
Op het moment van schrij-
ven wordt er op verschil-
lende plekken in ons dorp 
gewerkt. Een groot deel van 
de Boschsloot staat volop 
in de steigers. Er wordt een 

grote renovatie uitgevoerd. Zo wordt 
o.a. het dak vervangen, het voegwerk 
vernieuwd en er wordt opnieuw 
geschilderd.
Op de Hoofdweg vinden met groot 
materieel boringen plaats om zwaar-
dere elektriciteitskabels te plaatsen 
onder de grond. 

Ciska neemt afscheid van 

De Berichtgever
Na vijf jaar is de tijd rijp om de pen door te geven aan iemand anders. Ik heb al-
tijd met veel plezier voor De Berichtgever geschreven. Het feit dat ik niet meer in 
Zegveld woon, maakt het voor mij lastiger om het Zegveldse nieuws te vergaren. 
Dus heb ik besloten om een spreekwoordelijke punt achter mijn activiteiten voor 
De Berichtgever te zetten. Ik wens de rest van het team veel succes en inspiratie  
toe om het blad leuk en levendig te houden. Want uiteindelijk is het wel bij-
zonder dat De Berichtgever dit jaar 75 jaar bestaat. Menig tijdschrift haalt deze 
leeftijd niet. Dus ik zou zeggen: op naar de 100! Veel succes en bedankt dat ik vijf 
jaar heb mogen meewerken aan De Berichtgever!
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MIDDENWEG 37  3474 KC ZEGVELD  |  TEL 0348 691100

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

Nijverheidsbuurt 5 • 3474 LA Zegveld

Machinehandel, Verhuur en Reparaties

G. Donselaar & Zn.
De firma Donselaar verhuurt, repareert en handelt in heftrucks, hydraulische 

kranen en motoren. Verder leveren wij hydraulische slangen en toebehoren.  

            Ook voor constructiewerk en het lassen van ijzer, roestvast staal en 

aluminium kunt u bij ons terecht.

Heftrucks  •
Hydr. kranen  •

Sloopsorteergrijpers  •

•  Motoren
•  Onderdelen
•  Hydr. slangen service

Wilt u meer weten? 

Kom naar Nijverheidsbuurt 5 in Zegveld of 

neem vrijblijvend contact met ons op:

Tel. 0348-692388/06-50620862 

marceldonselaar@ziggo.nl

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



Nieuws van het
Dorpsplatform

Zegveld
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Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft 
het Dorpsplatform Zegveld geen openbare 
vergaderingen meer gehouden omdat het 
bestuur dit niet verantwoord vond, en het door 
overheidsmaatregelen ook niet was toegestaan 
met grote groepen te vergaderen.

Op woensdag 14 juli jl. is na 1½ jaar weer een 
bijeenkomst van het Dorpsplatform gehouden, 
maar dan wel met een beperkte samenstelling. 
Vanuit de vaste kern van deelnemers aan de 
openbare vergaderingen heeft het bestuur 21 
inwoners uitgenodigd. Hiervan waren er 17 naar 
de bespreking gekomen.
Op de agenda stond één onderwerp: de nieuwe 
Omgevingsvisie, een belangrijk onderwerp voor 
ons dorp. Hierover is de gehele avond gesproken. 
Behandeld zijn drie hoofdthema’s:
1.  Waar en hoe wonen we in de nabije toekomst?
2.  Welke voorzieningen en recreatiemogelijkhe-

den horen daarbij? 
3. Hoe is het gesteld met de mobiliteit?

De Omgevingsvisie
De nieuwe Omgevingsvisie beschrijft de 
inrichting van de ruimtelijke omgeving voor 
een periode van circa 20 jaar. Deze toekomst-
visie zegt hoe we de schaarse ruimte verdelen 
waarbij zoveel als mogelijk is ieders belang wordt 
meegewogen.
De gemeente is in het afgelopen voorjaar gestart 
met een participatietraject om de inwoners te 
betrekken bij het tot stand komen van de nieuwe 
Omgevingsvisie. Er zijn online bijeenkomsten 
georganiseerd en er is een digitale enquête ge-
houden. Op deze manier heeft de gemeente re-
acties en ideeën opgehaald bij inwoners, onder-
nemers en maatschappelijke organisaties. Ook 
vanuit de kern Zegveld zijn er reacties en ideeën 
binnengekomen, deze zijn terug te vinden in het 
concept-eindverslag van de participatie.
De inspraak is door de coronabeperkingen ech-
ter beperkt gebleven, openbare inloopavonden 
voor de inwoners zijn niet georganiseerd.

Besluitvorming
Het is de bedoeling dat in september a.s. het 
college van Burgemeester en Wethouders de 
ontwerp-omgevingsvisie vaststelt. Daarna volgt 
er een inspraaktraject en de politieke behande-
ling. Aan het eind van het jaar kan de gemeente-
raad een besluit nemen over de Omgevingsvisie. 
Ook het bestuur van het Dorpsplatform heeft 
tijdens het participatietraject input geleverd. 
Afstemming heeft op 14 juli jl. met een deel van 
de achterban en inwoners plaatsgevonden.
De uitkomst van deze bijeenkomst wil het 
Dorpsplatform gebruiken als input voor het ko-
mende inspraaktraject en de politieke behande-
ling van de ontwerp-omgevingsvisie.
Hierna volgt een greep uit de verzamelde input 
tijdens de bespreking op 14 juli. 

Toekomstige woningbouw
Het is belangrijk dat Zegveld qua inwonertal 
enigszins groeit om als een zelfstandige vitale 
dorpsgemeenschap te kunnen functioneren. Het 
alleen focussen op vasthouden van het huidige 
aantal inwoners is zeker niet voldoende. Om deze 
beperkte groei te kunnen realiseren moet nu toch 
echt meer haast gemaakt worden met woning-
bouwplannen, want er ontstaan nu al ‘gaten’ in 
het ledenbestand van het verenigingsleven. 

Al vele jaren wordt vanuit de dorpsgemeenschap 
gewaarschuwd voor de gevolgen voor het ver-
enigingsleven. Tot nu toe wordt daar helaas niet 
of onvoldoende op gereageerd. Er moet daarom 
nu snel doorgepakt worden. Enquêteresultaten 
uit recente jaren laten zien welke woningen 
gebouwd moeten worden (appartementen, 
rijtjeshuizen, twee onder één kap, vrijstaand, 
etc.). Bij de gemeente en woningbouwcorpo-
ratie GroenWest lijkt vooral aandacht te zijn 
voor de grote kern Woerden en is er nauwelijks 
interesse voor de kleine kern Zegveld.
Verder is duidelijk dat Zegveld een andere 
‘woningcultuur’ heeft dan de grotere kernen. 
Zegveld is een ‘koopdorp’. Een (jonge) Zegvel-
der wil doorgaans niet huren maar kopen. Het 
percentage sociale huur moet dan ook anders 
zijn dan in de grote kern Woerden.

Locaties woningbouw
In het digitale participatietraject is gekeken 
naar toekomstige bouwlocaties voor de kern 
Zegveld. Ook op 14 juli heeft het Dorpsplatform 
mogelijke woningbouwlocaties geïnventari-
seerd, zonder hier al een keuze in te maken. 
Wel is uitgesproken dat nu snel begonnen moet 
worden met het ontwikkelen van de zuidkant 
(hoek Nieuwstraat/Hoofdweg) en met de 
locatie van het kaaspakhuis naast Weidz. Beide 
locaties zijn onderdeel van de in 2014 vastge-
stelde kernrandvisie Zegveld Zuidzijde. Daarna 
komen andere gebieden langs de randen van de 
bestaande woonwijken in beeld.
En wellicht is in de oude dorpskern op beschei-
den schaal nog enige woningbouw mogelijk. 
Verder moet gekeken worden naar de omvor-
ming van buiten gebruik geraakte agrarische 
bedrijven.

Bedrijfsvestiging
Er zijn in de laatste jaren meerdere bedrijven 
uit Zegveld naar Woerdense Verlaat gegaan. 
Daar werden wel terreinen ontwikkeld specifiek 
voor kleine bedrijven. Daardoor is niet alleen 
werkgelegenheid uit het dorp vertrokken, 
maar zijn ook ondersteuners en sponsoren van 
verenigingen vertrokken. 
Daarnaast had dit ook gevolgen voor het 
potentiële vrijwilligersbestand van de Zegveldse 
brandweer.
Gekeken moet worden of er tussen de Nijver-
heidsbuurt en het bedrijfsverzamelgebouw aan 
de Hoofdweg enige uitbreiding kan plaats-
vinden met een terrein voor kleine startende 
Zegveldse bedrijven. Daarbij moet er vooral op 
gelet worden dat er geen bedrijven gevestigd 
worden die zorgen voor veel verkeersbewegin-
gen door zwaar verkeer. De verkeersdruk op 

de hoofdroutes door het dorp is nu al groot en 
zwaar verkeer leidt door de slappe bodem tot 
veel schade aan de wegen en verkeersonveilige 
situaties.

