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Voor inwoners van Zegveld
en de Meije

Jonge helden gezocht!
Gemeente Woerden reikt Jeugdlintjes uit
houder Jeugd): “Ik ben super trots op alle kinderen
en jongeren die iets goeds
doen voor hun omgeving.
Dat zijn er veel in Woerden
en zij maken het verschil!
Hoog tijd dat we hen als
gemeente in het zonnetje
zetten. En daarmee eens
naar alle positieve dingen
van de jeugd kijken.”

Spelregels
Een kind komt in aanmerking voor een Jeugdlintje
als het aan onderstaande
voorwaarden voldoet:

Kent u een jonge held? Een kind
tussen de 4 en 18 jaar dat het verschil
maakt in Woerden, Harmelen, Kamerik of Zegveld? Zet hem of haar dan
met het Jeugdlintje in het zonnetje!
Met de uitreiking van Jeugdlintjes wil
de gemeente Woerden de maatschappelijke betrokkenheid van kinderen
en jongeren waarderen én stimuleren.
De uitreiking van de Jeugdlintjes vindt
plaats voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in januari
2022 (datum volgt nog).
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Het Jeugdlintje is een prijs voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 18
jaar die zich op een bijzondere manier
vrijwillig inzetten voor anderen. Zo
maken zij van Woerden een nog mooiere gemeente. Die inzet kan om van alles gaan, zoals het helpen van een zieke
buurvrouw, actievoeren voor een goed
doel, vrijwilligerswerk bij een sport- of
muziekvereniging, het verrichten van
een heldendaad of het opzetten van
een grootschalige schoonmaak-/opruimactie in de wijk.
Jaarlijks reikt de gemeente maximaal
tien Jeugdlintjes uit (vijf in de categorie 4 t/m 12 jaar en vijf in de categorie
13 t/m 18 jaar).
Initiatiefnemer Arjan Noorthoek (wet-

• de leeftijd is minimaal 4
en maximaal 18 jaar ten
tijde van de prestatie/
daad;
hij of zij woont in de gemeente
Woerden;
zet zich op eigen initiatief belangeloos en vrijwillig in voor een ander
of voor de samenleving;
en/of heeft een bijzondere prestatie
of daad geleverd;
de inzet duurde minimaal een half
jaar in het afgelopen jaar of het ging
hier om een eenmalige bijzondere
prestatie;
de jongere is door zijn/haar daad
een voorbeeld voor anderen;
sluitingsdatum is 1 november a.s.,
latere aanmeldingen schuiven door
naar een volgend jaar.

Wethouder Arjan Noorthoek: “Grote
en kleine gebaren van kinderen en
jongeren komen in aanmerking voor
een Jeugdlintje. Van belang is in ieder
geval dat het gebaar positief is en ten
dienste van anderen.”

Aanmeldformulier
Aanmelden van kandidaten is mogelijk via het aanmeldformulier op de
website van de gemeente Woerden.
Het aanmelden van groepen is niet
mogelijk. Kandidaten kunnen zichzelf
aanmelden maar wel met goedkeuring
van ouders/verzorgers. Meer informatie over het aanmelden, de spelregels
en de selectieprocedure is te vinden op
www.woerden.nl/jeugdlintje.

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

Jury
Een jury beoordeelt de aanvragen en
bepaalt. Die jury bestaat dit jaar uit
vier of vijf personen, onder andere
uit wethouder Arjan Noorthoek. De
overige juryleden worden momenteel
nog gezocht.

Voor u gelezen: AD 23-09-2021

Omstreden bouw ‘Pionier’
start in de winter
Volgens de planning wordt eind dit jaar begonnen met de bouw van de 23 appartementen in ons dorp, ook wel bekend onder de naam ‘Pionier’.
Bewoners van de Clausstraat maakten in februari bij de Raad van State bezwaar
tegen het bestemmingsplan en de vergunning van GroenWest voor het bouwen
van deze woningen. Ze vonden het plan te massaal. De hoogste bestuursrechter
was het echter eens met de gemeente dat er behoefte is aan deze woningen en dat
er geen andere plek hiervoor is.

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

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

Het nieuwe telefoonnummer
van Kapsalon Zegveld

06 3730 6134
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.

Het vaste telefoonnummer
vervalt per 1 januari 2022.

W. J. VONK

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

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

• LOONWERK • GRONDWERK • TUINAANLEG • DIVERSEN

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

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

KMN

KOOMAN MECHANISATIE
NOORDEN

Voor al uw tuinmachines
en het
onderhoud hiervan!
Simon van Capelweg 33 • Noorden • Tel: 0172 - 407 295

Hoofdweg 144 - 3474 JK Zegveld
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CDA Woerden kiest Job van Meijeren
als lijsttrekker
Job van Meijeren is
de lijsttrekker van
CDA Woerden bij
de gemeenteraadsverkiezingen die
gehouden worden
op 16 maart 2022. De leden van het Woerdense
CDA kozen hem unaniem op voordracht van
het afdelingsbestuur. Van Meijeren (31) is ruim
zeven jaar raadslid voor het CDA in Woerden,
waarvan de laatste drie jaar fractievoorzitter.
Wethouder Arjan Noorthoek is opnieuw de
wethouderskandidaat van de christendemocraten. Hij wil zich graag nog een periode inzetten
voor de gemeente Woerden.
Op woensdag 1 september jl. koos het CDA
Woerden zijn lijsttrekker. Tijdens de bijeenkomst gaf het bestuur een toelichting op de
lijsttrekkersvoordracht. Afdelingsvoorzitter
Robin Dorsman: ‘Als CDA Woerden kiezen we
voor een lijsttrekker van een jonge generatie.
Hij heeft zich in de afgelopen jaren met veel
energie ingezet in de gemeenteraad en is een
herkenbare christendemocraat. Met Job als
lijsttrekker willen we ook in de komende jaren
een betrouwbare bijdrage aan het bestuur in de
gemeente leveren’.
De ledenvergadering stemde unaniem in met
de voordracht van Van Meijeren tot lijsttrekker.

