeven.
Ook deze keer was het een prachtige presentatie
van de bekende onbekende Zegveldse familie.
Familie Brak, we hebben genoten. Bedankt!

Voor u gelezen:

Jaap Burggraaf erelid
Kontakt 14-10-2021
Zaterdag 9 oktober jl. werd Jaap Burggraaf
benoemd tot erelid van Harmonie De Vriendschap uit Woerden. Hij kreeg een onderscheiding uitgereikt van de voorzitter terwijl hij een
serenade kreeg van het harmonieorkest.
Jaap werd in 1950 lid van de muziekvereniging
en woonde tijdens zijn lidmaatschap in ons
dorp. Tot recent speelde hij op hoog niveau bij
het harmonieorkest, het reünieorkest van de
Cavaleri, bij het Vrijetijdsorkest, de Egerländerkapel en op de taptoe.

Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

Schildersbedrijf

Beukers

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

Broekerweg 19 I 3474 KK Zegveld I T: 06 21221145
jaccoverburgaannemersbedrijf.nl

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening






 

MIDDENWEG 37 3474 KC ZEGVELD | TEL 0348 691100

Lisette Pauw
Prinses Beatrixstraat 12 • 3474 JW
Zegveld
www.boltonbouw.nl
info@boltonbouw.nl

Postbus 161 • 3440 AD Woerden
Zegveldse Uitweg 1 • 3443 JE Woerden
Tel. 0348-692600 • Fax 0348-692610
Tel. 0615080215 • Lisette_pauw@hotmail.com

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

Het nieuwe telefoonnummer
van Kapsalon Zegveld

06 3730 6134
Het vaste telefoonnummer
vervalt per 1 januari 2022.
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Onderling
Bridgeles op de Milandschool
Verzekerd steekt (Een ingekomen bericht)
handen uit de
mouwen
(Een ingekomen bericht)
In oktober werden ruim zeventig gezinnen
die afhankelijk zijn van de voedselbank
door Onderling Verzekerd verrast met een
geschenkpakketje. Daarnaast verrichtten
medewerkers vrijwilligerswerk om hun
maatschappelijke betrokkenheid kracht bij
te zetten.

De leerlingen van groep 7/8 hebben deze maand vier bridgelessen gehad. Deze lessen werden
aangeboden door Brigeclub Bodegraven-Reeuwijk. Het doel van deze lessen: het leren van de
regels en vooral veel plezier beleven aan het spelletje. En dat is gelukt!
Met bridge oefen je logisch denken, rekenen en analyseren. Maar je leert ook samenwerken, concentreren en het maken
van beslissingen. Bridge
is het enige kaartspel dat
ook een denksport is en je
speelt het met een partner.
Al na de eerste les wisten
de leerlingen dat ‘Noord
met Zuid’ speelt en ‘Oost
met West.’ En dat die
samen, weer tegen elkaar
spelen. Ieder potje werd
er geprobeerd om zoveel
mogelijk ‘slagen’ te maken
en na de uitleg van Emile,
die meerdere malen heeft
meegedaan aan het EK
en WK Bridge werden de
leerlingen nog beter. In
het bridge boekje konden
de leerlingen er nog meer
over lezen en er waren
vragen om samen te beantwoorden. Er wordt nu
in de klas regelmatig een
spelletje bridge gespeeld,
erg gezellig.

Onderling Verzekerd doneerde de geschenkpakketjes aan Voedselbank Woerden. Bij de
voedselbank zijn zo’n honderd gezinnen uit
de regio aangesloten. “We hebben gekozen
voor een invulling die goed past bij de verschillende doelgroepen van de voedselbank”,
legt Roselle Gruters van Onderling Verzekerd
uit. “De geschenkpakketjes zijn geschikt voor
gezinnen, alleenstaande ouders, stellen en
alleenstaanden.”
Samen in gesprek
In het geschenkpakketje zaten zaden waarmee een muntplantje kan worden gekweekt
en een spelletje met vragenkaarten. De
vragenkaarten brengen – onder het genot
van een kop muntthee – het gesprek op gang.
“Denk aan vragen als wat je favoriete seizoen
is of wat je wilde worden toen je jong was”,
licht Gruters toe. “We willen vooral stimuleren dat mensen met elkaar in gesprek gaan.”
Vrijwilligerswerk
Eind oktober staken bijna 20 medewerkers
van Onderling Verzekerd en verzekeringsmaatschappij de SOM de handen uit de mouwen tijdens diverse activiteiten aangedragen
door Stichting Present Woerden. Een deel
van de vrijwilligers zorgde voor wat extra
aandacht voor de bewoners van verpleeghuizen De Thuynen en De Lindewaard door
een spelletje te spelen, te assisteren bij een
bloemschikmiddag of een frisse herfstwandeling te maken. Daarnaast werden een tuin en
dakterras van twee personen zonder sociaal
vangnet onder handen genomen en winterklaar gemaakt.
Tegader
De activiteiten komen mede voort uit de actiemaand Tegader van het Verbond van Verzekeraars. Een maand waarin onderlinge en
coöperatieve verzekeraars zich inzetten voor
de maatschappij. Voor Onderling Verzekerd
is het een vanzelfsprekendheid. “Ook wij willen waar mogelijk ons steentje bijdragen. En
dat doen we vanuit goede bedoelingen. Daar
gaat het om, en niet om wat je er eventueel
voor terugkrijgt.”

