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Voor inwoners van Zegveld
en de Meije

Namen bij het oorlogsmonument
(Een ingekomen bericht)
In mei 1940 brak de Tweede Wereldoorlog uit en viel Hitler Nederland binnen.
Daarbij kwamen in de eerste dagen van
de oorlog drie Zegvelders om het leven.
Op 12 mei 1940 sneuvelde Cornelis
Gerrit Kleinveld nabij Dordrecht aan de
Mijlweg. Eveneens op 12 mei 1940 sneuvelde Hendrik Reijerse in Achterveld,
gemeente Barneveld. Op 14 mei 1940
sneuvelde Christinus van Ommeren. Hij
streed in de Grebbelinie.
In een later stadium van de oorlog verloren nog twee Zegvelders het leven.
Op 2 oktober 1944 overleed Cornelis van
Vliet bij Rietveld. Hij werd door vliegtuigen onder vuur genomen.
Op 6 december 1944 overleed Aart Boer
in het vernietigingskamp Ladelund in
Neuengamme. Hij werd door de vijand
opgepakt vanwege verzetsactiviteiten.
Het is er nooit van gekomen om de
namen van deze veelal jonge mensen
bekend te maken en deze mensen uit de
vergetelheid te halen. In overleg met het
Dorpsplatform, de Oranjevereniging, de
ontwerpster van het monument Amke

Op de foto de
dodenherdenking
in 2021.

Homan en de gemeente Woerden willen
enkele jongeren uit onze gemeente deze
ereschuld alsnog inlossen door hun namen te vermelden bij het Oorlogsmonument. Ter nagedachtenis aan vijf mensen
uit Zegveld die nooit meer thuiskwamen.
Deze gedenkplaat is een eerbetoon
van de Zegveldse bevolking aan hun
nabestaanden en om volgende generaties
en voorbijgangers te herinneren dat uit
Zegveld vijf mensen stierven in hun
strijd voor onze vrijheid.
Dit is een initiatief van enkele jongeren
uit Zegveld. Zij schreven medio 2020 een

brief naar de burgemeester van Woerden, de heer Victor Molkenboer, die hen
vervolgens uitnodigde op het stadhuis
met een kop koffie. De burgemeester
bleek zeer positief over het initiatief van
de jongeren.
Door corona kwam alles een beetje stil
te liggen. In samenwerking met enkele
familieleden maakten zij een plan dat
straks zichtbaar zal zijn bij het monument aan de Middenweg. De onthulling
staat gepland op 4 mei a.s. tijdens de
dodenherdenking.
Hierbij zullen ook enkele nabestaanden
aanwezig zijn.

Juf Anja neemt een nieuwe route
(Een ingekomen bericht)
Na bijna 47 jaar werken als leerkracht in het onderwijs bij de Groeiling en
daarvan 38 jaar verbonden te zijn geweest met de basisscholen de Willibrord
en de Miland, neemt Anja een nieuwe route. Ze stopt met werken want ze
gaat met pensioen en gaat genieten van meer vrije tijd. Het betekent ook dat
de Miland verder zal gaan zonder deze ervaren, trouwe, wijze en bijzondere
leerkracht. Meer dan 1000 leerlingen en 100 collega’s hebben het meesterschap
van Anja mogen meemaken. We kunnen haar eigenlijk niet missen, maar
gaan dit toch proberen. In de 47 jaar heeft Anja gewerkt als leerkracht in de onderbouw en ook als intern begeleider van alle groepen. Op woensdag waren alle
leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en teamleden van de Miland verzameld op de
parkeerplaats aan de Hazekade. Juf Anja arriveerde op haar laatste schooldag
in een Tuk Tuk die werd bestuurd door haar partner. Ze werd welkom geheten
door iedereen en daarna volgde een feestprogramma waar zij ook prachtige
cadeaus mocht ontvangen. Ook juf Anja had cadeaus bij zich en daarbij hoorden natuurlijk ook boeken, want Anja is dol op lezen en voorlezen. Daarnaast
ontvingen alle leerlingen een ouderwets speeltje, namelijk een tol. Daarbij had
Anja de wens dat zij hoopte dat alle leerlingen hun ‘draai’ zouden vinden.
Aan het einde van de ochtend was er een receptie voor ouder(s)/verzorger(s),
Meijenaren en oud-leerlingen. Op vrijdag werd Anja te midden van haar
gezin, familie en vrienden toegesproken en toegezongen door haar collega’s. We
bedanken Anja voor alles wat ze heeft gedaan voor onze school!
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Wij hebben
heerlijke grote

bokkenpoten
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.