Gemeenschapsvoorzieningen
Voorzieningen (winkels, sport, Milandhof, etc.) 
moeten absoluut behouden worden, dit is een 
voorwaarde voor de leefbaarheid van het dorp.
De Milandhof is een voorbeeld voor andere 
dorpen, zo horen wij meermalen. De gecom-
bineerde invulling met horeca in het gebouw 
maakt dat de functie van dorpshuis behouden 
kan blijven. 
Het is daarbij verwonderlijk dat het voor de 
gemeente klaarblijkelijk moeilijk te bevatten 
is wat er in de Milandhof allemaal plaatsvindt. 
Vanuit de gemeente wordt regelmatig voor-
gesteld om concepten uit andere kernen naar 
Zegveld te kopiëren. Het Dorpsplatform heeft 
hier grote twijfels over. Elk dorp heeft zijn eigen 
cultuur, identiteit en behoefte aan voorzie-
ningen. Het is van belang hiermee rekening te 
houden bij mogelijke verdere ontwikkelingen.
Parkeren bij de Milandhof moet een voortdu-
rend punt van aandacht zijn.
Belangrijke onderwerpen voor de komende 
jaren zijn de plannen voor nieuwbouw van 
basisschool Jorai en nieuwbouw van een Brand-
weerkazerne. Er lopen studies naar geschikte 
locaties. Het Dorpsplatform denkt hierin mee.

Sport en recreatie
Sportaccommodaties (binnen/buiten) moeten 
behouden blijven, zij vormen de motor van het 
dorp.
Wandelvoorzieningen zouden kunnen worden 
uitgebreid. Zegveld heeft mogelijkheden tot 
wandelen, maar veelal wordt gewandeld op 
fietspaden (b.v. langs de Milandweg en Midden-
weg) of op de rijweg (Rondweg). Verbetering 
van de wandelmogelijkheden moet daarom 
aandacht krijgen.
Het voetpad naast Weidz moet zo spoedig mo-
gelijk worden doorgetrokken naar de Hoofd-
weg en worden verbonden met het Zwarte pad.
Er zijn voldoende speelgelegenheden voor 
kinderen. Deze behouden is voldoende. Let wel 
op de diverse doelgroepen.

Verkeer
De aanwezige inwoners op 14 juli zien de nood-
zaak om de bebouwde kom van Zegveld op te 
rekken en daardoor veiliger te maken (ook qua 
inrichting). De oversteek bij Weidz moet anders 
worden ingericht.
De groep vindt dat de vele motoren in de Meije 
een groter probleem zijn dan het landbouwver-
keer. Landbouwverkeer en  fietsers horen bij de 
omgeving vinden de aanwezigen. 
Er moet wel langzamer worden gereden door 
het zware landbouwverkeer. 

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer voor de kern Zegveld is 
‘magertjes’. Er zijn als aanvulling op het regulier 
openbaar vervoer alternatieven beschikbaar 
(belbus, automaatje, enz.).
Het is wellicht niet reëel om meer openbaar 
vervoer te ‘eisen’ dan er nu is. Het is daarom 
belangrijk dat zoveel mogelijk voorzieningen 
in het dorp blijven, dan is het voor dagelijkse 
boodschappen niet nodig het dorp uit te gaan.



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

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

vdknaapsloopwerken@gmail.com
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Diverse soorten heerlijke

Speculaas

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

voor  creatieve vormgeving en real isat ie

Tel. 0615080215 • Lisette_pauw@hotmail.com

Lisette Pauw
Prinses Beatrixstraat 12 • 3474 JW   

Zegveld
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Rob van Hoogdalem fietste in 82 dagen naar 
de Noordkaap en weer terug. Een tocht van 
7.800 kilometer. Rob vertrok op 1 juni jl. en 
op 21 augustus om 10.00 uur hadden vrien-
den en familie en vrijwilligers van het In-
loophuis ‘Leven met Kanker’ zich verzameld 
op het Kerkplein in Woerden om hem een 
warm onthaal te brengen. Door middel van 
deze tocht heeft Rob € 17.000,-- opgehaald 
voor het Inloophuis. De gemeente Woerden 
voegde hier nog € 500,-- aan toe. Rob draagt 
het inloophuis een warm hart toe. Hij verloor 
twee jaar geleden een zeer goede vriendin 
aan kanker en ook zijn ex-vrouw, zoon en 
dochter hebben deze vreselijke ziekte.

Tijdens zijn tocht was het echt Nederlands 
weer. Rob heeft veel in de regen en wind 
gefietst. In zijn bagage had hij een winterjas 
meegenomen die hij in een zak gevacumeerd 
had om ruimte te besparen. Deze jas heeft hij 
pas op de terugweg aangetrokken. Achteraf 
had hij spijt dat hij de jas vanwege het koude 
weer niet veel eerder had aangetrokken. 
Na iedere fietsdag had hij een vast ritme. Bij 
aankomst bij een hotel bracht hij eerst zijn 
bagage naar binnen en deed zijn fietsaccu 
aan de oplader. Daarna plande hij de route 
voor de volgende dag. Afhankelijk of er een 
hotel in de buurt was, plande hij een tocht 
van ongeveer 100 kilometer. De ene dag iets 
meer, de andere dag iets minder. Daarna 
stuurde hij de filmpjes en foto’s, die hij 
onder weg maakte naar Bart van der Linden, 
die elke dag weer een mooie compilatie 
maakte van zijn reis. En elk filmpje werd 
eerst door Rob bekeken voordat ze hem op 
facebook plaatste. Ook heeft Rob privé naar 
mensen de filmpjes doorgestuurd die geen 
facebook hadden. 
Door deze filmpjes heeft Rob met veel men-
sen contact gehad tijdens zijn tocht. Mensen 
die zelf kanker hebben of in de  

familie 
iemand 
verloren zijn 
aan deze 
ziekte. Voor 
Rob soms ook 
zware verha-
len die hem 
diep raakten. 
Soms zat hij 
met zijn mo-
biel aan een 
verlengsnoer 
tot twee uur 
in de nacht 
berichtjes te 
beantwoor-
den.
Op de vraag 
of hij ook 
nog last heeft 
gehad van 
fietskwaal-
tjes geeft hij 
volmondig 
antwoord dat 
hij daar geen 

last van gehad heeft. Wel heeft Rob bij zijn 
eerste val een rib gekneusd. Verder heeft hij 
last van zijn rechterknie gehad en heeft hij 
een hoofdwond opgelopen en drie hech-
tingen in zijn been. Zes kilometer voorbij 
de grensovergang naar Noorwegen is Rob 
aangehouden en mocht hij niet verder. Dit 
allemaal vanwege de coronaregels. Toen de 
politiemannen even niet keken, is hij achter 
een camper onopvallend door gaan fietsen. 
Na 35 dagen fietsen wilde Rob zijn fietsrit 

Rob van Hoogdalem weer terug van de Noordkaap

Archieven van voormalige gemeente 
Zegveld nu digitaal beschikbaar

nog langer maken en vanuit Finland door 
Rusland richting Nederland zijn reis voort-
zetten. Helaas heeft hij hier geen visum voor 
gekregen. Dat zou nog eens 800 kilometer 
extra zijn geweest.  Op 6 juli heeft Rob de 
Noordkaap op een stralende zonnige dag 
bereikt en begon hij aan zijn terugweg. Op 
de vraag wat het mooiste was wat hij tijdens 
zijn reis gezien heeft, hoeft hij niet lang na te 
denken. Rob had van Polen een ander beeld 
dan dat het in werkelijkheid is. De mensen 
zijn er super vriendelijk en het is een mooi 
land qua omgeving. Minder leuke ervaringen 
heeft Rob aan Litouwen. Daar probeerde hij 
verschillende hotels te bellen en probeerde in 
het Engels of Duits te communiceren maar 
ze deden net of ze hem niet verstonden.
 
Het Inloophuis heeft gemerkt dat meer men-
sen de weg daarnaartoe hebben gevonden. 
En dat is ook een van de redenen waarom 
Rob deze fietstocht heeft gedaan. Bij het 
Inloophuis kan iedereen gewoon naar binnen 
lopen. Alles is er op gericht om je te laten 
ervaren hoe mensen met kanker en hun 
naasten ondanks de ziekte een balans in hun 
leven hebben gevonden. Je kan er ontspan-
nen en deelnemen aan activiteiten. Het is een 
huis waar gehuild mag worden en ook zeker 
gelachen. Na de verwelkoming op het Kerk-
plein is Rob persoonlijk naar het Inloophuis 
gegaan om de cheque te overhandigen aan de 
vrijwilligers. 

Namens De Berichtgever willen we Rob feli-
citeren met het behaalde resultaat en kijken 
uit naar het volgende initiatief wat hij weer 
gaat bedenken.