Vakantie Bijbel Week
(Een ingekomen bericht)
In de herfstvakantie was er weer
Vakantie Bijbel Week (VBW).
Wat heerlijk dat er bij elke activiteit zoveel kinderen waren!
Op dinsdag hielden we een vossenjacht in het dorp. Dat was een
hele zoektocht en ondanks het mindere weer,
waren de kinderen erg enthousiast. De oplossing van de zoektocht waren de letters CZWO
SENSSUJATH. Daarmee konden de grotere
kinderen de zin ‘Jezus wast schoon’ maken.
Voor de winnaars was er een ijsbon.
De tweede dag (donderdag) hadden we een
ochtendprogramma voor de kleinste kinderen
en een middagprogramma voor de grotere
kinderen. Er werd in de ochtend gezongen,
geluisterd naar een Bijbelverhaal, geknutseld
en spelletjes gespeeld. In de middag hebben
we uiteraard ook gezongen, met elkaar gepraat
over een verhaal uit de Bijbel en heel veel
spelletjes gedaan. Er was een heuse competitie
en dat ging er soms fanatiek aan toe. Iedereen
had grote schik. Na een potje voetbal was de
middag voorbij.

Op vrijdag (en daarmee de laatste dag van
de VBW) deden we BINGO. Voor de kleine
kinderen deden we dat met plaatjes, voor de
grotere kinderen met getallen. Voor de bingo
van start ging, hebben we natuurlijk ook weer
met elkaar gezongen en geluisterd naar een
Bijbelverhaal. Het was het verhaal over Petrus
die over het water naar Jezus liep. De kinderen
hebben met dat verhaal gehoord dat ze kunnen vertrouwen op God.
Ben je benieuwd naar de foto’s en dagverslagen? Neem dan vooral een kijkje op onze
website www.vbwzegveld.nl.
In de voorjaarsvakantie van 2022 hopen we
opnieuw VBW te houden. Reserveer alvast
zaterdag 5 maart a.s. in je agenda.
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Woerden wapent zich tegen drugslabs
op bedrijventerreinen
(Een ingekomen bericht)
Door de afgelegen ligging en de vaak goede
toegangswegen zijn (delen van) bedrijventerreinen aantrekkelijk voor criminelen.
Denk aan (het faciliteren van) drugshandel,
witwassen, illegaal gokken, maar ook autokraak en bedrijfsinbraken. Daarom start
de gemeente Woerden samen met 9 andere
gemeenten in West-Utrecht een campagne
met Meld Misdaad Anoniem, waarmee
inwoners worden opgeroepen om verdachte
situaties en drugscriminaliteit te melden.
Iedereen kan anoniem een melding doen via
M. 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.
nl. Dit is het onafhankelijke meldpunt en is
geen onderdeel van de politie.
Mitchell van de Velde van Meld Misdaad
Anoniem: “Het gebeurt regelmatig dat criminelen eigenaren van loodsen en schuren
benaderen omdat hun ruimten aantrekkelijk
zijn om drugs te produceren. De locaties
liggen vaak afgelegen en niet alle verhuurders zijn zich bewust van de risico’s.” Door
bedreigingen richting de verhuurders of een
zwijgcultuur onder getuigen blijven misstanden soms lang onzichtbaar. Met de campagne
slaan MMA en gemeenten de handen ineen
om drugslabs en andere vormen van onder-