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

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

Amstelkade 4e, 3652 MD, Woerdense Verlaat
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Gemeenteraadsverkiezingen
Op 14, 15 en 16 maart jl. vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De opkomst voor Woerden in
zijn geheel was 60,69%. Voor Zegveld lag dit percentage op 68,25%, iets hoger dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
LijstvanderDoes en Inwonersbelangen kregen er beiden een zetel bij. Woerden&Democratie (voorheen Fractie Bakker en WeDo Politiek) kreeg twee zetels. De nieuwe partij Splinter van Femke Merel
van Kooten kreeg één zetel. De partijen die er een zetel bij kregen, ging ten koste van het CDA en
VVD (beiden één zetel verlies), Sterk Woerden (twee zetels verlies) en de zetel van de SP. De SP is niet
meer teruggekomen in de gemeenteraad.
Onze dorpsgenoot Job van Meijeren (CDA) werd met grote meerderheid gekozen. Job kreeg in totaal
1500 voorkeur stemmen, waarvan er 507 uit ons dorp kwamen.
De Berichtgever wenst Job als raadslid heel veel succes in zijn verdere politieke carrière en wij vertrouwen er op dat hij de belangen uit ons dorp met verve zal behartigen. De totale uitslag voor Zegveld en
Woerden is als volgt:

Jaap Graman
erelid TV Miland

Zegveld
Partij
CDA
VVD
Prog.Woerden
LijstvdDoes
Chr. Unie/SGP
Sterk Woerden
D’66
Inw.Belangen
Wrd&Demo
Splinter
Belang van Ned
SP
Blanco
Ongeldig

Raad
Stemmen
649
61
51
147
191
8
37
30
26
24
11

Totaal

2022
%
52,42
4,93
4,12
11,87
15,43
0,65
2,99
2,42
2,10
1,94
0,89

2
1

0,16
0,08

1238

100,00

Raad
Stemmen
569
88
37
109
213
32
41
49

2018
%
49,18
7,61
3,20
9,42
18,41
2,77
3,54
4,23

14
5

1,21
0,43

1157

100,00

(Een ingekomen bericht)
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op
maandag 14 maart 2022 is Jaap Graman benoemd tot erelid van TV Miland.
Jaap is sinds de oprichting van TV Miland in november 1979 lid. En sinds die tijd is hij groudsman en parkbeheerder. Door zijn inspanningen
ligt het park er altijd pico bello bij. Jaap is trots
op het nieuwe park en de prachtige banen. Bij
de aanleg was hij iedere dag op het nieuwe park
te vinden zodat alles in goede orde verliep. Ook
is hij lid van het bestuur. In de afgelopen ruim
40 jaar is de tennisvereniging een deel van zijn
leven geworden. Alles wat hij voor de club doet,
doet hij met plezier. We hopen dat Jaap nog vele
jaren iets voor de club mag betekenen.

Woerden
Partij

Raad
Stemmen
CDA
4261
VVD
2773
Prog.Woerden 3266
LijstvdDoes
3951
Chr.Unie/SGP 2423
Sterk Woerden
730
D’66
2195
Inw.Belangen
2526
Wrd&Demo
1524
Splinter
1096
Belang van Ned 324
SP
Blanco
45
Ongeldig
36
Totaal

25150

2022
%
16,94
11,03
12,99
15,71
9,63
2,90
8,73
10,04
6,06
4,36
1,29

Zetels
6
3
4
5
3
1
3
3
2
1
0

0,18
0,14
100,00

31

Raad
Stemmen
5248
3413
3374
2897
2578
2438
2281
2118

2018
%
20,67
13,44
13,29
11,41
10,16
9,60
8,99
8,34

Zetels

907
77
58

3,57
0,30
0,23

1

25389

100,00

31

7
4
4
4
3
3
3
2

Volleyballen voor Oekraïne
(Een ingekomen bericht)
Op vrijdag 20 mei a.s. organiseert de Familiemarktcommissie een volleybaltoernooi voor de
inwoners van ons dorp. Heeft u of heb jij zin
in een gezellige sportieve avond? Opgeven kan
individueel per Whatsapp bij Benno van Dam
06-13472147 of bij Ard van Dam 06-11664109.
De kosten bedragen € 10,00 per deelnemer
boven de 16 jaar en € 5,00 per deelnemer onder