Het archief van de voormalige gemeente 
Zegveld voor de periode 1942-1988 is nu 
toegankelijk. De inventaris, het geordend over-
zicht van dit archief, is onlangs voltooid en in-
middels te vinden op de website van het RHC 
Rijnstreek en Lopikerwaard, het streekarchief 
in Woerden. (https://rhcrijnstreek.nl/ ) 
Op de website heb je verschillende moge-
lijkheden om onder andere personen, foto’s, 
bouwvergunningen of lokale historie op te 
zoeken. Geïnteresseerden krijgen zo een goed 
beeld van dit deel van de Zegveldse geschiede-
nis die uit de desbetreffende periode bewaard 
is gebleven.
Het archief beslaat twee ingrijpende tijdvak-
ken: (een deel van) de Tweede Wereldoorlog 
en de naoorlogse periode tot de opheffing van 
de gemeente Zegveld. Zo bevat het archief 
stukken over de beruchte executie van twee 
Italiaanse deserteurs, die in 1944 door de 
Duitsers werden opgehangen. De naoorlogse 
periode kenmerkte zich door groei en het ein-
de van Zegvelds geografische isolement en ook 
het zelfstandige bestuurlijke bestaan. Zo steeg 
het aantal inwoners tussen 1942 en 1989 van 

1133 naar 2123 personen. Deze groei, bijna 
een verdubbeling van het inwonertal, werd 
voornamelijk veroorzaakt door de ontwik-
keling van het ‘nieuwe’ centrum van Zegveld 
vanaf de jaren 1960. De komst van forensen en 
de ruilverkaveling was één van de manieren 
waarop Zegveld uit het geografische isolement 
kwam. Door de aanleg van nieuwe wegen, 
watergangen en bruggen werd de infrastruc-
tuur sterk verbeterd, maar nam ook het aantal 
boerenbedrijven af. Al met al veranderde 
Zegveld van een sterk agrarisch dorp naar een 
meer evenwichtige woon- en werkgemeente. 
Ook het gemeentebestuur en zijn ambtenaren 
groeiden en ontwikkelden mee: het gemeen-
tehuis en de secretarie gingen in 1972 van een 
voormalig bouwvallig schoolgebouw aan de 
Hoofdweg naar het multifunctionele dorps-
huis De Milandhof aan de Middenweg in het 
nieuwe centrum. Maar zoals ook bij andere 
kleine gemeenten, was de gemeente Zegveld 
een logisch doelwit voor gemeentelijke herin-
deling. Op 1 januari 1989 kwam er een einde 
aan het bestaan van de zelfstandige gemeente 
Zegveld. 
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Op 1 juli jl. vierde Elly van Hanswijk dat zij 
alweer 10 jaar Eetcafé De Halve Maan heeft. 
De tien jaar zijn omgevlogen en er is best 
heel veel gebeurd. Het oude pand is in 2014 
gesloopt en binnen 7 maanden stond er een 
prachtig nieuw eetcafé. Van de keuze om het 
oude pand te slopen heeft ze tot op de dag van 
vandaag geen spijt. De serre is een enorme 
plus, de vloer is waterpas en is 60 cm omhoog 
gekomen waardoor het met hevige regen niet 
meer blank staat binnen. Dat gebeurde in 
het oude pand regelmatig. Elly is menig keer 
’s nachts haar bed uit gegaan als het hevig 
regende om dan naar De Meije te rijden om 
te kijken of alles nog droog was. “Wat ik heel 
belangrijk vind, is dat de oude sfeer toch be-
houden is gebleven. Daar had ik nog weleens 
mijn twijfels over,” aldus Elly. “Achteraf gezien 
hebben we ook veel profijt van onze warmte 
terugwin installatie, die voert een aantal keer 
per uur de lucht van binnen af, en haalt de 
frisse buitenlucht naar binnen om zo een goed 
klimaat binnen te houden. Hiervoor hebben 
wij nu een Covid-veilig-verklaring ontvangen”.

Even terug naar het jubileum. Een heel groot 
feest is het niet geworden door alle corona-
maatregelen, maar toch is er op gepaste wijze 

Ansichtkaarten 
van ons dorp 
Sinds enkele weken zijn bij Bakkerij de Leeuw 
ansichtkaarten van Zegveld/de Meije verkrijg-
baar. 
Op dit moment staan er zo’n 20 verschillende 
exemplaren in het kaartenrek in de winkel. 
Jan de Leeuw: “Ik ben zelf een verzamelaar 
van oude kaarten en vind dat een eigen kaart 
hoort bij een dorp. Ik had al heel lang in m’n 
hoofd zitten dat het een keer moest gebeuren 
en aangezien niemand anders het ondertussen 
had gedaan, heb ik er maar werk van gemaakt”. 
Op de kaarten staan mooie (gekleurde) foto’s 
van herkenbare plekken zoals de Halve Maan, 
de basisschool en de bakkerij zelf. Dus zoekt u 
een leuke kaart, kijk ook eens bij de bakkerij! 

(Een ingekomen bericht) 
 
Net voor de zomervakantie heeft u al weer kort kunnen genieten van 
een openbare repetitie. Hierbij lieten alle onderdelen, ondanks de korte 
repetitie tijd,  het geleerde aan u zien en horen. Wij willen u hartelijk 
bedanken voor het komen kijken en luisteren en hopen u weer als van-
ouds op onze uitvoeringen te kunnen verwelkomen.
Tijdens dit optreden waren de nieuwe majorette jurkjes te zien. Tijdens 
ons najaarsconcert op zaterdag 6 november a.s. zullen deze officieel 
worden gepresenteerd.
Ook dit jaar hebben wij in het najaar weer twee belangrijke acties om 
onze vereniging te helpen.
Vanaf 18 september jl. zijn we weer digitaal Grote Club actie loten gaan 

verkopen. We vertrouwen op uw medewerking om net als vorig jaar 
er een groot succes van te maken. Bij de leden kunt u zich melden als 
u loten wilt bestellen of kijk op onze facebookpagina en website kna.
zegveld.net waar wij mogelijkheden aanbieden om te bestellen.
Wilt u niet vergeten vanaf donderdag 9 december 2021, een dag na de 
trekking, te controleren of u een prijs heeft gewonnen op https://club-
actie.nl/lotenkopers/prijzen-uitslag.
De volgende actie zal zijn op 13 en 14 oktober wanneer wij weer 
oliebollen zullen verkopen in de kraam bij de Milandhof.  Hiervoor 
ontvangt u nog de mogelijkheid om deze vooraf te reserveren zodat u 
zeker bent van uw bestelling.
 
Een muzikale groet van Kunst na Arbeid. 

Eetcafé De Halve Maan viert 
10-jarig bestaan

bij stil gestaan. Op zondag 11 juli jl. is er een 
receptie georganiseerd voor leveranciers, 
zakenrelaties en familie en niet te vergeten een  
groot deel van de oud-personeelsleden, ‘mijn 
meiden en jongens’, zoals Elly ze altijd noemt. 
“Ik ben super trots op het hele team! Tijdens 
corona moesten we alle zeilen bijzetten, 
iedereen heeft daar zijn steentje aan bijgedra-
gen. Ook ben ik heel dankbaar voor de steun 
vanuit de directe omgeving en de vaste gasten. 
We hebben menig maaltijd mogen bezorgen 
en zonder dat, weet ik niet of we het hadden 
gehaald. Gelukkig weet iedereen nu de weg 
naar De Halve Maan nog steeds te vinden. 
En last but not least, mijn thuisfront. Aart is 
mijn steun en toeverlaat! Als het onverwacht 
een keer druk is, springt hij bij en steekt hij 
zijn handen uit de mouwen. We hebben in de 
afgelopen tien jaar De Halve Maan echt op de 
kaart weten te zetten en daar ben ik trots op. 
Dat heb ik niet alleen gedaan, maar samen met 
mijn ‘Golden Team’!”. 

K.N.A. daar zit nog muziek in

Kleine groep van het totale ‘Golden Team’ door 
de jaren heen, oftewel ‘mijn meiden en jongens’.
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bloemen uit de tuin die tijdens de herfst weer 
in een mooie krans verwerkt kunnen worden. 
Oude technieken die in een nieuw jasje zijn 
gestoken. Bijvoorbeeld macramé knopen, wat 
vroeger op school werd geleerd en we totaal 
zijn vergeten hoe dat moet, is nu weer hip.  
Het stippen met verf op servies waar eenieder 
met een heel verschillend resultaat thuiskomt. 
Heel belangrijk vindt Annemarie het dat ieder 
zijn eigen creativiteit gebruikt. Iedereen die 
bij haar komt freubelen helpt ze door een 
voorbeeld te maken. Maar als iemand met de-
zelfde materialen iets heel anders wil maken, 
kan dat natuurlijk ook. We zijn allemaal uniek 
en verschillend. Dat ziet Annemarie graag 
terug in creatieve projecten waar je mee naar 
huis zal gaan. Ook kan je leren haken met dik 
garen van Bobbiny. Dit garen is gemaakt van 
gerecycled katoen. Zo wordt van oud gebruikt 
katoen toch weer iets moois gemaakt. 
Ook is Annemarie gek op koken en bakken en 
verrast ze haar gasten altijd met iets lekkers 
bij de koffie of limonade. Achter de speeltuin 

heeft zij een 
volkstuin waar 
ze verschil-
lende groentes 
verbouwt en ze 
naar hartenlust 
kan tuinieren. 
Met haar cre-
ativiteit zit het 
zeker goed en 
wil dit graag 
met iedereen 
delen. Zo 
hoopt ze 
veel Zegvel-
ders te ont-

moeten in een van haar 
vele workshops. Al vanaf 
4 personen organiseert ze 
een gezellige workshop. 
Zowel overdag als in 
de avond kan je komen 
freubelen. Met de tijden 
valt altijd wat te schuiven. 
Of heb je wat te vieren 
dan is dat ook mogelijk. 
Annemarie maakt er een 
creatief en gezellig feestje 
van.