mijnende criminaliteit op bedrijventerreinen
te weren.
‘Serieus risico voor ondernemers
en bewoners’
Burgemeester Victor Molkenboer vindt het
belangrijk dat ondernemers en bewoners zich
bewust zijn van de risico’s: “Drugslabs en
andere vormen van ondermijnende criminaliteit vormen een serieus risico voor ondernemers en bewoners. Ondermijning raakt
betrouwbare ondernemers op een bedrijventerrein hard. Onder andere door oneerlijke
concurrentie van ‘collega-ondernemers’ die
producten onder kostprijs verkopen en zo
geld witwassen. Ook komen bij de productie
van drugs gevaarlijke stoffen vrij die mogelijk
explosies veroorzaken. Criminelen deinzen
niet terug voor bedreigingen, intimidatie en
geweld richting ondernemers. Dit moeten we
niet accepteren. Daarom vraag ik iedereen
met klem vermoedens van illegale activiteiten
direct te melden bij de politie of gemeente.
Melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem:
0800-7000 ”
‘Criminele activiteiten dulden wij niet’
De gemeente krijgt bij de aanpak van drugscriminaliteit steun van verschillende lokale
partners die zich willen inzetten voor een
gezond en veilig ondernemersklimaat op

bedrijventerreinen, zoals de politie. Ook de
provincie ondersteunt de aanpak van harte.
Commissaris van de Koning Hans Oosters:
“Ondermijnende criminaliteit is een verborgen maatschappelijk probleem met grote
en schadelijke gevolgen. Alleen door goed
samen te werken kunnen we de strijd tegen
ondermijning winnen. Daarin is ook de rol
van burgers onmisbaar. Door bij vermoedens
van illegale activiteiten meldingen te doen,
kunnen overheid en opsporingsinstanties
waardevolle informatie in handen krijgen om
op te treden. Via Meld Misdaad Anoniem
kunnen deze meldingen op een veilige manier gedaan worden. We hopen hiermee voor
burgers de drempel om te melden verder te
verlagen.”
Campagne
Inwoners worden via de campagne geholpen
om signalen van verdachte situaties te herkennen. Via een gerichte sociale mediacampagne worden video’s en banners verspreid.
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van
poster, flyers, pers- en nieuwsberichten. Aan
de campagne met Meld Misdaad Anoniem
doen alle gemeenten in West-Utrecht mee, te
weten Houten, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Lopik, Montfoort, Oudewater, IJsselstein, Woerden, Stichtse Vecht en de Ronde
Venen.

Kroonkurken sparen voor het goede doel
Kroonkurken en plastic doppen inzamelen
voor het goede doel. Gooi ze niet weg, want
per kilo zijn ze geld waard. Zo worden ze
ook nog eens gerecycled.
De doppen worden op allerlei verschillende
plekken in het land ingezameld. Voor Wilma
de Bruijn-Verweij, moeder van zoontje Marc
en getrouwd met Hilgert de Bruijn, is dit
de manier om sociaal contact op het dorp
met mensen te leggen. Zij brengt de plastic
doppen bij Elly Wisselo, die zich inzet voor
blinden geleidehonden. De kroonkurken
spaart ze per jaar op en zo heeft ze onlangs
646 kilo weggebracht.
Naast het sparen van de doppen en kurken
is Wilma ook heel creatief en maakt zij graag
kaarten. Zo zamelt ze geld in voor Stichting
Hartekind en doneert zij geld aan Zegveld
Zorgt en het Hospicehuis De Mantelmeeuw
in Woerden.
Zij heeft een groot assortiment geborduurde
en 3D kaarten, die zij verkoopt voor het
goede doel. Bij haar broer in de kaaswinkel
en zelfs op het wijkfeest van het Schilders-

kwartier biedt zij
haar kaarten te
koop aan.
Naast knutselen is
zij in de corona tijd
ook gaan wandelen.
Tijdens een van
haar wandelingen
langs de hoofdweg
zag zij zoveel zwerfvuil dat zij besloot
om dit op te gaan ruimen. Samen
met haar zoontje Marc - handschoenen aan en een vuilniszak mee maakt zij de Hoofdweg zwerfvuil vrij.
Ook het schoolplein van de basisschool heeft zij al eens met behulp
van een andere ouder opgeruimd.
Misschien zouden kinderen zelf ook
wat vaker vuil kunnen rapen. Door
iets van je stoep te rapen, doe je al iets tegen
zwerfafval. Je kan in je eentje in actie komen
of doe een oproep aan facebookvrienden
zoals Wilma heeft gedaan. Zo houden we met
elkaar Zegveld schoon.