de 16 jaar. De gehele opbrengst gaat uiteraard
naar het goede doel: noodhulp aan Oekraïne.
Na uw of jouw opgave via Whatsapp wordt er
een betaalverzoek toegestuurd. Gepaste contante
betaling op de avond zelf is ook mogelijk.
Inloop vanaf 19.30 uur en we beginnen om 20.00
uur in de sporthal. Alleen komen aanmoedigen
mag natuurlijk ook!
Wij kijken uit naar een gezellige sportieve avond!

Jorai in actie
voor slootkunst
(Een ingekomen bericht)
De afgelopen weken is er op de Jorai hard
gewerkt aan een kunstwerk voor één van de
Zegveldse sloten. Groep acht had gelezen dat de
Oranjevereniging een oproep had gedaan om
slootkunst te maken. Juf Meriam besloot samen
met de kinderen de uitdaging op te pakken en
hiermee aan de slag te gaan. Ze wilden in ieder
geval iets maken wat bij ons dorp past.
Zeg je Zegveld…. dan kom je natuurlijk al gauw
uit bij een nest met een ooievaar.
Maar hoe maak je zoiets?
Samen stelden de kinderen eerst een lijst op met
benodigdheden. Zo moest er stro, riet en hooi
komen voor het nest.
Voor de ooievaar was hout nodig en natuurlijk
watervaste verf, touw, ijzerdraad en schroeven
om het nest en de ooievaar op een plateau te
bevestigen.
Het plateau werd vervolgens nog mooier
gemaakt met dingen die ook bij ons dorp horen
zoals de kerk, de school en natuurlijk…kaas.
Bent u benieuwd naar het resultaat? U kunt ons
kunstwerk vanaf 23 april in één van de Zegveldse
sloten bewonderen.

Voor:

  

 





Hoofdweg 144 - 3474 JK Zegveld
     

W. J. VONK

ZEGVELD

• LOONWERK • GRONDWERK • TUINAANLEG • DIVERSEN
Hoofdweg 125 • 3474 JC Zegveld • T 0348-692705 • M 06-25120414
• Beschoeiingen
• Vlonders
• Hekwerken
• Tuinschermen - geïmpregneerd
- hardhout
- gaaselementen
• Grondwerk
- kraanwerk
- rioleren
• Erfverharding - grind
- split
Bel gerust voor een passende
- straatwerk
oplossing, informatie of een
Tevens doen wij diamantboren
vrijblijvende offerte.

• Hak-, boor- en sloopwerk
• Beton-, graaf- en zaagwerk
• Uithakken van betonmixers
• Verhuur van arbeid enz.
Tel. 06-53 20 95 66
vdknaapsloopwerken@gmail.com

•
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Onlinehulp voor
Oekraïense
vluchtelingen
(Een ingekomen bericht)

‘Een schoon dorp’
(Een ingekomen bericht)
Op zaterdag 19 maart jl. was voor het vierde jaar
op rij de Opschoondag georganiseerd vanuit
de gezamenlijke Missionaire Commissie van
de Kruiskerk en Opstandingskerk in Woerden.
Meerdere kerken in Woerden waren betrokken.
Zo deden niet alleen vrijwilligers mee vanuit de
Kruiskerk en de Opstandingskerk, ook waren
deelnemers uit de Rehobothkerk en de Hervormde kerk (locatie Maranathakerk) actief én
konden andere gelovigen en niet-gelovigen uit
Woerden aanhaken. Verspreid over Woerden én
in Zegveld zijn 60 volwassenen en 19 kinderen
op pad gegaan met een prikker en een vuilniszak
om afval op te ruimen
Ook in Zegveld hebben we meegedaan, want we
komen helaas ook in ons dorp veel zwerfvuil tegen. Ons opschoonteam bestond uit 6 personen:
Henk en Wilma, Sandy, Krijnie, Alex en Caroline. Gezellig om dit met elkaar te doen en het