Wil jij nu ook graag een 
creatief kinderpartijtje, 
vrijgezellenfeestje of 
bedrijfsuitje vieren? Of 
gewoon freubelen met 
je vriendinnen, dan 
kan je een mail sturen 
naar: info@defreubel-
schuur.nl of whatsapp 
naar 0683673727. Voor 
meer informatie over de 
verschillende workshops: 
www.de freubelschuur.nl

ANWB bord
Oplettende dorpsgenoten hebben dit nieuwe 
ANWB-bord misschien al gespot. Het ligt niet 
op een doorgaande route, maar als je toevallig 
op de Broekerweg rijdt weet je sinds enige tijd 
wel welke kant je op moet als je het huis van 
de familie Verburg zoekt. 
De ouderwetse namen en het antieke gevleu-
gelde wiel bovenop doen vermoeden dat het 
bord tientallen jaren op een zolder heeft gele-
gen. Niets is minder waar. Het bord is dit jaar 
gefabriceerd door Jacco Verburg en schoonva-
der Johan Vink. Het ziet er schitterend uit! 
Zover wij weten is het bord niet opgenomen in 
de knooppuntenroute.

Meer muziek in de klas 
op de Jorai
(Een ingekomen bericht)

Hoera, we zijn weer begonnen en dit jaar zal 
extra muzikaal zijn. Juf Melde, van het Kloos-
ter in Woerden, verzorgt samen met onze 
eigen juf Carolien iedere week de muziekles. 
Elke groep krijgt iedere week een half uur les. 
De start was meer dan goed. Met haar gitaar 
in haar hand maakte de juf direct indruk bij 
binnenkomst. Ze zong met de kinderen veel 
liedjes in verschillende talen, klapte ritmes en 
de leerlingen mochten bewegen op muziek. In 
de bovenbouw hebben ze ook gerapt. Er werd 
heel enthousiast meegedaan! Dat belooft veel 
goeds voor de rest van dit schooljaar.

Heel haar leven is freubelen haar hobby. An-
nemarie Spruit is een creatieve, gezellige en 
gastvrije vrouw. Zij is getrouwd met Henk 
Spruit en moeder van zoontje Geert van een 
jaar. Als verpleegkundige heeft ze enige tijd op 
Curaçao gewoond en in een kindertehuis en 
ziekenhuis gewerkt. Voordat ze verhuisde naar 
Zegveld werkte ze in Delft in een verpleegte-
huis. In 2019 trouwde ze met Henk en gingen 
wonen aan de Molenweg in Zegveld.
Al jaren droomde ze van een mooie knutsel-
plek om workshops te geven. En door de 
verhuizing naar Zegveld is deze droom werke-
lijkheid geworden. De schuur is omgebouwd 
tot workshop, ruimte waar ze groepen kan 
ontvangen. Het liefst richt ze zich op recycle-
bare materialen. “We leven in een enorme 
weggooi maatschappij. Of je dat nu wel of 
niet wilt, je doet er snel aan mee.” Annema-
rie houdt van mooie spullen en het gezellig 
maken van hun huis. Elke keer komt ze met 
nieuwe hobbyspullen thuis om te freubelen 
en decoreren. Annemarie geeft ook om het 
milieu en wil daar bewust mee om gaan. Het 
is niet altijd mogelijk om met gebruikte 
materialen te werken. Maar waar moge-
lijk zal ze oude materialen hergebruiken. 
In de freubelschuur kan je verschillende 
soorten workshops volgen en kinderfeest-
jes geven. Knutselen met thema’s van de 
seizoenen waar ook veel materialen uit 
de tuin gebruikt worden. Zo droogt ze de 

Freubelen in de Freubelschuur
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Milandschool rent voor 
Hulphond Nederland 
(Een ingekomen bericht)

De leerlingen 
van de Miland-
school hebben het 
schooljaar goed 
afgesloten. Tijdens 
‘The Big Run – 
School Edition’, 
een sponsorloop 
voor Hulphond 
Nederland, hebben 
alle leerlingen 
zich op die dag 
ingezet voor het 
bijzondere werk 
van deze stichting. 
De opbrengst van 
de actie komt 
ten goede aan de 
opleiding en inzet 
van hulphonden 
voor mensen met 
een fysieke of 
therapeutische 
hulpvraag. De 
leerlingen hebben 

ter voorbereiding in de klas een film gekeken over wat er allemaal komt kijken bij de opleiding 
en inzet van hulphonden. Vervolgens zijn ze actief op zoek gegaan naar familie, vrienden en 
kennissen die hen wilden sponsoren. Op de dag zelf waren de kinderen zeer gemotiveerd om 
onder toeziend oog van familie en vrienden heel veel rondjes te rennen voor het goede doel. Drie 
weken na de sponsorloop kwam Pieter Blickma van Hulphond Nederland een cheque van maar 
liefst € 2.284,65 in ontvangst nemen. 
De leerlingen van de leerlingenraad en groep 5 (die al het geld hadden geteld) mochten de 
cheque overhandigen. Pieter was zeer verrast! “Zo’n kleine school en dan zo’n groot bedrag, 
fantastisch! Met dit geld kunnen we twee hele goede pups aanschaffen en twee mensen heel blij 
maken met een hulphond!” Als alle maatregelen het toelaten, krijgen we dit schooljaar bezoek 
van een hulphond. In het voorjaar gaan we opnieuw een sponsorloop organiseren. Met input van 
de leerlingen zal de leerlingenraad dan een nieuw goed doel kiezen.

VBW 2021 
(Een ingekomen bericht) 

Op donderdag 22 juli jl. was de VBW(sport)
dag. We troffen heerlijk weer en meer dan 60 
enthousiaste kinderen. We hebben gezongen, 
gebeden, gekeken naar een verstrooide profes-
sor en geluisterd naar het Bijbelverhaal van de 
bruiloft te Kana. Daarna zijn de kinderen in 
groepjes spelletjes gaan doen. Na het spel was 
het tijd voor patat. Dat ging er wel in bij ieder-
een! Maar liefst 13 grote zakken gingen bijna 
allemaal leeg. We namen vervolgens afscheid 
van de kinderen van de jongste groep en heb-
ben met de oudere kinderen nog wat spellen 
gespeeld. Het laatste spel was slagbal met voor 
de liefhebbers buikschuiven. Wat was dat ook 
leuk! We kijken dus terug op een mooie dag.

In de komende herfstvakantie hopen we weer 
actief te zijn met de VBW. Huis-aan-huis zal 
er voor die tijd weer een flyer worden ver-
spreid met meer informatie. Houd dus jullie 
brievenbus goed in de gaten en zet alvast een 
kruisje in de agenda bij dinsdag 19 oktober, 
donderdag 21 oktober en vrijdag 22 oktober. 

Viering 150-jarig jubileum 
Onze Lieve Vrouw Geboortekerk uitgesteld

(Een ingekomen bericht)
Op het vaandel voor in de kerk boven het Mariabeeld én het opschrift onder het prachtig geres-
taureerde orgel staat het te lezen: 150 jaar. 
Rond 1620 kerkten de Rooms-Katholieken in het huis van een jachtmeester aan het Zuideinde 
in Nieuwkoop, die tevens priester was. Dat was nog een heel eind vanaf Zegveld. Rond 1750 
werd een boerenschuur in de Bodegraafse Meije ingericht als kerkgebouw. In 1810 woonden 
er 155 Rooms- Katholieken in Zegveld die voor het merendeel in de Meije woonden. De 
schuilkerk in de Meije begon bouwkundige gebreken te vertonen. Plannen om een kerk te 
bouwen bleven nog lang wachten door geld gebrek, het splitsen van de parochies Nieuwkoop en 
Zegveld/Meije en het bepalen van de locatie. Maar in 1871 was de kerk met pastorie gereed in 
De Meije vlakbij de grens van Zegveld.

In verband met het welbekende en slepende coronavirus is besloten het 150-jarig jubileum van 
de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in de Meije uit te stellen tot 2022.
Wanneer er meer duidelijk is, zullen wij dit aan u laten weten.

Hartelijke groet,
De Pastoraatsgroep OLVG

Cheque wordt overhandigd 
aan Pieter Blickma 
van Hulphond Nederland.
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(Een ingekomen bericht)

Bekende onbekende familie
Op woensdag 20 oktober a.s. presenteert voor 
de 11e keer een bekende onbekende familie 
uit Zegveld zich door een presentatie te geven 
met de daarbij behorende foto’s. De door de 
familie uitgezochte foto’s worden getoond 
door Jos Didden. Kom gezellig luisteren en 
kijken naar wie weet bekenden uit uw familie 
of omgeving. De middag begint om 13.30 uur 
in de Milandhof. De koffie/thee kost voor deze 
middag € 3,00 voor 2 kopjes. U dient zich voor 
deze middag wel aan te melden bij Hanneke 
Kastelein, telefoonnr. 691891.