Ook zandkoekjes kun je bestellen bij Wilma.
Deze bakt ze ook voor het goede doel. Wil je
ook Wilma helpen met kroonkurken of plastic doppen sparen? Haar adres is Hoofdweg
124a.
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Stichting Welzijn
Zegveld
(Een ingekomen bericht)
Kerstbroodmaaltijd
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Eindelijk open
Maandenlang moest er vanachter de
hekken gekeken worden naar de nieuwe
speeltuin bij de Clausstraat. Half oktober
zijn de hekken echter verwijderd en kon
er heerlijk gespeeld worden!

Maandag 20 december 2021 wordt weer de
jaarlijkse kerstbroodmaaltijd georganiseerd
door Welzijn Zegveld. Ontvangst is om 16.30
uur, waarna om 17.00 uur de maaltijd zal
beginnen. U kunt zich hiervoor opgeven tot 16
december a.s. bij Hanneke Kastelein, telefoonnummer: 691891. In de ‘Zegge’ ligt hiervoor
ook een intekenlijst. De eigen bijdrage bedraagt € 10,00.

Spelletjesmiddag
Woensdag 29 december
wordt er vanaf 15.00 uur
in de ‘Zegge’ een spelletjesmiddag gehouden.
Opgeven kan bij Hanneke
Kastelein, telefoonnummer: 691891 en op de
intekenlijst in de ‘Zegge’.
De eigen bijdrage voor koffie/thee bedraagt
€ 2,00.

Computercursus
Zoals het er nu naar uit ziet is er vanaf januari
2022 een mogelijkheid om weer een computercursus te starten. Wij horen graag of hiervoor
interesse is. U kunt u opgeven met vermelding
of u wilt meedoen als beginner of als opfrissing, maar ook welk apparaat u gebruikt zoals
bijvoorbeeld de IPAD, de tablet, de computer
of de telefoon. Stuur uw reactie naar clekkerkerker@kpnmail.nl, of een telefoontje naar
Herman Lekkerkerker, telefoonnummer:
692424/06-25440111.

Alle bovenstaande activiteiten zijn,
vanwege COVID 19, onder voorbehoud.
Kijk ook eens op de website www.welzijnzegveld.nl. Hierop vindt u onder AGENDA alle
activiteiten en actuele informatie.

Kledingbeurs bij
Van Ingen
Drie keer is de kledingbeurs niet doorgegaan
vanwege corona, maar 12 en 13 oktober jl.
was het weer zover. Een gevarieerd aanbod
aan heren-, dames- en kinderkleding was
uitgestald in de stal bij familie Van Ingen aan
de Molenweg. Yvonne van Ingen vertelt dat
het vooral op dinsdag gezellig druk was. Zowel
mensen uit Zegveld als onbekenden uit omliggende plaatsen kwamen op de beurs af.
De kledingbeurs heeft het een bedrag van
€ 1.050,- opgeleverd, het hoogste bedrag in
al die jaren dat het georganiseerd wordt. Met
deze opbrengst kan weer veel gedaan worden
voor het goede doel!

Ketting kledingruil Zegveld
(Een ingekomen bericht)
Nichon Glerum begon ermee in Amsterdam-Noord. Inmiddels heeft dit zich uitgebreid over heel
Nederland, de ketting kledingruil. Wellicht heb je ervan gehoord, over gelezen of is het helemaal
nieuw voor je. Ik leg het je graag uit. Een groep mensen die bij elkaar in de buurt woont, geeft via
een logische route tassen met (dames)kleding (alle maten) aan elkaar door. Zodra de tas bij jou
thuis aankomt, heb je drie dagen de tijd om te ‘shoppen’ voordat je de tas weer naar het volgende
adres op de route brengt. Je mag uit de tas halen wat je wilt, en je mag mooie kledingstukken
toevoegen die je zelf niet meer draagt. Dit hoeft niet één op één. Soms haal je er één leuke blouse
uit en stop je er drie items bij, maar het is ook wel eens andersom.
Het lijkt mij leuk dit ook in Zegveld op te starten. Wil je duurzamer leven, minder geld uitgeven aan kleding of lijkt het je gewoon leuk, meld je dan aan met je mobiele telefoonnummer en
adres. Zodra er voldoende deelnemers zijn, kunnen we de tassen gaan vullen.
Ester van Bemmel, T 06-13670211/estervanbemmel@gmail.com