Jong en ervaren
De 31-jarige Van Meijeren woont met zijn
vrouw en drie kinderen in Zegveld. Hij is meer
dan tien jaar actief in de politiek, waarvan ruim
7 jaar raadslid en daarvoor enkele jaren als
fractieassistent.
In de afgelopen jaren heeft Job als fractievoorzitter in samenwerking met andere partijen een
aantal belangrijke besluiten tot stand gebracht:
het historische besluit over de realisatie van
een extra brug over de Oude Rijn, de inzet van
Woerden voor de energietransitie en het op
orde brengen van de gemeentelijke financiën.
Als jonge volksvertegenwoordiger is hij ook
een vurige aanjager van de woningbouw in
Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. In
het dagelijks leven is Van Meijeren adviseur bij
een adviesbureau voor de publieke sector.
Van Meijeren treedt in de voetsporen van Arjan
Noorthoek die tweemaal de kar trok voor de
christendemocraten. Noorthoek: ‘Met veel vertrouwen kan ik het stokje van het lijsttrekkerschap doorgeven aan een nieuwe generatie van
het CDA in Woerden. Job heeft zich ontwikkeld
tot aanvoerder van het CDA-team in Woerden
en heeft een uitgebreid netwerk in de Woerdense samenleving. Bij Job is het lijsttrekkerschap
in uitstekende handen’.
Job van Meijeren is dankbaar voor het gestelde
vertrouwen: ‘Ik ga met heel veel enthousiasme
met het CDA-team aan de slag richting de
verkiezingen. Er staat ons veel te doen. Het
bouwtempo van betaalbare woningen moet
verder omhoog. We moeten schade van corona
aan de samenleving herstellen: tegengaan van
eenzaamheid, meer zorg dichtbij, investeren
in sport en verenigingsleven en extra aandacht

voor onze lokale economie. Komende jaren
moeten ook forse stappen worden gezet in de
besparing van energie en opwek van duurzame
energie. Ook willen we dat de gemeente meer
dienstbaar wordt aan de inwoners en ondernemers. Ik wil daar graag mijn schouders onder
zetten en samen met inwoners van Woerden,
Harmelen, Kamerik en Zegveld daaraan
werken’.

Arjan Noorthoek opnieuw
wethouderskandidaat
In de afgelopen acht jaar was het Arjan
Noorthoek die tweemaal de lijst van het CDA
Woerden trok. De afgelopen vier jaar was hij
wethouder. Noorthoek is opnieuw beschikbaar

voor het wethouderschap namens het CDA. Job
van Meijeren: ‘Ik ben blij dat Arjan opnieuw
beschikbaar is als wethouder. In de afgelopen
jaren heeft hij veel belangrijke besluiten tot
stand weten te brengen, zoals schuifruimte
voor bedrijven en een extra brug over de Oude
Rijn, waarvan de uitvoering ook de komende
jaren in beslag zal nemen. Het is goed voor het
gemeentebestuur dat hij met zijn bestuurlijke
ervaring, netwerk en inzet ook de komende
jaren beschikbaar is om daaraan een bijdrage te
leveren’.
In november stelt het CDA Woerden de rest
van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vast. De verkiezingen voor de gemeenteraad vinden plaats op 16 maart 2022.

Beter een goede buur dan een verre vriend
In 2021 lijkt de behoefte om samen te zijn nog groter dan voorheen. Misschien dat dit wel de reden is
waarom ‘Burendag 2021’ zo’n groot succes was. Zelfs in Zegveld waren er meerdere enthousiastelingen
die een ontmoeting met de buurt hadden georganiseerd. Zo was de hele Molenweg leeggelopen en bij
elkaar gekomen in de speeltuin. De witte tent die was neergezet hoefde geen dienst te doen als schuilplaats, want het was een stralende dag. Onder het genot van een hapje en drankje werden verhalen
uitgewisseld en nieuwe contacten gelegd. Zelfs in Zegveld kent namelijk nog niet iedereen elkaar.
Ook op het Erf was het een gezellig samenzijn. Er was gedacht aan de vele kinderen die er wonen,
want een groot springkussen was er neergezet. In de Prunuslaan kwam dee heerlijke
geur van geroosterd vlees je tegemoet. Daar was een gezellige barbecue georeoorr
ganiseerd om de buurt weer eens te spreken.Wellicht dat er nog meer actii-viteiten zijn georganiseerd op Burendag, die aan het oog van de redactie
zijn ontsnapt. Het succes van dit jaar doet vermoeden dat er volgend jaarr
zeker weer gehoor aan wordt gegeven. Zet maar vast in de agenda, de 4e
zaterdag van september!