Line dansen
Inmiddels is de nieuwe activiteit ‘line dansen’ 
op donderdagmorgen van start gegaan onder 
leiding van docente Anneke de Jong. Een 
linedance is een formatiedans waarbij een 
groep mensen op country muziek danst in één 
of meer rijen, waarbij ze dezelfde bewegingen 
uitvoeren. De les is op donderdagmorgen en 
begint om 10.30 uur. 

Tekenen/Schilderen
Half oktober gaan we ook weer schilderen/
tekenen onder leiding van docente Mona Ger-
ritsen in de Meije zaal van de Milandhof. De 
lessen zijn op donderdagmorgen van 10.00 tot 
12.00 uur. Er wordt gebruik gemaakt van aller-
lei materialen, onder andere acryl verf, pastel 
krijt, potlood of houtskool. Denkt u daar ben 
ik niet creatief genoeg voor, kom het dan maar 
eens proberen, u zult versteld staan van uzelf.  
Opgeven kan bij Riet Verheul. 
Tel. 691045.

Fietsen
We blijven, bij goed weer, elke 2e en 4e don-
derdag van de maand fietsen. Start om 13.00 
uur voor de Milandhof.  Het is zo lekker om 
te bewegen met de wind door je haren. Liever 
geen grote afstand, geef uw voorkeur aan, dan 
wordt daar rekening mee gehouden. Meer 
weten? Bel Herman Lekkerkerker.  
Tel. 692424/06 25440111. 
Eten
Elke 2e en 4e woensdag van de maand wordt 
er in de Milandhof om 12.00 uur een diner 
geserveerd. U betaalt voor dit driegangen 
diner maar € 7,00. Samen lekker eten, hoe 
gezellig is dat.

Taallessen
(Een ingekomen bericht) 

Op 9 september jl. zijn wij gestart met taal-
lessen voor anderstalige dorpsgenoten. Iedere 
donderdagmorgen (uitgezonderd schoolva-
kanties) kunnen zij van 9.30 uur tot 10.45 uur 
in de Voorhof hulp krijgen bij het verbeteren 
van hun Nederlands. Naast het oefenen van 
de taal is ook de ontmoeting met anderen een 
belangrijk onderdeel van de ochtend, want 
hoe eenzaam kan het zijn om in een land te 
wonen waar je de taal niet goed spreekt en 
bijna niemand kent? Misschien heeft u wel een 
buurvrouw of buurman die (beter) wil leren 
spreken en lezen in het Nederlands. Attendeert 
u hen vooral op deze ochtenden. De lessen 
zijn gratis en er is kinderoppas aanwezig. Voor 
meer informatie kunt u mailen naar Nelleke 
van Dam:  nellekevandam@solcon.nl of Nelly 
Timmerman: nellytimmerman35@gmail.com.  

Bewust Bewegen
Op dinsdag 26 oktober om 15.00 uur wordt 
een proefles ‘Bewust Bewegen’ gegeven door 
mevrouw Els Kniest uit Gouda. Door subtiele 
oefeningen leer je spieren en gewrichten weer 
op een natuurlijke juiste manier te gebruiken. 
Het bijzondere van deze manier van bewegen 
is dat het de hele dag door moeiteloos samen-
gaat met alle dagelijkse bezigheden: in huis, in 
de auto, of in de rij bij de kassa; of je nu staat, 
zit, loopt of ligt. 
Het belang is om de bewegingen zacht te ma-
ken en je lichaam niet te overbelasten, het mag 
geen pijn doen. Dit lijkt ons echt een activiteit 
voor de doelgroep waar Welzijn Zegveld zich 
voor inzet. 
Opgeven kan bij Ada Beiboer,  
tel. 691894.

Website
De website van Stichting Welzijn Zegveld is te 
vinden op: www.welzijnzegveld.nl. Deze wordt 
nagenoeg elke dag bijgehouden en het nieuws 
of eventuele wijzigingen zijn echt actueel. Ook 
staan er mooie foto’s op.

Activiteiten Stichting Welzijn Zegveld

Line dansen.
Iedere donderdagmorgen 10.30 uur - doe gezellig mee!

Als u deze Berichtgever in handen heeft, is het 
polsstokseizoen al weer afgelopen. Samen met 
de dames Sarah Brak (14) en Corien Quaak 
(16) blik ik terug op het afgelopen seizoen en 
vertellen ze me de ins en outs van het springen. 
“Normaal gesproken loopt het springseizoen 
van april t/m augustus. Dit jaar werden de 
eerste maanden de wedstrijden jammer genoeg 
afgelast vanwege corona. Vanaf eind juni moch-
ten er weer wedstrijden gehouden worden.”
Voor beide meiden was het een bijzonder 
polsstokjaar. Ze hadden namelijk hun licentie 
gehaald, wat betekent dat zij mee mochten 
springen aan wedstrijden op de grote schans. 
Corien behaalde bij haar eerste wedstrijd 
meteen de eerste plek en zette een PR neer van 
11.35 m. 
Sarah vertelt dat ze 8 wedstrijden heeft gespron-
gen dit seizoen. Vooral de ‘Snacker Dekker 
bokaal’ was een leuke wedstrijd. “Er waren veel 
mensen, het was gezellig 
en in Zegveld spring je 
gewoon lekker. Doordat 
het nog nieuwe schan-
sen zijn, veert de schans 
bij het rennen een beetje 
omhoog en dat heb je in 
andere plaatsen niet.” 
Als ik de meiden vraag 
hoe ze erbij kwamen om 
te gaan polsstokspringen 
antwoordt Corien: “Mijn 
zus Jennieke zat erop 
en ik ben gewoon een 
keertje mee gegaan. Zo 
is het balletje gaan rollen 
en zo gaat het eigenlijk 
bij de meesten. Er zitten 
hele families op. Als je er 

‘De eerste keer is verstand op nul en gaan’
eenmaal bij bent, is het heel gezellig. Ook vind 
ik het mooi dat je elke keer je grenzen weer 
kunt verleggen, je komt elke keer een stukje 
verder.” 
Sarah: “De eerste keer vond ik ontzettend span-
nend. De eerste keer dat je naar de stok toe rent 
is verstand op nul en gaan. Alles in je lijf zegt 
eigenlijk dat je dat niet moet doen. Die span-
ning blijf je wel een beetje houden als je verder 
komt, maar het is een leuke spanning.”
De dames leggen uit dat er 5 dingen belangrijk 
zijn bij het springen. Dat zijn de aanloop, de 
insprong, het klimmen, de uitsprong en de 
landing. “Als je die 5 goed op elkaar afgestemd 
hebt, heb je een goede sprong te pakken. Wij 
vinden beiden de aanloop het lastigst. Vaak 
denk je te veel na en rem je te veel af. Je moet 
vooral constant zijn. Daarom staat of loopt 
er ook iemand achter je die je daarbij helpt. 
Sowieso is het een sport waarbij je elkaar nodig 

hebt om beter te worden.”
Nu het springseizoen voor-
bij is, is het natuurlijk geen 
tijd om stil te zitten. Sarah 
noemt dat ze een klimpaal 
in de tuin heeft staan, 
zodat ze ook buiten het 
seizoen om kan trainen. 
Corien hoopt in vorm te 
blijven door hard te lopen. 
De Berichtgever wenst 
de meiden veel succes en 
hoopt hen volgend jaar 
weer op de schans te zien 
staan! 

Sarah Brak tijdens een 
prachtige sprong.
(Foto Erik van Kordelaar}



• Beschoeiingen

• Vlonders

• Hekwerken

• Tuinschermen - geïmpregneerd  

 - hardhout

 - gaaselementen 

• Grondwerk - kraanwerk 

 - rioleren

• Erfverharding - grind

                        - split      

     - straatwerk   • 

Tevens doen wij diamantboren 

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

Bel gerust voor een passende 
oplossing, informatie of een 
vrijblijvende offerte. 
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KMN KOOMAN MECHANISATIE 
NOORDEN

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

Voor al uw tuinmachines 
en het 

onderhoud hiervan!

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

Het nieuwe telefoonnummer 
van Kapsalon Zegveld

06 3730 6134
Het vaste telefoonnummer 
vervalt per 1 januari 2022.