Uitnodiging KERST!
(Een ingekomen bericht)
Vier jij ook het Kerstfeest mee met de zondagsschool? D.V. 1e Kerstdag, 25 december om 18.30
uur in de Hervormde Kerk van Zegveld. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool zijn
van harte welkom om mee te doen. Hiervoor gaan we met elkaar oefenen. We oefenen op de
volgende zondagen van 14.00 – 15.00 uur: zondag 28 nov. en 5 dec. in de Voorhof, zondag 12 en
19 december in de kerk. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!
Opgeven kan tot en met 27 november via: zondagsschoolzegveld@gmail.com
Heb je vragen of wil je meedoen, maar kun je niet elke keer oefenen? Neem ook dan even contact op via ons mailadres! Hopelijk tot dan!
De zondagsschool, Bea, Emmy, Jannie en Elsina.

Nog een paar keer maaien
en dan kan uw grasmaaier weer
aan de kant.

Paulien Emidio Wer
Werkdagen van 1 december:
Dorpsconsulent ZegveldZorgt Woensdag en donderdag
Mobiel: 06-14326531 van 08.00 tot 17.30 uur.
E-mail: dorpsconsulent@zegveldzorgt.nl
Bezoek en post adres:
Hoofdweg 70, 3474JG Zegveld
www.zegveldzorgt.nl

Vergeet u de jaarlijkse onderhoudsbeurt niet? Dan kunt u volgend seizoen
zonder problemen weer aan de gang.

KMN

KOOMAN MECHANISATIE
NOORDEN

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


Hoofdweg 144 - 3474 JK Zegveld
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nette en betrouwbare

hulp in de huishouding
voor 4 à 5 uur in de twee weken in de Meije.
Voor inlichtingen neem contact op met: 06-36 10 10 12

Nijverheidsbuurt 1 - Zegveld- Tel: 0348-691228 Fax: 0348-691990
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W. J. VONK

ZEGVELD

• LOONWERK • GRONDWERK • TUINAANLEG • DIVERSEN

Hoofdweg 125 • 3474 JC Zegveld • T 0348-692705 • M 06-25120414
• Beschoeiingen
• Vlonders
• Hekwerken
• Tuinschermen - geïmpregneerd
- hardhout
- gaaselementen
• Grondwerk
- kraanwerk
- rioleren
• Erfverharding - grind
- split
Bel gerust voor een passende
- straatwerk
•
oplossing, informatie of een
Tevens doen wij diamantboren
vrijblijvende offerte.
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JAAR
De Berichtgever zegt het met bloemen

Omgerekend kostte één liter bier € 0,58, een
brood € 0,59, melk € 0,39 en een ei € 0,09.
Dan hebben we het wel over de datum 15
oktober 1971. Wat zal de bruiloft goedkoop
geweest zijn van Joop Verheul en Riet Hoogenboom als we de prijzen vergelijken met de
prijzen van nu. Maar ja, het inkomen zal ook
wel wat minder zijn geweest.
Joop is geboren en getogen in Groenekan. Het
gezin bestond uit elf kinderen, negen jongens
en twee meisjes. Joop was nummer tien. Riet is
geboren in Alphen aan den Rijn. Zij is de oudste in het gezin met negen kinderen, bestaande
uit vijf meisjes en vier jongens. Maar hoe
hebben zij elkaar ontmoet? Het was vroeger
niet veel anders dan nu. Want ook toen deed
een jongerenorganisatie wonderen. In het
geval van Joop en Riet de KPJ, de Katholieke
Plattelands Jongeren. Daar hebben zij elkaar
ontmoet. Na enkele jaren verkering werd er
op 15 oktober 1971 getrouwd. Aangezien Riet
inmiddels was verhuisd naar Oudewater vond
het burgerlijk huwelijk plaats in de Heksenwaag in Oudewater, dit omdat het stadhuis
na een brand werd verbouwd. Het kerkelijk
huwelijk vond plaats in de R.K. Sint-Franciscuskerk in Oudewater. Zij gingen wonen aan
de Oude Meije in ons dorp. Het was een bedrijfswoning van de Proefboerderij waar Joop
in mei 1971 bedrijfsleider was geworden. Joop
stopte in augustus 2005 als bedrijfsleider en na
34 jaar in de Oude Meije te hebben gewoond,
verhuisden Joop en Riet naar hun huidige
woning aan de Rondweg 40.
Joop is op maatschappelijk gebied altijd heel
actief geweest. Zo was hij raadslid voor het
CDA vanaf 29 april 1986 tot 20 december
2000. De eerste periode tot 1 januari 1989
was dit bij de zelfstandige gemeente Zegveld.