Gratis af te halen... een woonark
Onder het kopje ‘gratis af te halen’ kan je als
liefhebber heel wat bijzonders vinden. Maar in
juli van dit jaar werd er in De Meije een gratis
woonark aangeboden. De eigenaren van de
oude woonark in de Stichtse Meije, de zussen
Petra en Tessa Hendriks, willen dat hun oude
ark plaats maakt voor een nieuwe bredere ark.
Hun grootvader had in 1977 deze woonark uit
Waddinxveen naar de Meije laten vervoeren.
De boot kon niet helemaal naar de plek van
bestemming via het water vanwege drie bruggen
die niet gepasseerd konden worden. En dat was
nu ook het probleem bij het verwijderen van de
oude ark. In verband met de duurzaamheid is

het toch veel beter als zo’n betonnen bak hergebruikt wordt. Bovendien zijn de kosten lager om
de ark te verslepen. Dus besloten de familieleden een oproep te doen. Vanwege de breedte
van de weg kan een kraan er niet bij komen. En
ook zitten er restricties aan het zwaar vervoer
door de Meije. Door de oproep zijn er tussen de
30 à 40 geïnteresseerden die op het aanbod af
kwamen waaronder een ondernemer. Deze ondernemer weet hoe je zo’n ark weg moet halen.
En ook is er iemand die de drijvende bak van
de ark overweegt over te nemen. Voor Petra en
Tessa in ieder geval een zorg minder dat er gegadigden zijn die de ark gratis willen weghalen.

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

Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

Schildersbedrijf

Beukers

Hoofdweg 58 - 3474 JG Zegveld - Tel. 0348 - 691220
schilder@beukers.info
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Lisette Pauw
Prinses Beatrixstraat 12 • 3474 JW
Zegveld

Tel. 0615080215 • Lisette_pauw@hotmail.com

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening






 

MIDDENWEG 37 3474 KC ZEGVELD | TEL 0348 691100

Broekerweg 19 I 3474 KK Zegveld I T: 06 21221145
jaccoverburgaannemersbedrijf.nl
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Woerdenaren
krijgen hulp bij het
duurzaam maken
van hun huis
Gemeente Woerden start met
subsidie voor energieadvies en
trajectbegeleiding
Gemeente Woerden gaat huiseigenaren ondersteunen bij het duurzamer maken van hun huis.
Vandaag start een subsidie voor energieadvies
aan huis en hulp bij de uitvoering. Woerdenaren
krijgen zo een goed beeld welke stappen ze kunnen zetten naar een duurzaam huis. Als huiseigenaar kunnen zij een vergoeding krijgen voor een
deel van de kosten van energieadvies aan huis. En
voor hulp bij het uitvoeren van de maatregelen.
Inwoners kunnen subsidie aanvragen voor:
• Energieadvies aan huis. Dit advies laat zien
welke energiebesparende maatregelen de huiseigenaar in welke volgorde kan uitvoeren om
hun huis duurzamer te maken.
• Begeleiding bij de uitvoering. De huiseigenaar
krijgt hulp bij bijvoorbeeld het aanvragen van
offertes of hulp bij het uitvoeren van de maatregelen. Zij kunnen kiezen uit:
o Trajectbegeleiding voor één huiseigenaar bij
het nemen van 1 of 2 maatregelen;
o Trajectbegeleiding met een groep huiseigenaren bij het nemen van 1 of 2 maatregelen.
Hoe werkt energieadvies en trajectbegeleiding?
Het energieadvies wordt gemaakt door een
onafhankelijk adviseur. De bewoner kan kiezen
uit drie adviesbureaus: De Groene Grachten,
Energiepaleis en Woondokter. De gekozen adviseur komt op bezoek bij de woning (afhankelijk
van de huidige coronamaatregelen). Het advies
wordt op maat gemaakt voor het huis en de
wensen van de eigenaar worden besproken.
Alles wordt opgeschreven in een adviesrapport
met daarin:
• De mogelijkheden voor energiebesparende
maatregelen;
• Een logische volgorde voor de uitvoering van
de maatregelen;
• Een inschatting van de kosten en mogelijkheden voor financiering.
Voor eigenaren die hulp willen bij de uitvoering is er ook trajectbegeleiding. Een adviseur
helpt dan één of meerdere huiseigenaren bij het
uitvoeren van 1 of 2 maatregelen. De adviseur
kijkt samen met de eigenaar of eigenaren welke
begeleiding nodig is.
Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
Per aanvraag is de vergoeding maximaal:
• € 270 voor het energieadvies aan huis;
• € 420 voor de hulp bij de uitvoering (trajectbegeleiding).*
*Het bedrag hangt onder andere af van het
aantal maatregelen en het aantal huiseigenaren
dat meedoet met de begeleiding.
Kijk voor meer informatie over de subsidie en
het aanvragen op:
www.woerden.nl/energieadvies

Prachtige opbrengst Goede Doelen Dag
(Een ingekomen bericht)
Zaterdag 18 september jl. was het gezellig
druk in Zegveld. Door het hele dorp stonden
verkoopkramen met vrolijke roodwitte afdakjes
waar van alles werd verkocht. Veel bezoekers
pakten op deze mooie herfstdag de benenwagen
of de fiets om de locaties te bezoeken.
Naast de jacht op leuke artikelen en handgemaakte streekproducten, kon er op elke locatie
een spel gespeeld worden. Op het landelijk
terras achter Bakkerij De Leeuw sloegen Siem
Hoogendoorn en Albert van Leeuwen met het
minste aantal klappen een spijker in een balk.
Op deze mooie plek kon ook ingeschreven worden op een groot aantal prijzen. Jan en Marja
Pijnacker gingen er met de hoofdprijs vandoor,
een kaas van maar liefst 11 kg.
Op woonboerderij Rehoboth (Molenweg 39)
sjoelden Tino Nagel en Leon van Ingen zich
naar de hoofdprijs. Op deze locatie kon ook
ingeschreven worden op een linnenmand. Lia
Noorthoek mocht de mand in ontvangst nemen.
Bij salon Nienke (Milandweg 40) stond een
prachtig tolspel. Jan Pijnacker behaalde het