Op 22 juli 2021 is overleden onze dorpsge-
noot, kunstenaar Ido Vunderink. 
Ido Pieter Vunderink werd geboren op 9 
mei 1935 te Amstelveen als zoon van Pieter 
Vunderink en Ida Masereeuw. Als kind kon 
Ido niet goed lezen en schrijven en belandde 
daardoor op een school met moeilijk lerende 
kinderen. Later kreeg dat een naam en bleek 
dat Ido dyslectisch was. Dit heeft zijn jeugd 
enorm beïnvloed, want Ido dacht dat hij dom 
was. Wel kon Ido al vanaf zijn vierde jaar goed 
tekenen en was goed in kleuren. Pas heel veel 
later durfde Ido te denken dat hij misschien 
toch wel wat kon. 
Ido zat in Amstelveen op de korfbalclub 
C.S.C.A., oftewel de Christelijke Sport Club 
Amstelveen. Toen ene Lex Hildering kennis 
kwam maken met deze club kwam hij terecht 
bij een hoogzwangere dame die de schoonzus 
van Ido Vunderink bleek te zijn. Bij de ken-
nismaking kwam Lex naast Ido te zitten en zo 
hebben zij elkaar leren kennen. Dit was op 28 
maart 1955. Het vervolg is bekend. Ze hielden 
zielsveel van elkaar en zijn tot Ido’s overlijden 
bij elkaar gebleven, 66 jaar lang.

Ido schilderde al vanaf zijn vierde jaar. Een 
schilderijtje met daarop viooltjes. Hij schil-
derde dan aan de voet van zijn moeder die 
ook schilderde. Vanwege zijn dyslexie slaagde 
hij er niet in om de middelbare school af te 
ronden. Maar op grond van tekenstudies werd 
hij in 1953 toch aangenomen op de Kunstnij-
verheidsschool in Amsterdam, de voorloper 
van de Gerrit Rietveld Academie. Ido krijgt 
zijn eerste baan in 1957 als textielontwerper 
bij textielbedrijf Convair in Amsterdam. Begin 
jaren zestig stapt hij over om met glas te gaan 
werken. Er volgde een lange reeks opdrachten 
van glasapplicaties voor kerken, bedrijven en 
overheidsinstellingen. Vervolgens heeft Ido 
nog een korte periode met staal gewerkt, maar 
het werken met staal kon hem nauwelijks 
voldoening geven. 

In 1976 zijn Ido en Lex in ons dorp komen 
wonen. Zij hadden een oude boerderij ge-
vonden in de Meije die zij verbouwd hebben. 
Allereerst startte Ido hier met een kennel 
waarin hij honden ging fokken. In verband 
met lichamelijke klachten halverwege de jaren 
tachtig raadde de dokter hem aan om lichtere 

activiteiten te ondernemen. 
Ido besluit zich helemaal 
te gaan toeleggen op de 
schilderskunst. En toen in 
1985 de boerenschuur die 
voor de woning stond te koop 
kwam, werd deze gekocht en 
verbouwd tot wat nu Galerie 
Vermeije is. In 1988 heeft 
Ido zijn eerste expositie in 
deze galerie kunnen houden, 
waarna er nog velen zouden 
volgen.

Eenmaal in de Meije werd Ido 
telkens weer betoverd door 
het oneindig weidse landschap 
van het Groene Hart. En veel 
van zijn schilderijen beelden 
dan ook geabstraheerde land-
schappen en stillevens uit. In 
het begin kon je goed zien wat 
zijn schilderijen voorstelden, 
later vereenvoudigde hij de 
essentie van het schilderij en 
ontdeed het van alle franje. 
Met andere woorden, al het 
overbodige werd weggelaten 
en werden zijn schilderijen 
veel abstracter. Als mens en 
kunstenaar had Ido veel respect voor de schep-
ping. En dat hij zich daar heel bewust van 
was, wanneer hij schilderde of door de natuur 
wandelde. “Je moet je vak kunnen, maar de 
gave krijg je van boven”, aldus Ido. 
Meer dan duizend schilderijen heeft Ido 
geschilderd waarvan er zo’n zevenhonderd 
over de hele wereld hangen. Zo’n zestig werken 
van zijn hand hingen in het gemeentehuis van 
Woerden. 

In 1999 zijn de werken van Ido gebundeld in 
een boekwerk. Dit boek geeft een overzicht 
van zijn oeuvre tot 1999. In 2005 verschijnt 
een tweede boek, dat als titel meekrijgt: ‘De 
verbeelding van het onzichtbare’. In dit boek 
zijn voornamelijk schilderijen afgebeeld die 
Ido heeft gemaakt in de periode 1999–2004. 

Zijn laatste werk deed hij in 2018 in opdracht 
van de gemeente Woerden. Een schilderij voor 
boven aan de trappen in het nieuwe stadhuis. 

Het schilderij heeft een afmeting van 4,20 
meter breed en 3 meter hoog. Omdat Ido op 
dat moment nogal tobde met zijn gezond-
heid, had de dokter hem afgeraden om deze 
opdracht aan te nemen. Maar de gemeente had 
gezegd: “Jij moet het doen, jij bent de beste.” 
Ido vertelde destijds: “Ik dacht, dan moet het 
maar. Dan ga ik maar dood terwijl ik schilder.” 
Het schilderij met de titel ‘Het groene Hart’ 
is uiteindelijk een van zijn mooiste werken 
geworden waar hij met heel veel plezier aan 
heeft gewerkt. 

De laatste jaren heeft Ido veel schilderijen 
gemaakt met een religieuze achtergrond. Een 
onderwerp dat hem bijzonder boeide. Graag 
had hij nog een keer een expositie gehouden 
van zijn laatste werken, maar dat is er vanwege 
zijn broze gezondheid niet meer van gekomen. 

In Ido verliezen we een zeer gewaardeerd 
kunstenaar, die met de schoonheid van zijn 
schilderijen zijn publiek steeds weer wist te 
ontroeren. Frans Lander, een goede vriend van 
Ido en Lex verwoordde het als volgt: “We zul-
len Ido missen, maar de schoonheid van zijn 
kunst blijft bij ons als een eeuwige troost.” Ido 
had door zijn innemende karakter, beschei-
denheid en vriendelijkheid in ons dorp menig 
vriendschap gesloten. Velen zullen zijn aanwe-
zigheid in de Coop supermarkt gaan missen. 
Het afscheid van Ido heeft op vrijdag 30 juli 
2021 in besloten kring plaatsgevonden waarna 
hij is begraven op de begraafplaats Rijnhof 
in Woerden. Hij mocht de leeftijd van 86 jaar 
bereiken.

De Berichtgever wenst Lex en verdere familie 
heel veel sterkte en troost om dit verlies een 
plekje te geven.  

Kunstuitleen bij Atelier de Schuur
(Een ingekomen bericht) 

Gelukkig kunnen we voorzichtig aan weer beginnen met wat exposities! Vooral onze kunstenaars 
vinden dit ook heel leuk. Zij hebben ook in de corona-periode hard gewerkt en mooie kunst 
gemaakt. Op 5 september jl. hebben we in Woerden op het kunstpark gestaan en vanaf 11 sep-
tember is onze kunst te zien in het Baken in Woerden. Een open dag in Zegveld staat vooralsnog  
niet op de planning, maar we hebben wel een ander nieuwtje. Voorheen was de kunst die onze 
kunstenaars maakten alleen maar te koop. Maar vanaf heden is de kunst ook te huur. We hebben 
een kunstuitleen mogelijkheid gestart. 
Op onze website kunt u daar alles over vinden. Daarop staan de beschikbare kunstwerken. Heeft 
u belangstelling voor één van de kunstwerken, laat het ons dan weten, dan nemen wij zo snel 
mogelijk contact met u op. Kunstwerken, details en prijzen kunt u vinden op onze website.  
http://atelier-deschuur.nl.

In memoriam: Ido Vunderink
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 Elvera  •  Salon La Sonrisa  •  salonlasonrisa@ziggo.nl

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

‘Het bijzondere zit vaak verborgen 
in het gewone’

Uitvaartbegeleider
Zegveld 

0348-691398/06-11136234
www.mistoria-vanderzon.nl
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Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

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

Schildersbedrijf

Beukers

Paulien Emidio 

Dorpsconsulent ZegveldZorgt

Mobiel: 06-14326531 

E-mail: dorpsconsulent@zegveldzorgt.nl

Bezoek en post adres: 

Hoofdweg 70, 3474JG Zegveld

www.zegveldzorgt.nl

Werkdagen:

Dinsdag, woensdag en donderdag

van 08.00 tot 17.30 uur.