weer deed ook leuk mee, een mooie zonnige dag!
Rond half 10 na even een kopje koffie gedaan te
hebben en iedereen een hesje, handschoenen, een
stok en natuurlijk ook een plastic zak gegeven te
hebben, konden we aan de slag.
Alex en Henk gingen rondje Dwarsweg doen,
Sandy en Wilma rondje Branderpad en Krijnie
en Caroline gingen aan de slag in het dorp. Dit
jaar kwamen we naast blikjes en plastic ook heel
veel mondkapjes tegen. Ondanks dat er veel
Zegvelders zijn die ook regelmatig op pad gaan
om zwerfvuil te rapen, lukte het ons allen om de
zakken helemaal vol te krijgen. Na bijna 2 uur
van afval verzamelen, kwamen we weer bij elkaar.
Eerst even een foto gemaakt en daarna nog even
bijpraten met een kop koffie en een lekkere, door
Jumbo Bijlsma gesponsorde, stroopwafel.
Volgend jaar hopen we dat er nog meer mensen
willen aansluiten. Met elkaar is het ook nog eens
gezellig om te doen en we hebben weer even een
schoon dorp.

De Bibliotheek Het Groene Hart krijgt veel
vragen voor hulp voor Oekraïense vluchtelingen.
Vragen over het leren spreken van de Nederlandse taal, het lenen van boeken en het gebruik
van de computer in de Bibliotheek. De Bibliotheek heeft alle vragen gebundeld en een aparte
webpagina gemaakt.
Mensen uit de gemeenten Woerden, Montfoort
en Oudewater die vragen hebben over het leren
van de Nederlandse taal kunnen terecht bij het
spreekuur in de Bibliotheek Montfoort of Woerden of op het telefonisch spreekuur.
Dinsdag 10.00-12.00 uur. In het Huis van Ervaring, Kasteelplein 7. Woerden:
Woensdag 10.00 – 12.00 uur. In de Bibliotheek,
Meulmansweg 27
Het telefonisch spreekuur is op maandag, dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur. Bel
naar 06-57953644.
Ook online zijn er veel mogelijkheden om de
Nederlandse taal te leren.
Op www.bibliotheekhetgroenehart.nl/oekraine
staat een overzicht van online oefenprogramma’s.
Alle kinderen van 0-18 jaar kunnen in Nederland
gratis lid worden van de Bibliotheek. Dit geldt
ook voor Oekraïense kinderen die hier verblijven. Een gratis lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de servicebalie van de Bibliotheek.
Met de startpas kan iedereen in de Bibliotheek
gebruik maken van de computers. Een Startpas
kun je voor € 2,50 halen tijdens de Service-uren
van De Bibliotheek.

Benefietavond
Uitpluismiddag ooievaars een succes Oekraïne
(Een ingekomen bericht)
(Een ingekomen bericht)
De uitpluismiddag van 2 april jl. was erg leuk! De datum was al vroeg geprikt, maar die bleek precies
samen te vallen met Rondje Zegveld. Stevige concurrentie dus, maar toch een mooie opkomst van 6
kinderen. Jaap Wansinck vertelde iets over de ooievaars (o.a. over dat ze de eieren niet tegelijkertijd,
maar in etappes leggen) en daarna gingen we aan de slag. Met satéprikkers haalden de kinderen allerlei
moois uit de braakballen, variërend van keverschildjes tot muizenbotjes en van scharen van de Amerikaanse rivierkreeft
tot een insectenkop
waarbij de honderden
facetoogjes prachtig te
zien waren. De loepjes
van NME-centrum
inBredius, waarmee we
deze activiteit samen
organiseerden, kwamen
daarbij goed van pas.
De vondsten mochten
in jampotjes mee naar
huis. Volgend jaar weer!

DV zaterdag 14 mei a.s. zal er in de Hervormde
Kerk van Zegveld een benefietavond gehouden
worden ten behoeve van noodhulp Oekraïne.
Het belooft een mooie avond te worden, die
met medewerking van Mannenkoor Con Forza
uit Woerden ingevuld zal worden met koor- en
samenzang.
Ook de jongerengroep Jong Forza zal enkele
liederen zingen. Het orgel wordt bespeeld door
Warno Ruting en ds. M. van Dalen uit Noorden
verzorgt de opening en sluiting.
Wij nodigen u van harte uit deze avond bij te
wonen, aanvang 20.00 uur, de kerk is open vanaf
19.30 uur. Er zal een collecte gehouden worden
ten behoeve van noodhulp Oekraïne.
Wil u deze avond sponsoren of een advertentie
plaatsen in het programmaboekje? Neem dan
contact op met Emmy van Ingen (tel. 691932) of
Jan Pak (tel. 691697).
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De passie van….. Noelle Haring
Als ik na afloop van dit interview naar huis
loop, denk ik: “Wat een energie heeft Noelle
zeg. Eigenlijk wil ze alles goed doen, haar
opleiding (4 VWO op het Kalsbeek College),
regelmatig vader helpen, zeer graag skiën,
tennissen en natuurlijk haar grote passie:
schaatsen.”