hoogste aantal punten. De bloemengroet
waarop men bij de Voorhof kon inschrijven,
ging naar de familie Beiboer en Lidi Beukers.
Bij de Freubelschuur (Molenweg 12) hing een
prachtige ballonnenkrans met 423! ballonnen.
Naomi Muis raadde bijna het juiste aantal ballonnen en won daarmee een feestpakket.
Ook de mensen die bij alle activiteiten een
tweede of volgende prijs wonnen, hebben hun
prijs inmiddels in ontvangst genomen.
Aan het einde van de dag werd een prachtige
opbrengst bekend voor een reeks aan goede
doelen in binnen- en buitenland: € 8.536,20.
Iedereen die heeft meegeholpen of de markt
heeft bezocht: heel hartelijk bedankt!
Tijdens de evaluatievergadering hebben we
afscheid genomen van commissielid Jan Pak.
Ruim 10 jaar lang heeft hij meegeholpen met
het organiseren van de jaarlijkse Goede Doelen
Dag. Ook via de Berichtgever willen wij hem
heel hartelijk bedanken voor zijn inzet.
Namens de GDD-commissie,
Janneke Blonk, Daniël van Draanen, Marleen de
Groot, Emmy van Ingen.

Kinderboekenweek op de Jorai
(Een ingekomen bericht)
De kinderboekenweek is gestart
op de Jorai! Dit jaar is het
thema: ‘Worden wat je wil’
Een heel herkenbaar thema; de
meeste kinderen weten wel wat
ze willen worden. Willemijn
wilde juf en moeder worden.
Dat is ze ook geworden maar
ze is ook schrijfster geworden
en vrijdag 1 oktober was ze bij
ons op school. Ze begon met een
voorstelling voor de kinderen uit
groep 1 tot en met 4. Het was
heel erg leuk, ze heeft gezongen met de kinderen, kinderen
hebben zelf muziek gemaakt, ze
heeft voorgelezen uit een eigen boek en.......ze maakte een cola-fontein!
Daarna waren de kinderen uit groep 5 tot en met 8 aan de beurt. Willemijn de Weerd vertelde hoe zij
haar boeken schrijft. Dingen die gebeuren in haar leven of verhalen die ze hoort zijn haar inspiratiebron. Uiteindelijk werden ook de kinderen uitgedaagd om een verhaal te schrijven. Naast het schrijven
is er onder leiding van onze eigen kunstjuf veel geknutseld.
De kinderen hebben mooie boeken gemaakt, met een kaft, titel en flaptekst. Ook zijn er mooie posters
gemaakt; de kinderen tekenden zichzelf in het beroep wat ze later willen worden! Met deze leuke start
is de kinderboekenweek geopend!

Heftrucks •
Machinehandel, •• Motoren
Hydr. kranen •
Onderdelen
Sloopsorteergrijpers • Verhuur en Reparaties • Hydr. slangen service

G. Donselaar & Zn.
Wilt u meer weten?
Kom naar Nijverheidsbuurt 5
of neem vrijblijvend contact
met ons op:
Tel. 0348-692388/06-50620862
marceldonselaar@ziggo.nl
Nijverheidsbuurt 5
3474 LA Zegveld
Fax 0348-692 388

www.boltonbouw.nl
info@boltonbouw.nl

vdknaapsloopwerken@gmail.com
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Postbus 161 • 3440 AD Woerden
Zegveldse Uitweg 1 • 3443 JE Woerden
Tel. 0348-692600 • Fax 0348-692610
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KNA laat weer van zich horen
Als ik aan tafel zit met de voorzitter van de muziekvereniging, Klaas van Elk, is de 1,5 meter
regel opgeheven en komt het ‘normale’ leven
steeds meer terug. Klaas vertelt dat er bij KNA
dan ook sinds enkele weken weer ‘vol gas’ wordt
gerepeteerd. “Heerlijk dat dat weer kan!”
KNA is namelijk één van de verenigingen die
in de coronatijd even helemaal gestopt zijn. Er
werden geen repetities gehouden en uiteraard
ook geen uitvoeringen. Klaas noemt dat dit te
merken is aan het ledenaantal. “Het is in deze
tijd lastig om nieuwe leden te werven, maar ook
om ze erbij te houden. Corona heeft natuurlijk geen goed gedaan. Daarnaast zijn er voor
jongeren zoveel andere dingen te doen. Ja, ik
zie steeds meer grijze koppies verschijnen op de
vereniging.”
Klaas benadrukt dan ook dat nieuwe leden
van harte welkom zijn. “ Het is een ontzettend
leuke vereniging waar speelplezier en gezelligheid voorop staan. Zowel bij de repetities als
bij alle andere activiteiten blijkt dat er een grote
betrokkenheid is binnen de vereniging. Er is
altijd animo om oliebollen te verkopen, oud
papier op te halen of loten te verkopen. Juist
door zulke activiteiten is de onderlinge band
tussen de leden goed. Het is bovendien ontzettend mooi om met de vereniging van waarde te
zijn voor het dorp. Wat zou een lampionnenoptocht, aubade of intocht van Sinterklaas zijn
zonder muziekvereniging?”
“Het is belangrijk om jonge kinderen al in
contact te brengen met muziekinstrumenten.
We zijn dan ook heel blij met de samenwerking
die we hebben met de Jorai. Sinds 2011-2012
verzorgen we samen met de Jorai namelijk
muzieklessen op school. In groep 5/6 wordt
er gestart met het project ‘Windvlaag’. Daarna
volgt de ‘Blazersbende’ waarbij de kinderen echt
leren luisteren naar elkaar. De kinderen mogen
een instrument kiezen en leren daar in 8-10
weken op spelen. Dit wordt afgesloten op het
zomerconcert, waarbij de leerlingen dan hun
ingestudeerde stuk laten horen. De kinderen die
verder willen krijgen 3 jaar les en stromen in
de tijd door naar het leerlingenorkest en sluiten
zich aan bij de fanfare of slagwerkgroep. Het is
geweldig om te zien hoe ze dan worden begeleid door de andere leden van de vereniging en
uiteraard door de dirigent.”
De huidige dirigent is Adrie van Werd, inmiddels al zo’n 3 jaar bij de vereniging. Klaas vertelt
dat dirigenten over het algemeen lang blijven
hangen bij KNA. “Er was eens een dirigent die
van tevoren had gezegd ergens nooit langer dan
5 of 6 jaar te blijven. Toch heeft hij die tijd ruim