In zijn raadslidmaatschap maakte Joop deel
uit van vele raadscommissies en heeft hij de
belangen van ons dorp met verve verdedigd.
Naast het raadslidmaatschap was hij vertegenwoordiger in de Gem. Regeling Natuurbeheer
Westelijk Weidegebied Utrecht, Woonruimteadviescommissie, AB Recreatieschap NoordWest Utrecht en de Sociaal Medische Indicatie
Commissie. Daarnaast zat Joop vele jaren in
het bestuur van de Stichting Dorpshuis en was
lid van het Meije Comité. Bij zijn afscheid als
raadslid ontving Joop op 20 december 2000
voor al zijn maatschappelijke activiteiten een
Koninklijke Onderscheiding. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Van burgemeester H.A. van Zwieten kreeg hij
de bijbehorende versierselen opgespeld.
Ook Riet heeft niet stilgezeten. In 1977 werd
zij bestuurslid bij de Peuterpret, omdat haar
kinderen op de peuterspeelzaal kwamen.
Daarna werd zij naast bestuurslid ook leidster
om vervolgens uit het bestuur te stappen en als
leidster 33 jaar vol te maken. Bij haar afscheid
op 5 november 2010 kreeg zij hiervoor uit
handen van burgemeester H.W. Schmidt de

gemeentelijke onderscheiding uitgereikt. Een
oorkonde en een zilveren speld met daarop het
wapen van de gemeente Woerden.
In 2013 heeft Joop het Agrarisch Adviesbureau
Verheul opgericht. Deze onderneming is actief
in de branche Dienstverlening voor de akkeren/of tuinbouw. “In de landbouw heeft men
mensen nodig met praktische kennis. Vanuit
mijn functie ben ik veel gevraagd om advies te
geven. Het adviesbureau ben ik nu wel aan het
afbouwen.”
Joop is ook nog elf jaar voorzitter geweest van
voetbalvereniging Sportief in Woerdense Verlaat. “Nog steeds mag ik daar op zaterdagmiddag met drie maten graag naar het voetballen
kijken en lekker onzin uitkramen. Ook mag ik
graag met de buren een potje biljarten.” Riet is
nog heel actief bij Welzijn Zegveld, een functie
die op dit moment veel tijd kost in verband
met de coronapandemie. Daarnaast mag ze
graag wandelen en tuinieren. Zo is Riet lid
van een tuinclub in de Meije en lid van een
kookclub.
Naast de vele felicitaties en kaarten die zij ontvingen voor hun gouden jubileum, was er ook
een brief met een felicitatie van burgemeester
Victor Molkenboer. De brief ging vergezeld
met een doosje bonbons.
Joop en Riet kregen twee kinderen, Harald en
Liane. Liane kreeg samen met haar partner
Paul zoontje Vince. De kinderen en kleinkind
hebben voor hun ouders (en opa en oma)
ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijksjubileum een verrassingsdag verzorgd. Nee,
er stond dit keer geen kippenhok op het dak,
zoals bij hun 40-jarig huwelijk. Zij hebben
een ‘rondreis’ gemaakt langs allemaal bekende
terreinen, zoals de geboortehuizen en de
heksenwaag. Dit deden zij in een oranje camperbus uit de jaren zeventig. “Zo kregen we
een rondleiding op het Fort Ruigenhoek. Dit
Fort staat op de grens van Utrecht/Groenekan.
De dag hebben we afgesloten met een heerlijk
diner bij Plein 7 in Woerden.”
Ook dit gouden echtpaar heeft de Berichtgever gefeliciteerd en uiteraard ging dit gepaard
met het bloemetje van de maand. Wij wensen
hen nog heel veel mooie, gezonde en voorspoedige jaren, samen met allen die hen lief
en dierbaar zijn.

Jubilea Pax Christi
(Een ingekomen bericht)
In Parochie Pax Christi worden het komend jaar een aantal jubilea gevierd. Een jaar lang,
van oktober 2021 tot september 2022 zijn er allerlei activiteiten gepland voor de vier geloofsgemeenschappen die bij deze parochie horen: Woerden, Oudewater, Kamerik en de MeijeZegveld.
Het wordt een feestelijk werkjaar met vijf jubilea als hoogtepunt: 40 jarig Priesterjubileum pastor
Thijs van Zaal, 10 jarig bestaan Parochie Pax Christi (samenwerking tussen vier geloofsgemeenschappen), 1e lustrum van pastoraal medewerker Janneke Stam, 25+1 jarig Priesterjubileum
pastor Huub Spaan en 150+1 jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in de Meije
Zegveld. (Door de coronapandemie zijn twee jubilea afgelopen jaar niet gevierd).
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Brokkenbak met smeersels
Soep v/d dag
Carpaccio met brood