Ik ben in gesprek met Noelle Haring, 16 jaar
oud en we praten dus over haar grote passie:
schaatsen. Hoe is dat nu gekomen?
Noelle vertelt dat ze in groep 4 een kleurwedstrijd had gewonnen en ze mocht vervolgens
een jaar lang gratis schaatsen. Haar broer
schaatste eerst ook, maar hij is gestopt. En
dat jaar gratis schaatsen heeft het vuurtje wel
aangewakkerd. Want eigenlijk wilde ze het altijd
al. Als er natuurijs lag, oefende ze altijd al met
haar vader en nadat ze de kleurwedstrijd had
gewonnen is Noelle er vol voor gegaan.
Noelle vertelt: “Ik heb eerst drie jaar geschaatst
bij SHV (Schaatshardrijvereniging Woerden).
Hiermee gingen we op zaterdagmiddag met de
bus naar Utrecht om te schaatsen op de kunstijsbaan. Maar die uren in de bus kostten best
veel tijd en ik vond dat ik die uren beter kon
invullen. In die tijd voetbalde, schaatste en tenniste ik. Maar drie sporten werd echt teveel en
daarom ben ik op een gegeven moment gestopt
met voetballen. Het was allemaal niet meer te
combineren. Na drie jaar ben ik overgestapt
naar SVU (Schaatsvereniging Utrecht), want
daar hoorde ik goede verhalen van. En daar heb
ik nu ook superleuke schaatsmaatjes. In mijn
tweede schooljaar ben ik een jaar gestopt met
schaatsen, maar ik miste het zo erg! Ik heb toen
skeelers gekocht en echt iedere dag getraind. Op
het moment dat ik terugkwam duurde het wel
enige tijd voor ik weer goed kon meekomen,
maar daarna ging het eigenlijk supergoed. Ja, en
toen kwam corona met veel online lessen, maar
gelukkig ook een periode met veel natuurijs.
Toen heb ik echt veel geschaatst!” Moeder Petra
vult aan dat ze in de periode van natuurijs vrijwel iedere ochtend vòòr haar online lessen om
07.45 uur op het ijs stond. En stiekem ook nog
wel eens tussen de lessen door!

Een dag zou
eigenlijk 36 uur
moeten hebben…

Noelle vertelt dat schaatsen een echte uitlaatklep
is voor haar. Daar ligt dan ook de focus. Als de
trainer zegt dat het goed gaat of dat ze vooruit
gaat, is Noelle ook echt kritisch op zichzelf.
Want ze wilt altijd beter worden. En als ze dan
een wedstijd schaatst, is het ook mooi om te
laten zien hoe ze vooruit is gegaan. Want hard