overschreden bij onze vereniging. Het mag duidelijk zijn dat hij het erg gezellig had bij ons.”
Ook Klaas zelf is al heel veel jaren betrokken bij
de vereniging. Muziek is hem met de paplepel
ingegoten. Vader Mees was namelijk voorzitter toen de vereniging werd opgericht in 1962.
Na 25 jaar voorzitter te zijn geweest nam zoon
Mees het voorzitterschap van hem over. Ook hij
heeft 25 jaar deze functie bekleed. Klaas nam
het stokje van Mees over en is inmiddels zo’n 10
jaar voorzitter. Als ik vraag of hij ook de 25 jaar
vol gaat maken, moet Klaas lachen. “Het zit niet
in de planning, maar we zullen het zien.”
Klaas zit op de praatstoel en vertelt enthousiast
over de geschiedenis van de muziekvereniging.
“Al rond 1900 was er een muziekvereniging in
Zegveld. Er werd destijds gerepeteerd in een
boerenschuur of bij iemand thuis. In 1935 sloot
de muziekvereniging zich aan bij een landelijke
organisatie. Met de Tweede Wereldoorlog werd
die echter weer opgeheven. Na de bezetting
ging de fanfare weer muziek maken, maar het
was nog een amateuristische vertoning. Iedereen speelde in zijn eigen pak, waardoor het een
rommelig geheel was. Er heeft toentertijd ook
een spotprent in de Woerdense Courant gestaan
van een niet gekleed (naakt) Zegvelds muziekkorps, aangezien er al die tijd geen gebruik
werd gemaakt van een uniform. In 1969 nam
het korps gebruikte kleding over van een Boskoopse vereniging. Met het 30-jarig jubileum
werden rood-zwarte uniformen aangeschaft en
sinds 2015 draagt men de blauwe uniformen.”
“Naast het fanfarekorps kwam in 1965 de

drumband van de grond. In 1970 is gestart met
de majorettes en sinds 1997 is de MPC (Mallet
Percussion Corps) opgericht.”
“Wat de instrumenten betreft is er door de jaren
heen niet veel veranderd. Qua muziek is er wel
een verschuiving te zien. Eerst werd er vooral
marsmuziek gespeeld, nu zijn er meer bewerkingen van popmuziek en populaire nummers.
Hiermee probeert de muziekcommissie aan te
sluiten bij de belevingswereld van de jeugd.”
“Op dit moment wordt er druk gerepeteerd
voor onze eerste echte uitvoering na de coronatijd. Op zaterdag 6 november a.s. zullen we
namelijk weer het najaarsconcert houden in
de Milandhof. We hopen heel veel Zegvelders
daar te ontmoeten. Mochten mensen geïnteresseerd zijn in de muziekvereniging, dan zijn ze
natuurlijk ook van harte welkom om eens te
kijken bij de repetities. De repetities van zowel
de majorettes, de drumband als de MPC en de
fanfare zijn op donderdagmiddag en -avond.
Op de website is hier meer informatie over te
vinden.”
Klaas wil tot slot nog even kwijt dat ze als muziekvereniging heel dankbaar zijn dat hun acties
zo goed worden gesteund door de Zegveldse
bevolking. “Op deze manier kunnen wij instrumenten, bladmuziek en andere benodigdheden
aanschaffen en blijven bestaan. Nog mooier
zou het natuurlijk zijn als we de komende tijd
nieuwe leden kunnen ontvangen.”
Ondanks mijn weinige gevoel voor muziek, ben
ik zelfs enthousiast geworden door deze bevlogen voorzitter. Misschien toch maar een keer
komen kijken op de donderdagavond..?

Sinterklaas in Zegveld
Op 20 november a.s. komt hij samen met zijn Pieten Zegveld weer bezoeken. Maar hoe? Zal de koets ook dit jaar niet op de boot mee kunnen
vanuit Spanje. Het zal voor iedereen nog een verrassing zijn maar we gaan
het mee maken. Dat hij komt is in ieder geval een zekerheid. Ook dit jaar
wordt de Sint weer geholpen door Speeltuinvereniging ‘De Robbedoes’. Zij
zorgen dat er een flyer bij u door de deur komt, waar en hoe laat de Sint op
20 november in Zegveld zijn feestje gaat vieren.