Paulien Emidio Wer
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In 1971 telde de bevolking van Nederland 
12.377.000 mensen. En er trouwde in dat jaar 
112.000 stelletjes. En één van die stelletjes 
waren Jaap Graman en Anneke Quint uit de 
Pr. Beatrixstraat 34. Zij trouwden op 30 juni 
1971. Een kleine rekensom leert ons dat zij 
dit jaar vijftig jaar getrouwd zijn. 
Jaap en Anneke zijn allebei in Amsterdam 
geboren en woonden ook nog in dezelfde 
straat. Jaap op de ene hoek en Anneke op de 
andere hoek van de straat. En daar wisten 
zij niet van elkaars bestaan af. Jaap heeft nog 
één broer en Anneke nog vier zussen en één 
broer. Ze bezochten allebei een andere lagere 
school. Anneke ging na de lagere school naar 
de Mulo en volgde daarna in de avond de 
volgende cursussen: steno Nederlands, Han-
delscorrespondentie Nederlands en Engels 
en nog steno Engels. Anneke ging werken 
op de administratie van modehuis Gerzon 
in de Kalverstraat in Amsterdam. Anneke 
vertelt: “Ik weet ook niet waarom, maar bij 
mijn sollicitatie ging m’n moeder mee. Bang 
zeker dat het gesprek niet goed zou lopen. 
Vervolgens ben ik bij Verblifa gaan werken 
op de afdeling inkoop, ook in Amsterdam. 
Verblifa, een afkorting van de Vereenigde 
Blikfabrieken, was een Nederlands bedrijf dat 
o.a. blikverpakkingen fabriceerde. Na twee 
jaar ging het bedrijf weg uit Amsterdam en 
ben ik gaan werken bij de Fiat Nederland in 
Amsterdam. Eerst was ik daar secretaresse 
van de bedrijfsleider en later secretaresse op 
de afdeling personeelszaken.”  Jaap ging na 
de lagere school naar de LTS. Na het behalen 
van zijn diploma ging hij werken in de bouw. 
Toen het op een gegeven moment minder in 
de bouw ging, zocht hij een tijdelijke baan 
elders. Jaap kwam te werken bij Fiat Neder-
land in Amsterdam. Hij ging werken in de 
buitendienst en moest de auto’s controleren 
die daar afgeleverd werden. En u raadt het al, 
bij dit bedrijf hebben Anneke en Jaap elkaar 
leren kennen. Hoewel ze een totaal verschil-
lende achtergrond hebben, won de liefde 
het en werd er op 30 juni 1971 getrouwd. 

Eerst het burgerlijk huwelijk en vervolgens 
werd het huwelijk kerkelijk ingezegend in 
de Christus Koningkerk in de James Watt-
straat in Amsterdam Oost. “Het was wel heel 
chique, de dames in het lang en de heren in 
een jacquet en vervolgens met koetsen naar 
de kerk. We trokken veel bekijks.” 
Omdat een koopwoning in Amsterdam niet 
te betalen was, werd verder gezocht. Via een 
advertentie van een makelaar in de krant 
viel hun oog op een huis in Zegveld, een 
dorp waar ze nog nooit van hadden gehoord. 
Toch durfden ze het aan om de woning aan 
de Prinses Beatrixstraat 34 vanaf tekening te 
kopen. “Op 30 juni 1971, onze trouwdag, was 
de bouw van onze nieuwe woning in Zegveld 
nog niet klaar, dus hebben we nog een maand 
bij de ouders van Jaap ingewoond. Toen we 
eenmaal in Zegveld woonden, hebben wij 
onze ogen uitgekeken op het platteland. Wat 
wil je, van Amsterdam naar een klein dorp. 
We lagen eerst wakker van het geluid van de 
krekels en kikkers.”

Jaap is vlak voor zijn trouwen weer in de 
bouw gaan werken als timmerman. Na enkele 
jaren voor diverse bazen te hebben gewerkt, 
is hij voor zichzelf begonnen. “Ik kluste 
al veel bij in de avonduren en ben in 1976 
gestart met een eigen klusbedrijf, genaamd 
Graman Onderhoudsbedrijf.” Jaap heeft altijd 
al twee rechterhanden gehad, want zo vertelt 
hij: “Wat mijn ogen zien kunnen mijn handen 
maken.” Zijn bedrijf betrof een eenmans-
bedrijf. “Soms deed ik een klus in samenwer-
king met dorpsgenoot Ronald de Vries die 
ook een klusbedrijf heeft. Daarnaast heb ik 
ook nog een periode bloemen in de Bijlmer 
verkocht en had een glazenwassersbedrijf.” 

Anneke haar leven bestaat voor een groot 
deel uit vrijwilligerswerk. Zo kreeg zij in 
januari 2012 uit handen van de Bodegraafse 
wethouder Verkleij een medaille in het 
kader van het jaar van de vrijwilliger. Vanaf 
de oprichting van de buurtbus in 1988 tot 

heden is Anneke actief bij de Buurtbus De 
Meije. Verder is zij nog steeds actief binnen 
de geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw 
Geboorte kerk in de Meije. Diverse functies 
heeft zij binnen deze geloofsgemeenschap 
vervuld en nog steeds is zij daar actief. Zij 
wordt omschreven als geduldig, behulpzaam, 
liefdevol, zorgzaam en biedt een luisterend 
oor aan degene die dat nodig hebben. Ook 
binnen tennisvereniging Miland is Anneke 
een gewaardeerd persoon. Waar mogelijk 
zal ze helpen. Al het vrijwilligerswerk van 
Anneke is niet onopgemerkt gebleven en op 
dinsdag 26 april 2016, de dag voor Konings-
dag, werd zij benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Naast Anneke haar vrijwil-
ligerswerk heeft zij 30 jaar lang, van 1981 tot 
2011, de Jorai school schoongemaakt. Als 
Anneke nu nog wat vrije tijd over heeft, dan 
mag ze graag lezen, puzzelen of fietsen. 

Jaap heeft door zijn drukke werkzaamheden 
van zijn onderhoudsbedrijf weinig vrijwil-
ligerswerk kunnen doen. Alleen bij tennis-
vereniging Miland heeft hij 40 jaar de nodige 
klussen als vrijwilliger gedaan. Zo was hij 
onlangs opzichter bij de bouw van het nieuwe 
sportcomplex van de tennisvereniging aan de 
Milandweg. Als hobby mag Jaap graag een 
potje tennissen en een spelletje doen op zijn 
tablet. 

Van de gemeente Woerden kregen ze ter 
gelegenheid van hun 50-jarig jubileum een 
blikken doosje met bonbons met de felici-
taties van burgemeester Victor Molkenboer. 
Anneke vertelt: “Het is een bijzondere dag 
geworden. Om half acht ‘s morgens kregen 
we al een ontbijt van mijn zus. En naast onze 
kinderen Carolien en Marleen, hun mannen 
en de zes kleinkinderen  hebben we de hele 
dag door visite over de vloer gehad. Ik had 35 
gebakjes besteld en kwam bijna nog tekort. 
Over de hele dag zijn 15 boeketten bloemen 
bezorgd. Ja, we hadden eigenlijk een feest 
willen geven, maar door corona kon dat niet. 
Toch is het alles bij elkaar een dag met een 
gouden randje geworden.” 

Ook De Berichtgever heeft dit gouden echt-
paar gefeliciteerd met hun jubileum en het 
bloemetje van de maand overhandigd. Wij 
wensen hen, samen met allen die hen lief en 
dierbaar zijn, nog heel veel mooie, voorspoe-
dige en gezonde jaren.

De Berichtgever zegt het met bloemen

Kledingbeurs bij 
Van Ingen
Op dinsdag 12 en woensdag 13 oktober a.s. is 
het sinds lange tijd weer tijd voor de kleding-
beurs bij de Familie Van Ingen aan de Mo-
lenweg. Zoals gebruikelijk gaat de opbrengst 
weer naar een goed doel in Roemenië, dit keer 
wordt het besteed voor winterhulp. De beurs is 
op beide dagen geopend van 10.00 tot en met 
20.00 uur.
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Voorinschrijving jubileumboek

In gesprek met…
Zegvelders en Meijenaren

Op 20 november a.s. zal dit prachtige boek verschijnen. Het boek wordt uitgevoerd 

in full-colour met heel veel mooie foto’s van de betreffende personen en hun gezin. 

Ook zullen er bijzondere berichten geplaatst worden uit De Berichtgevers van voor 

de herindeling in 1989.  

Het boek krijgt als titel: ‘In gesprek met …’, de titel waaronder al deze interviews zijn 

gepubliceerd in De Berichtgever. Voor slechts € 20,00 bij voorinschrijving wordt u 

deelgenoot van dit prachtige boek. Na 15 oktober a.s. zal de prijs € 25,00 bedragen. 

De prijs is exclusief eventuele verzendkosten. 

Profiteer daarom nu van de € 5,00 korting en vul de antwoordkaart in. Wellicht kunt 

u ook bij uw familie en vrienden informeren of zij geïnteresseerd zijn! 

Het jubileumboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan 
van De Berichtgever bevat 35 gebundelde levenslopen op 
basis van de interviews die Gert Ton de afgelopen vijf jaar 

heeft gehouden met bekende Zegvelders en Meijenaren en 
de wijze waarop zij leefden in ons dorp.

Ja, ik maak gebruik van de voorinschrijving van het jubileumboek: ‘In gesprek met...’ .

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats:

Tekent hierbij in voor:        exemplaren

Plaats:      Datum:              Handtekening:  

Deze bon kunt u inleveren op onderstaande adressen:

Gerkla Gerritsen, Eikenlaan 19  of  Gert Ton, Broeksloot 43 

Deze speciale intekenprijs geldt tot 15 oktober 2021.