gaan is belangrijk, maar de techniek is voor
Noelle zeker zo belangrijk.
Dit jaar heeft ze klapschaatsen gekregen en vol
trots laat ze die aan mij zien. Die klapschaatsen
worden echt helemaal op maat gemaakt. De
schoen wordt eerst warm gemaakt en vervolgens ook echt om haar voet heen ‘gekneed’.
Lachend vertelt ze dat ze het weekend ervoor
had gedroomd dat haar ijzers verroest waren.
En nu is ze altijd heel lang bezig om de ijzers
goed droog te krijgen, want roestende ijzers is
echt geen optie voor Noelle.
“Ik sta altijd ‘aan’ als ik aan het sporten ben.
Ik ben er echt mee bezig om te winnen.” En
moeder vult aan dat dit ook echt klopt. Of ze nu
bezig is met tennissen of schaatsen, overslaan
is niet aan de orde! Noelle vervolgt: “Ook voor
school wil ik alles goed doen, maar sporten is
heel belangrijk voor mij. En als mijn resultaten
op school goed zijn, mag ik regelmatig van mijn
mentor wel eens eerder naar huis om te gaan
trainen. Sterker nog, school support het echt,
mits ik wel goede cijfers blijf behalen. Voor
mijn trainer bij SVU wil ik ook beter worden.
En zo ben ik, onder leiding van de trainers van
SVU, in de zomer bezig met ‘droogtrainingen’,
namelijk kracht- en conditietraining. Dat
gebeurt bij de Nedereindse Plas. Dit heb ik echt
nodig om beter te worden en om het schaatsen
goed te doen. Maar ja, mijn ouders moeten
me wel altijd brengen en daar wil ik ze bij deze
ook voor bedanken dat ze dit altijd doen. Mijn
moeder brengt me altijd naar de trainingen
en mijn vader naar de wedstrijden. Dan moet
ik overigens om 06.00 uur op zondagmorgen
van huis weg om naar de ijsbaan te gaan. De
wedstijden beginnen namelijk om 07.30 uur.
En zelfs mijn broer moet rekening houden met
mijn passie. Hij kan namelijk op maandag niet
de auto meenemen, anders kan mijn moeder
mij niet naar de training brengen. En mijn
vader moet altijd mijn schaatsen slijpen! Dat is
wel een soort bijgeloof van mij. Anders voelt het
voor mij niet goed!
Ik zou best wel dingen op willen geven voor het
schaatsen. Verjaardagen of zo. Daar ga ik soms
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www.boltonbouw.nl
info@boltonbouw.nl

Postbus 161 • 3440 AD Woerden
Zegveldse Uitweg 1 • 3443 JE Woerden
Tel. 0348-692600 • Fax 0348-692610

!!"
= >?@?> 
C
 EE 
*  

F *   @(  G*G
@  I*    
&&
@ G @ G  * 

   
EG@ ;F;J  # ;#  &
?  +  G
* ;

De Berichtgever

7
dieptepunten (bijvoorbeeld de verkeerde wissel van Sven Kramer op de tien kilometer van
de Olympische Spelen in Vancouver). “Maar
Sven is zo’n voorbeeld geweest voor velen en
zeker voor mij. Bij trainingen kijken we vaak
naar filmpjes van hem en als je dan ziet hoe hij
technisch bijna volmaakt mooi schaatst en bijvoorbeeld hoe hij zijn schaats iedere keer weer
neerzet op het ijs, dan kan ik daar nog veel van
leren. Ik zou het supergaaf vinden om hem eens
te ontmoeten en van hem te leren!”

niet heen, want ik wil wel fris en fruitig aan de
start staan als ik moet schaatsen. Vroeger ging
ik ook liever trainen dan naar een kinderpartijtje.”
Noelle vertelt verder dat school natuurlijk
wel op één staat, maar direct daarna komt het
schaatsen, want dat heeft ze echt nodig. Wat
betreft haar opleiding wil ze in de toekomst
de opleiding geneeskunde gaan doen en een
droom zou dan zijn om trauma arts te worden
in een skigebied. En als het ooit lastig zou gaan
worden op school, blijft ze toch zeker sporten!
Maar terug naar het schaatsen. Soms wordt er
dus ook wedstrijd gereden. In de jeugd was dit
dan de 100 of 300 meter. Nu wordt de 500, 1000
of 1500 meter geschaatst. “Maar ik ben een
beetje een slow starter, dus niet echt een sprinter. Als ik mezelf vergelijk met de topschaatsters
van dit moment, ben ik een beetje de Irene
Schouten. Als ik eenmaal op gang ben, ben ik
niet meer te stoppen.”
Sven Kramer is een groot idool van Noelle en ze
was dan ook blij dat hij zich nog plaatste voor
de Olympische Spelen. Helaas heeft het voor
hem geen medailles opgeleverd, maar dit doet
geen afbreuk aan zijn fantastische carrière. Samen met haar moeder kan Noelle uren naar het
schaatsen kijken op TV en weet zich hiervan
dan ook veel te herinneren. De mooie wedstrijden, schitterende gouden medailles, spannende
races die net gewonnen werden, maar ook de