‘Het bijzondere zit vaak verborgen
in het gewone’

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

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

Als vanouds

Zegveldse
moppen
Hoofdweg 91 • 3474 JB Zegveld
Telefoon 691257 • 06 402 802 51
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Reparatie van Elektrische Apparaten.
Elektra aanleggen in uw woning, tuin of berging.
ELWI Electra is erkend Elektrotechnisch
installatiebedrijf.
Zie www.installq.nl of www.echteinstallateur.nl
www.elwi.nl Email: info@elwi.nl
Whats app of bel naar 06 - 22467345 of gebruik de ELWI App
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• dakbedekking & onderhoud • lood- & zinkwerk • centrale verwarming
Tel.: 0348-407690 Fax: 0348-407190
www.disseldorpinstallaties.nl

De Berichtgever
JAAR
De Berichtgever zegt het met bloemen
Het is inmiddels al weer twee maanden geleden
dat Pim en Tineke de Kooter van de Hoofdweg
173-C vijftig jaar getrouwd waren. Maar De Berichtgever is ze niet vergeten en ging alsnog bij
ze langs om hen te verrassen met het bloemetje
van de maand.
Pim is een echte ‘Krooshapper’, dat wil zeggen
dat hij geboren is in Boskoop en wel op 7 oktober 1950. Pim is de jongste binnen een gezin
van vier kinderen, waarvan drie jongens en één
meisje. Na de lagere school ging Pim naar de
technische school in Gouda. Daar behaalde hij
diverse diploma’s op technisch gebied. Vader
De Kooter had een busbedrijf en het technische
was Pim als het ware met de paplepel ingegoten.
Na de technische school ging Pim werken bij
een poldergemaal in Boskoop. “Ik heb daar heel
veel geleerd op technisch gebied.”
In het weekend ging Pim met zijn vrienden
naar sociëteit ‘The Point’ in Waddinxveen. Een
club waar de jeugd elkaar ontmoette. Het was
daar waar hij voor het eerst ene Tineke van Tol
tegen kwam.
Tineke van Tol is geboren op 23 maart 1953 in
Waddinxveen op boerderij ‘Graan van Visch’.
Het gezin bestond uit vader, moeder en acht
kinderen. Tineke was de op één na jongste en
tevens één van een tweeling. Verder bestond
voor zover Tineke weet het gezin uit negen
kinderen. Nummer negen was een neef die
binnen het gezin is opgegroeid en in het gezin
kwam toen Tineke één jaar was. Tineke volgde
de lagere school in Waddinxveen en daarna de
huishoudschool, ook in Waddinxveen. “Na het
behalen van het diploma ging ik op de boerderij
van mijn ouders meehelpen.”
Inmiddels had de liefde tussen Pim en Tineke
grotere vormen gekregen. Zo mocht Pim op de
boerderij van een vriend op de trekker rijden.
Hij reed dan langs de boerderij waar Tineke
woonde en Tineke stond dan quasi haar stofdoek op het balkon uit te kloppen.
Tineke ging ook regelmatig bij een zus op de
kinderen passen. Haar man had een slagerij
en dan kon deze zus in de slagerij helpen.
Een andere zus/zwager had ook een slagerij
en daar hielp zij ‘s avond schoonmaken. Pim
ging Tineke daar ophalen, maar vond het ook
interessant hoe het er in de slagerij aan toe ging.
“Die zwager zei op een gegeven moment: “Hier
heb je een mes en een varkenskop, ga die maar
ontleden”. En zo is de liefde voor het slagersvak
gekomen. In 1968 ben ik bij hem gaan werken
en heb op het gebied van de slagerij alle vak≠diploma’s gehaald.”
Voor Pim en Tineke was 25 augustus 1971 de
grote dag, de dag dat zij in het huwelijk traden.
In Waddinxveen werd eerst het burgerlijk
huwelijk voltrokken door de ambtenaar van de
burgerlijke stand. Vervolgens vond de kerkelijke inzegening plaats in de Gereformeerde
Ontmoetingskerk in Waddinxveen. Het feest
vond plaats in Hotel De Gouden Leeuw in
Voorschoten.
“We zijn gaan wonen in een arbeiderswoning
naast de boerderij van de ouders van Tineke.

Toen de buren weggingen hebben we van twee
arbeiderswoninkjes één woning gemaakt. Daar
zijn ook onze twee kinderen geboren, Lisette
en Kees.”
Tien jaar heeft Pim bij zijn zwager in de slagerij
gewerkt. In 1978 is hij voor zichzelf begonnen.
“Ik had een toonbank met koeling en daar heb
ik een onderstel onder gemaakt op wielen en
zo gingen we voor het eerst naar de markt. Dat
was op een dinsdag in Bodegraven. Ik weet nog
goed dat de omzet van deze dag ƒ 126,00 bedroeg. Dat klinkt nu heel weinig, maar was toen
een heel bedrag. De producten in de verkoopkraam maakten we allemaal zelf. De markten
werden allengs uitgebreid. Op dinsdag gingen
we naar Bodegraven. Woensdag gingen we eerst
naar Badhoevedorp en daarna naar Uithoorn.
Dat is later Woerden geworden. Naar de markt
in Sassenheim gingen we op donderdag en
vrijdags reden we naar Haarlem, later werd dat
Hoofddorp. Tot slot was de markt in Volendam
onze zaterdagse markt. Dit werd later Veenendaal en weer later Nieuwegein.
“31 jaar geleden zijn we naar Zegveld verhuisd.
Tineke vond dit heel moeilijk, ze wilde niet
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weg. Ze hielp haar moeder
nog bij zoveel dingen. Maar
achter de woning stond
een grote hal en dat was
ideaal voor onze worstmakerij. In totaal heb ik vier
verkoopwagens versleten.
Ze werden steeds luxer,
groter en mooier. Tineke
is altijd mee geweest in de
verkoopwagen, tot negen
jaar geleden. Toen kreeg
zij een aangezichtsverlamming, ook wel bekend
onder de ziekte van Bell.
Later kon zij op dinsdag en
vrijdag weer mee en de andere dagen is ze thuis bezig
geweest. Onze dochter Lisette heeft ook 25 jaar
in de verkoopwagen geholpen.”
Twee jaar geleden is Pim gestopt. Nu gaat hij
dagelijks helpen bij zoon Kees op zijn hoveniersbedrijf in Linschoten. Verder knutselt hij
graag aan oude auto’s. “Alhoewel ze al klaar
zijn, moet ik ze wel draaiende houden.” Tineke
houdt bij hun woning binnen en buiten alles
pico bello bij. Verder helpt zij zoon Kees bij
het huishouden en doet en passant zijn was.
“Verder mag ik graag een spelletje spelen op de
iPad.”
Een groot feest zat er dit jaar niet in. Dit
vanwege enkele sterfgevallen in de familie- en
vriendenkring. “Ons hoofd stond er niet naar.
Wel zijn we met de kinderen en kleinkinderen
(Dylan en Melanie) wezen eten bij het Van der
Valk restaurant in Breukelen. En dat was erg
gezellig.”
De Berichtgever heeft het gouden echtpaar van
harte gefeliciteerd met hun 50-jarig huwelijksjubileum en wenst hen nog heel veel mooie en
gezonde jaren toe.