Gert Ton sprak met:

Jo Kroone 

Ruth Loenen 

Paul Vonk

Nienke van der Kooi-Kooistra 

Lex Hildering 

Charles & Elly Wijnekus-Cornelissen 

Gert & Thea Wijman-Groenendijk 

Reinier van Erven Dorens 

Rens den Hollander 

Bep Burggraaf-Muit 

Henk Meinders 

Rie Hoogendoorn-de Leeuw 

Bas de Bruijn 

Jan Balvert 

Jacques Tournant 

Truus Verhage-Hellingerwerf 

Pieter Masmeijer 

Truus Spruit-Heinsbroek 

Mees Weststrate 

Lijndert & Nel Bos-Kastelein 

Jo Kuijf-van Breukelen 

Cor Sluijs 

Rob van Hoogdalem 

Nico & Francis van Tricht-Scheel 

Cees & Ali van Hanswijk-de Leeuw 

Jopie Kruijt-Visser 

Henk Heemskerk 

Fred & Rita Hogerheijde-de Jong 

Gerrit & Annie Baas-Vreeburg 

Koos & Ria Reijersen van Buuren-de Wit 

Inger & Liny van Mourik-van den Dool 

Steef Schouten 

Gert & Bea Hulleman-van Veen 

Cees & Dit Timmerman-Hoogendoorn 

Rie Droogers-Baan.

De Berichtgever
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Burgerlijke stand

Geboren: 

7 juni 2021
Olaf Steven Andries (Olaf), zoon van
Anco & Annet de Ridder-Rijneveld
Bastiaan Bosstraat 20, 4128 SG  Lexmond

21 juni 2021
Sam Jack Nicolas (Sam), zoon van
Erik & Kim Streng-Verhage
Korensloot 4, 3474 HL  Zegveld

23 juni 2021
Daley Jakob (Daley), zoon van
Bart van de Geer & Michelle Zimmerman
Meidoornstraat 28, 3442 GB  Woerden 

10 juli 2021
Dena, dochter van 
Roy & Bea Kappert-van Amerongen
Weth. W.A. Boerkampweg 10, 8121 DB  
Boskamp

31 juli 2021
Loek Nicolaas Gerardus (Loek), zoon van
Perry & Stephanie Bunnik-Hoogendoorn
Middenweg 17, 3474 KC  Zegveld

1 augustus 2021
Minte Maria (Minte), dochter van
Bart & Anne Wijsman-van den Bergh
p/a Anne’s Bloem, Middenweg 9d, Zegveld

11 augustus 2021
Amy, dochter van
Rick & Daniëlle van der Waal-Kastelein
Langeweg 137, 4133 AW  Vianen

17 augustus 2021
Cornelis Adrianus (Cas) & Johanna Marga-
retha Ivonna (Janna), zoon en dochter van
Dirk Jan & Linda van Amerongen-Oskam
W. Alexanderstraat 27, 3474 JS  Zegveld

6 september 2021
Eva Jane (Eva), dochter van  
Ivo en Diana Kruijt-Kastelein
Defensie-eiland 26, 3441 VC Woerden

Huwelijk:
25 juni 2021
Aad van Vliet & Manon van Schaik
Hoofdweg 25, 3474 JA  Zegveld

17 juli 2021
Mark Wiegeraad & Paulien Ton
Adriaan Duyckpad 7, 3445 VS  Woerden

19 augustus 2021
Bastiaan Brak & Coline Meijers
Rietveld 24A, 3443 XC  Woerden

20 augustus 2021
Erik Verlaan & Maureen van der Horst
Noorden

30 september 2021
Arie Zoeteman & Jennieke Quaak
Baron Mackaystraat 4, 2982 AA  Ridderkerk

25 jaar getrouwd:
18 oktober 2021
Ad & Margriet Langerak-de Leeuw
Hoofdweg 147, 3474 JC  Zegveld

15

De Berichtgever in 2021 
De Berichtgever hoopt in 2021 te verschijnen 
op 22 oktober, 19 november, 17 december.

Kopij voor het volgende nummer dient ui-
terlijk woensdag 6 oktober 2021 bij ons 
binnen te zijn. Adver-
tenties 
uiterlijk vrijdag 
8 oktober 2021. 

Voor het laatste Zegveldse 

nieuws, kijk even op de 

Facebooksite van 

De Berichtgever en op 

www.zegveld.net

De Berichtgever            JAAR

Agenda (onder voorbehoud)

ZegveldZorgt: Iedere dinsdagmorgen van 10.00 
- 12.00 uur koffieochtend op Korensloot 15. 
Indien er vervoer nodig is dan graag tevoren 
aanmelden bij Atie Vermeij, telefoon 691658. 
Zegveld Beweegt: Iedere woensdagmorgen om 
10.00 uur wandelen, verzamelen in de Zegge. 
Er lopen vrijwilligers mee. Voor informatie 
kunt u Marja Meijers bellen, telefoon 691470.

12 okt: Passage. Mevr. Anneke Berkheij, arche-
ologe uit Woerden, komt vertellen over: ‘Het
dagelijks leven in het oude testament”. Aanvang 
19.45 uur in de Milandhof
12 en 13 okt: Kledingbeurs bij Van Ingen van 
10.00 – 20.00 uur
13 en 14 okt: KNA Oliebollen actie
19, 21 en 22 okt: VB
6 nov: Najaarsconcert ‘Kunst na Arbeid’

40 jaar getrouwd:

14 oktober 2021
Leen & Mieke Meijer-van der Wilt
Toegang 3, 3651 MA  Woerdense Verlaat

50 jaar getrouwd:

23 september 2021
Cok & Gerrie Berkelaar-van Valkenburg
Park Oudeland 90-B, 3443 AJ  Woerden

15 oktober 2021
Joop & Riet Verheul-Hoogenboom
Rondweg 40, 3474 KG  Zegveld

Overleden:

1 juni 2021
Rochus Biever
in de leeftijd van 83 jaar
Meije 218, 3474 MC  Zegveld

24 juni 2021
Hermanus Jozef (Herman) Vergeer
in de leeftijd van 76 jaar
Meije 167a, 3474 MA  Zegveld

14 juli 2021
Bernard Hendrik Teunis (Ben) van Vliet
in de leeftijd van 63 jaar
Kastanjelaan 21, 3474 KB  Zegveld

15 juli 2021
Petrus Johannes (Piet) van Vliet
in de leeftijd van 77 jaar
Meije 153, 3474 MA  Zegveld

23 juli 2021
Ido Pieter (Ido) Vunderink
in de leeftijd van 86 jaar
Meije 205, 3474 MB  Zegveld

3 augustus 2021
Jan Thomas (Tom) van Dam
in de leeftijd van 61 jaar
Kastanjelaan 3, 3474 KB  Zegveld

4 augustus 2021
Johannes Arie (Johan) Groenendijk
in de leeftijd van 56 jaar
Milandweg 34, 3474 KK  Zegveld

6 augustus 2021
Jacoba Johanna (Co) Brak-Boer
in de leeftijd van 94 jaar
Hoofdweg 94A, 3474 JH  Zegveld

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor al het medeleven dat wij hebben mogen 
ontvangen tijdens de periode van ziek zijn en 
na het overlijden van onze lieve man, vader, 
schoonvader en opa

Ben van Vliet

Deze betrokkenheid heeft ons héél goed gedaan.

Bedankt namens:
Luciënne van Vliet-Uittenbogaard
kinderen en kleinkinderen

Wij danken iedereen voor de persoonlijke be-
langstelling en de vele kaarten die wij mochten 
ontvangen na het overlijden van mijn maatje

Tom van Dam

Het is fijn te ervaren dat zovelen met ons 
meeleven.

Conny van Dam, kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

Wij willen u hartelijk danken voor de vele feli-
citaties die wij van u gekregen hebben voor ons 
50-jarig huwelijk. Wij stonden versteld van de 
hoeveelheid en hebben dit zeer gewaardeerd.

Thomas en Janneke van Dam

(Een ingekomen bericht)

EHBO: voor iedereen !
Iemand gerust stellen, een arts of 112 bellen 
kan iedereen. Maar wat als een slachtoffer van 
een ongeval niet meer aanspreekbaar is of zich 
levensgevaarlijk verwond heeft…juist dan is 
direct in actie komen van levensbelang!
Leer bij onze EHBO vereniging wat je moet 
doen en je juist niet moet doen. Wij bieden 
je een interessante opleiding waarin we je alle 
facetten van eerste hulp aan slachtoffers leren. 
Een essentieel onderdeel van de cursus is 
reanimatie en gebruik van een AED. Onze les-
sen worden gegeven door een enthousiaste en 
ervaren instructeur, die altijd met plezier zijn 
kennis en kunde deelt.
De cursus wordt gegeven in de ‘Milandschool’ 
in de Meije, Hazekade 10 op zaterdag 2, 9 en 30 
oktober van 9.00 tot 16.00 uur.  Op 6 novem-
ber ‘s morgens les en ‘s middags het examen. 
De kosten zijn € 175,-- per cursist. Dit is incl. 
boekje, koffie/thee. 
Heb je vragen of wil je je opgeven voor de 
EHBO cursus neem dan contact op met Annita 
van Vliet via ehbomeijezegveld@gmail.com of 
06-13812129



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