“Als ik klaar ben met trainen, vragen mijn ouders altijd hoe het is gegaan. Mijn moeder filmt
bijvoorbeeld de proefstarts die ik maak. Die kan
ik dan later weer vergelijken met elkaar en zo
kan ik dus zelf zien of ik beter ben geworden.
Maar ik ben altijd heel kritisch op mijzelf en
ik laat dan ook echt wel horen als ik zelf niet
tevreden ben!
Ja, en wat is dan mijn droom? Schaatsen is natuurlijk heel mooi, maar om altijd heel veel van
mijn familie te eisen zoals topsporters moeten
doen, vind ik wel heel ver gaan. Maar als het op
mijn pad zou komen om er meer mee te gaan
doen, dan pak ik het zeker met twee handen
aan! Echter blijft het plezier voor mij voorop
staan! Nu kost het schaatsen mij zo ongeveer
zes a zeven uur per week en hiernaast wil ik nog
zoveel blijven doen. Ik tennis ook nog graag en
wil hier bij helpen op de vereniging met bijvoorbeeld lessen voor de jeugd. Eigenlijk wil ik niet
kiezen tussen tennis en schaatsen, nee liever wil
ik dat er 36 uur in een dag zou zitten, want dan
kan ik nog meer bezig zijn met mijn passie en
hobby’s.”
Het is mij wel duidelijk geworden dat schaatsen
een passie is voor Noelle dat ze altijd zal blijven
doen! En hierin wil ze een voorbeeld zijn voor
anderen, want het is ontzettend belangrijk om
te sporten!
Heb jij ook zo’n passie voor iets? Iets waar je
uren per week aan bezig ben en waar je niet
zonder zou kunnen? Neem dan contact met ons
op en misschien kom jij wel in een volgende
Berichtgever!

Polsstokseizoen
weer van start!
(Een ingekomen bericht)
Nu het voorjaar is ingetreden en de dagen weer
langer worden, gaat het nieuwe polsstokseizoen
ook weer van start! De afgelopen weken is er
door vrijwilligers hard gewerkt om de accommodatie klaar te maken voor het komende
seizoen. Zo zijn er op zaterdag 12 maart jl. een
heel aantal klussen uitgevoerd en daarnaast
werden er nieuwe schoeiingen geplaatst bij beide
vijvers. Veel dank aan de vrijwilligers hiervoor!
Inmiddels zijn de springers weer gestart met de
trainingen, zodat ze goed in vorm komen voor
de wedstrijden die vanaf halverwege mei op de
agenda staan.
De afgelopen jaren hebben we de betrokkenheid
vanuit het dorp erg gewaardeerd en willen u en
jou daarom voor het komende seizoen weer van
harte uitnodigen. Welkom om de springers te
komen supporten tijdens de wedstrijden op de
Zegveldse schansen of om zelf eens een sprong
te wagen tijdens een training of clinic. Wie weet
ben jij wel het nieuwe polsstoktalent van dit
seizoen! Op onze website kun je alle informatie
over de vereniging en trainingen en wedstrijden
vinden: www.polsstokclubzegveld.nl.
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Bloemengroet Jorai
Op 21 maart jl. werden de ouderen in ons
dorp weer verrast met een lentegroet.
De jongste kinderen van de Jorai bezochten
235 adressen. Ze overhandigden daar
mooie bloembolletjes om het begin van de
lente te vieren.

Opbrengst kledingbeurs bij Van Ingen
De kledingbeurs die gehouden werd op zaterdag
9 april en maandag 11 april jl. bij fam. Van Ingen
heeft het mooie bedrag van € 665,00 opgebracht.
De opbrengst van de beurs is bestemd voor
projecten in Roemenië. Afgelopen winter heeft
de fam. Van Ingen dit land bezocht om pakketten
te maken en uit te delen. In deze pakketten zaten
bruikbare goederen als hout, suiker en meel.
Deze zomer hoopt de fam. Van Ingen samen met
een koppel jongelui weer naar Roemenië af te
reizen om te helpen bij het opbouwen van enkele
huizen/schuren.

Vrouwen
koffie-ochtend
Op woensdag 11 mei a.s. wordt er weer een
vrouwen koffie-ochtend georganiseerd. Rondom
een kopje koffie kunt u luisteren naar Eke de
Gier-van der Jagt uit Oegstgeest. Zij zal spreken
over het thema ‘Kijk: Gewoon een wonder!’. De
koffie-ochtend wordt gehouden in Gasterij ‘De
Milandhof ’ en begint om 9.30 uur. De organisatie is in handen van de Evangelisatiecommissie
Zegveld. U wordt van harte uitgenodigd deze
ochtend bij te wonen. Neem gerust uw (schoon)
moeder, zus, vriendin en/of buurvrouw mee.