5,5,11,5
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Bal gehakt menu
12,Saté van kip
14,5
Schnitzel menu
15,5
Wisselend stoofpotje
16,Wisselend Vega menu
Dagprijs
Alles geserveerd met salade, patat of gebakken kriel en mayonaise
  /
0 
$1  

  12 $1  
34

Bunnik Verhuur is een verhuurbedrijf in de grond-, weg- en
waterbouw met een groot assortiment pompen. Wij denken
graag mee met onze klanten en geven persoonlijk advies
over onder andere materiaal, apparatuur en het verplaatsen
van water. Alles om de klanten te voorzien van wat zij nodig
hebben om de klus te klaren. Korte communicatielijnen staan
centraal bij ons goed gestructureerde familiebedrijf. Met ons
         
        Wij hebben een groot
netwerk van monteurs met een complete werkplaats. Zij staan
voor u klaar en kunnen ook op locatie onderhoud plegen.
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Patat met en een frikandel/






Wilt u bestelling alleen telefonisch of persoonlijk doorgeven aub.

( 8 * 9
Hazekade 20, 2411PP Bodegraven, 0172-685575

www.bunnikverhuur.nl | T 06 303 87 349
| VERDICHTINGSMATERIALEN | POMPEN | AGGREGATEN |
| COMPRESSOREN | LICHTVOORZIENINGEN | MEETINSTRUMENTEN |
| BESTRATINGSMATERIEEL | SLEUFBEKISTINGEN |
| GRONDVERZETMATERIEEL | RIOOLWERKZAAMHEDEN |

Op zoek naar een leuk Sinterklaas- of Kerstcadeau?

Het jubileumboek van De Berichtgever
‘In gesprek met...’ is uit!
In het boek staan 35 gebundelde
levenslopen van Zegvelders en Meijenaren.
Het boek is uitgevoerd in full-colour met
heel veel mooie foto’s van de betreﬀende
personen en hun gezin. Daarnaast staan in
het boek verrassende berichten uit vroegeree
Berichtgevers die bij velen van u heel wat
herinneringen zullen oproepen.
Het boek is verkrijgbaar bij:
Gerkla Gerritsen, Eikenlaan 19 of
Gert Ton, Broeksloot 43.
De prijs van het boek bedraagt slechts € 25,---

De Berichtgever
Burgerlijke stand

JAAR

Collecte Nederlandse Brandwonden
Stichting groot
succes
oot
su
(Een ingekomen bericht)

Geboren:
Gebo
Ge
bore
ren:
n:
30 september 2021
Dion Yannic (Dion), zoon van
Radboud & Anouk van der Kooi-Wilk
Sjaak Boezemanstraat 49, 3145 SW Maassluis

Huwelijk:
10 december
Wilbert Kastelein & Marije den Hartog
Oranjestraat 16, 3361 HR Sliedrecht

40 jaar getrouwd:
15 december 2021
Wim & Erna Smeijers-ter Avest
Esdoornlaan 4, 3474 HG Zegveld

50 jaar getrouwd:
1 december 2021
Herman & Cobi Lekkerkerker-van Woudenbergh
Hoofdweg 68, 3474 JG Zegveld
13 december 2021
Gerrit & Annie Baas-Vreeburg
Middenweg 23, 3474 KC Zegveld

Overleden:
31 oktober 2021
Miranda Arina (Miranda) Verweij
in de leeftijd van 43 jaar
Milandweg 25, 3474 KK Zegveld
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor
uw blijken van medeleven naar aanleiding
van het plotseling overlijden van mijn lieve
man en onze vader

Barend Hendrik Burggraaf
Het heeft ons goed gedaan.
Greet, Jaap, Johan
Zegveld, november 2021