Project over insecten op de Milandschool
(Een ingekomen bericht)
De afgelopen weken hebben alle
leerlingen van de Milandschool
gewerkt rondom het thema
‘Insecten.’ De leerlingen hebben
geleerd dat alle insecten 6 poten,
een kop, een borststuk en een
achterlijf hebben. De onder- en
middenbouwleerlingen weten
hoe een vlinder geboren wordt
en hoe de bijen leven. De
bovenbouwleerlingen hebben
prachtige muurkranten gemaakt
over de verschillende insecten
en hier een presentatie over
gegeven. De leerlingen weten nu
dat insecten, (ook de insecten
die wel eens irritant zijn) heel nuttig zijn. Ze bevruchten bloemen, bomen en planten en zorgen dus
voor ons voedsel. Insecten ruimen ook plantenafval en verrot voedsel op. En……ze zijn heel leuk
om naar te kijken! Aan het eind van het project kwam Kees Bos, imker uit de Meije, de leerlingen
vertellen over het leven van de bij en het werk van een imker.

De Berichtgever
BOE
JUBILEUM

K

In gesprek met…
Zegvelders en Meijenaren

ANTWOORDKAART
Het jubileumboek ter gelegenheid
van het 75-jarig bestaan van De
Berichtgever bevat 35 gebundelde
levenslopen op basis van de

Ja, ik bestel . . . . . . exemplaren à € 25,--.

interviews die Gert Ton de

Naam:

afgelopen vijf jaar heeft gehouden
met bekende Zegvelders en

Adres:
Woonplaats:

Meijenaren en de wijze waarop zij

Datum:

Handtekening:

Deze bon kunt u inleveren op onderstaande adressen: Gerkla Gerritsen, Eikenlaan 19 of Gert Ton, Broeksloot 43
Het boek kan 20 november a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur worden opgehaald in de Milandhof.

leefden in ons dorp.
Ook zijn er bijzondere berichten
geplaatst uit oude Berichtgevers
van voor de herindeling in 1989.

20 november:

presentatie en afhalen boek ‘In gesprek met...’
Bijna is het zover. Het jubileumboek ter gelegenheid
van het 75-jarig bestaan van De Berichtgever ligt
bij de drukker en zal op 20 november gepresenteerd
worden. Spannend voor het team van De Berichtgever, maar zeer zeker ook voor u.
In het boek staan 35 gebundelde levenslopen van
Zegvelders en Meijenaren. Het boek wordt 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 vroegere Berichtgevers
die bij velen van u heel wat herinneringen zullen
oproepen.
Als u het boek nog niet heeft besteld, dan kan dat
alsnog. U zult er heel veel plezier aan beleven.
Uw bestelling kunt u doorgeven aan Gerkla Gerritsen,
Eikenlaan 19 of Gert Ton, Broeksloot 43. U kunt daarvoor bovenstaande antwoordkaart gebruiken.
Als u het boek besteld heeft, kunt u dit op 20 november
a.s. afhalen tussen 10.00 en 12.00 uur in Gasterij de
Milandhof. Wij verzoeken u graag met gepast geld te
betalen.
Voor alle duidelijkheid, als u het boek besteld heeft vóórr
15 oktober, dan kunt u het boek ophalen voor € 20,=.
Bestellingen die bij De Berichtgever zijn binnen gekomen
en
na 15 oktober kunnen worden opgehaald voor
€ 25,= per boek.

Uiteraard wensen wij u alvast heel veel kijken leesplezier.

De Berichtgever
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Burgerlijke stand

Wij laten hem los
maar houden hem stevig vast
in duizend herinneringen

Geboren:
10 september 2021
Madee Maatje Doretea (Madee), dochter van
Pieter & Hanna Blokland-van Meijeren
Morel 4, 3371 NK Hardinxveld-Giessendam

Dankbaar zijn wij voor de vele blijken van
medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens zijn
ziekte en na het overlijden van

Herman Vergeer

11 september 2021
Bastiaan Petrus Johannes (Bastiaan), zoon van
Aad & Manon van Vliet-van Schaik
Hoofdweg 25, 3474 JA Zegveld

Uw belangstelling heeft ons goed gedaan.