Heel veel dank!
Graag willen wij iedereen bedanken die
op ons 50-jarig huwelijksjubileum ons
heeft verrast met vele kaarten, bloemen en
cadeaus.
Mede hierdoor is het voor ons een onvergetelijke dag geworden. Hartelijk bedankt
hiervoor.
Joop en Riet Verheul
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In de week van 10 tot en met 16
oktober collecteerden in heel
Nederland 55.000 vrijwilligers
voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Zegveld ginngen de collectanten langs de deuren.
en.
En met succes! Gezamenlijk werd een
bedrag van € 1.248,99 opgehaald, in 2020
was dat € 1.028,70. De opbrengsten van de
collecte stelt de Brandwonden Stichting in
staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten.
Ernstige brandwonden kunnen je hele leven
op zijn kop zetten. Het medische traject, met
tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het
vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn het

vooral de ontsierende littekens die het leven
van brandwondenslachtoffers moeilijk
maken. Mensen met brandwonden worden
vaak nagestaard, gemeden en soms niet
voor
vol aangezien. Daar moeten zij mee
v
leren leven. De Brandwonden Stichting helpt
ler
hen
he
en daarbij.
Al 50 jaar voert de Nederlandse Brandwonden
SStichting haar strijd tegen deze littekens. Dit
doet zij op drie fronten: het voorkomen van
brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van
de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt
de Brandwonden Stichting alle collectanten en
gulle gevers in Zegveld voor hun bijdrage aan
‘de strijd tegen de littekens’.

Biebnieuws Biebnieuws Biebnieuws
1 november jl. is de grootste bibliotheekcampagne van Nederland van start gegaan, namelijk ‘Nederland Leest’. Dit keer is er aandacht voor het thema ‘Over de grens’ met het geschenkboek ‘De wandelaar’ van Adriaan van Dis. Dit boek geeft De Bibliotheek Het Groene Hart aan alle leden cadeau.
Tijdens ‘Nederland Leest’, van 1 t/m 30 november, krijg je € 15,00 korting op een standaard abonnement. Voor slechts € 43,00 (i.p.v. € 58,00) kan je een jaar lang lekker lezen! Lid worden kan online en
in de bibliotheek.

Zegveld te zien in Agenda (onder voorbehoud)
Iedere dinsdagmorgen van 10.00
koeiemart-journaal ZegveldZorgt:
- 12.00 uur koffieochtend op Korensloot 15.
Vorig jaar was er een koeiemart- film, dit jaar
een koeiemart-journaal. In het koeiemartjournaal kreeg iedereen het laatste nieuws te
horen rondom de Woerdense koeiemart.
Ondanks dat het evenement was afgelast, waren er wel allerlei andere activiteiten te doen.
In het journaal liet Diewertje Blok zien dat de
meiden van boer Bert erg teleurgesteld waren
dat de koeiemart niet doorging. Gelukkig
kwam de burgemeester langs om zijn excuses
aan te bieden. Ook de koeien uit de kernen
Kamerik, Harmelen en Zegveld liepen naar
het Kerkplein in Woerden en kwamen tot de
ontdekking dat het daar wel heel stil was.
In het journaal is te zien hoe de koe in ons
dorp een kijkje neemt bij bakkerij de Leeuw,
langs de kerk loopt en haar weg vervolgt langs
het pontje bij de Greft op weg naar Woerden.
Het journaal is bedacht door Mirte Damen en
Jose Damen, Mirte heeft het journaal geregisseerd. Het is geproduceerd door stichting
Pracht in de Kracht. De 2 afleveringen van de
film waren op 25 en 26 oktober jl. te zien bij
RTV Utrecht, ook zijn ze online te bekijken.
Er zijn foto’s gemaakt bij de opname van het
journaal.
Foto’s van de koe bij de kerk en de bakkerij
in Zegveld zijn verkrijgbaar bij Bakkerij de
Leeuw.

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.
20 nov:

20 nov:
24 nov:
20 dec:
20 dec:
29 dec:
26 mrt:

Uitreiking jubileumboek 75 jaar
De Berichtgever ‘In gesprek met...’
van 10.00 tot 12.00 uur
Intocht Sinterklaas
Zegveld Zorgt. Voorlichtingsavond
bouw Pionier
Kerstbroodmaaltijd Welzijn Zegveld
Kerstzangavond
Spelletjesmiddag Welzijn Zegveld
Toneelavond

De Berichtgever in 2021
De laatste ‘De Berichtgever’ hoopt te verschijnen op 17 december.
Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk woensdag 1 december 2021
bij ons binnen te zijn.
e Zegveldse
Voor het laatst
Advertenties
en op de
nieuws, kijk ev
uiterlijk vrijdag
van
Facebooksite
3 december 2021.
op
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Hoofdweg 27 - 3474 JA Zegveld
Tel.nr. 0348-691233 Autobedrijf
Tel.nr. 0348-690304 Autoschadebedrijf
www.autobedrijf-andeweg.nl