13 september 2021
Tom Antoon (Tom), zoon van
Richard & Manon van Valkenburg-Kruijt
Kosterdijk 13b, 3466 LD Waarder

Welzijn Zegveld

22 september 2021
Milana, dochter van
Chadney van Moorselaar &
Samantha van den Berg
Nieuwstraat 6, 3474 JM Zegveld

Coop statiegeldactie

Huwelijk:
17 september 2021
Roy van Brenk & Monica van Buren
Heemraadslaan 30, 2411 SW Bodegraven
27 september 2021
Martijn Bresser & Judith Verkerk
Frederik van de Paltshof 20, 3911 LB Rhenen

50 jaar getrouwd:
4 november 2021
Nel & Maarten van der Vaart
Prinses Beatrixstraat 19, 3474 JV Zegveld

Overleden:
15 september 2021
Barend Hendrik (Barend) Burggraaf
in de leeftijd van 68 jaar
Hoofdweg 47, 3474 JA Zegveld
Voor de vele blijken van medeleven na het
overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en over-oma

Jacoba Johanna Brak – Boer
willen wij u hartelijk bedanken.
Het is voor ons een grote troost te weten hoe
geliefd ze was bij velen.
Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen.

Uw hartelijke blijken van medeleven zijn ons
zeer tot steun geweest na het verlies van

Ido Pieter Vunderink
Geboren 9 mei 1935

Overleden 22 juli 2021

A.C. Hildering
C.G. van Diemen
Meije 205, 3474 MB Zegveld

Ria, kinderen en kleinkinderen

(Een ingekomen bericht)
Vanaf 1 april tot 1 juli 2021 was de statiegeldactie van de plaatselijke Coop-Bremmer voor
Welzijn Zegveld. Wat geweldig om te zien hoe
de plaatselijke bevolking Welzijn Zegveld een
warm hart toedraagt. Tijdens de heropening
van ‘De Zegge’ op 1 september jl. werd bekendgemaakt hoeveel de Zegveldse dorpsgemeenschap met elkaar heeft opgebracht.
Het is een heel mooi bedrag geworden, te
weten: € 409,60, waardoor ‘De Zegge’ een
nieuwe frisse uitstraling heeft gekregen. Wil je
het resultaat zien, loop dan gerust eens binnen
en maak kennis met de activiteiten die Welzijn
organiseert.
Onze hartelijke dank voor de mogelijkheid die
de Coop-Bremmer bood om dit te realiseren.
Ook Schildersbedrijf Beukers en Aannemersbedrijf Beukers: dank voor de donatie.

Nog ter herinnering
26 oktober a.s. start de nieuwe activiteit ‘Bewust
Bewegen’ om 15.00 uur in de Meijezaal.
Het is een proefles. Er is geen speciale sportkleding of iets dergelijks voor nodig. Gewoon iets
wat lekker en makkelijk zit. Kom gerust eens
kijken of het wat voor je is.

Tekenen/Schilderen
Tekenen/Schilderen is weer gestart. De donkere
koude dagen komen eraan, leuk om samen met
elkaar iets moois te creëren. Er is nog ruimte
voor liefhebbers!!
Voel je welkom op donderdag van 9.30 tot
11.30 uur in de Meijezaal. Voor een nieuwe
melding, de eerste les is een gratis proefles.

Line Dance
Line Dance is alweer 6 weken aan de gang. Er
is een leuke groep enthousiastelingen, die na
even te oefenen al een leuk dansje op gezellige
muziek kunnen maken. Er is nog plaats voor
een paar liefhebbers. Donderdagmorgen om
10.00 uur in “De Zegge”, eerst even koffie en
dan aan de gang.

QR-code
Voor personen die de QR-code graag schriftelijk aan willen vragen. Dat kan nu. Bij de Bibliotheek Zegveld kun je zo’n formulier ophalen.
Wil je actueel op de hoogte blijven van alle
activiteiten dan kun je even kijken op onze
website: www.welzijnzegveld.nl

Speculaasactie
‘De Lofstem’
(Een ingekomen bericht)
Verleden jaar hebben wij voor het eerst gekozen
voor een heel andere opzet om speculaas te verkopen. Jaren kwamen de leden langs de deur,
maar vanwege corona zijn we daar mee gestopt.
Dit jaar staan wij op vrijdag 5 en zaterdag 6
november
novembe a.s. met een kraam
vol speculaaspoppen
bij
spe
Coop Bremmer, Middenweg 1.
1 Vrijdag van 13.00
– 16.00
uur en zaterdag
1
van
v 9.00 – 16.00 uur.
U kunt de poppen
ook bestellen, mailt
u dan uw bestelling
door naar speculaaslofstem@gmail.
l
com.
Graag voor 4
c
november
a.s. In de
n
Meije
worden de popM
pen
p wel huis aan huis
verkocht!
Verdere gegevens
staan op de folder
die
d binnenkort wordt
bezorgd.
be

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.
5 en 6 nov: Speculaasactie ‘De Lofstem’
6 nov: Najaarsconcert ‘Kunst na Arbeid’
9 nov: Passage. Mevr. Nellie v.d. Vliet komt
vertellen over de Stichting Child’s Destiny of Hope. Een hulpverlenings- en
ontwikkelingsorganisatie die werkt in
Oeganda. Aanvang 19.45 uur
9 nov: Zegveld zorgt vergadering
13 nov: Kleinveeteelt in de sporthal
17 nov: Vrouwen koffie ochtend in de Polderzaal
20 nov: Uitreiking jubileumboek 75 jaar De
Berichtgever ‘In gesprek met’ van 10.00
tot 12.00 uur
20 nov: Intocht Sinterklaas

De Berichtgever in 2021
De Berichtgever hoopt in 2021 te verschijnen
op 19 november en 17 december.
Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk woensdag 3 november 2021
bij ons binnen te zijn.
e Zegveldse
Voor het laatst
Advertenties
en op de
nieuws, kijk ev
uiterlijk vrijdag
van
Facebooksite
5 november 2021.
ver en op
De Berichtge
net
www.zegveld.

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