Familiemarkt op 11 juni a.s.
(Een ingekomen bericht)
Zet zaterdag 11 juni a.s. maar dikgedrukt in uw agenda want op deze dag wordt de Familiemarkt weer
georganiseerd! Als familiemarktcommissie willen wij ons uiteraard ook graag inzetten voor noodhulp
aan Oekraïne. Daarom zijn wij alles op alles aan het zetten om in enkele weken weer een grootse
en gezellige Familiemarkt op te zetten. Natuurlijk wordt er weer van alles georganiseerd waaronder
dit jaar een heuse kleedjesmarkt voor de kinderen en een kledingmarkt met mooie tweedehands
kleding. Daarnaast zullen er veel activiteiten te doen zijn. Bijvoorbeeld een spectaculair springkussen
voor de kinderen. Alsof dit alles nog niet genoeg is, kunt
u op de Familiemarkt ook terecht
erecht voor de lekkerste
etenswaren en streekproducten.
cten.
Heeft u mooie kinderkleding
ng of
kleding in de maten XS, S, M, L
of XL, dan kunnen deze worden
orden
ingeleverd op de adressen
die u terug vindt op www.
familiemarktzegveld.nl. Ook
ok
kunnen de kinderen op deze
ze
website hun plaatsje op de
kleedjesmarkt reserveren.
Uiteraard gaan wij op kortee
termijn nog veel meer over
de Familiemarkt bekend
maken. Meer informatie
over de kledingverkoop,
de kleedjesmarkt en alle
nieuwtjes vindt u op www.
familiemarktzegveld.nl
Graag tot zaterdag 11 juni!

Voorjaarsmarkt/
open dag Basisschool
De Miland
(Een ingekomen bericht)
Op zaterdag 21 mei a.s. organiseert Basisschool
De Miland tussen 13.00 en 17.00 uur een gezellige voorjaarsmarkt.
Tijdens deze voorjaarsmarkt is de school geopend voor geïnteresseerde ouders en kinderen
om onze mooie school te leren kennen.
In en rond de school is er een gezellige kinderrommelmarkt, een boekenmarkt, zijn er diverse
(lente)workshops, kun je geschminkt worden
en zijn er jonge boerderijdieren. Iedereen is van
harte welkom!
Als je mee wilt doen aan de kinderrommelmarkt,
kun je je aanmelden door een appje te sturen
naar 06-12132607.
Het belooft een gezellige middag te worden!

De Berichtgever
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De bewoners van onze nieuw wijk WeidZ
Voor het interview met één van de nieuwe bewoners van de wijk WeidZ bel ik aan bij nummer
21. Rosanne van Geffen doet open. Zij woont
hier met haar vriend Marco van Mourik en
zoon Fabian sinds 10 december 2021. Al in juni
2019 hebben ze de koopovereenkomst getekend,
daarna volgde een periode van wachten. Op de
plaats van de nieuwe wijk lagen natuurlijk voorheen de tennisbanen van TV Miland. Deze zijn
verplaatst en vervolgens is de grond verbeterd
en voorbelast, dit heeft een aantal maanden in

beslag genomen voordat er gestart kon worden
met de bouw. “Het huis werd op 25 oktober 2021
als eerste opgeleverd samen met nog twee andere
woningen. Daarna werden er zes per week
opgeleverd.” Begin december werden de laatste
sleutels overhandigd.
Ze wonen er alweer een aantal maanden met
veel plezier. “Alles is natuurlijk helemaal nieuw
en wat ook anders is, is de warmtepomp, er is
geen gasaansluiting meer. De temperatuur is
per kamer apart in te regelen. Het is zo leuk dat

iedereen hier nieuw is komen wonen, iedereen
heeft geklust en gaat zijn tuin inrichten.” Marco
heeft ook nog een tuinklus, achter het huis ligt
namelijk een vlonder met een bruggetje naar
hun eilandtuin. De kleine Fabian heeft nog geen
zwemdiploma, dus moet er voor de veiligheid
een hek geplaatst worden. Verder is het nog even
wachten tot de speeltuin opengaat, die aan de
kant van Siveo is gesitueerd.
Foto drone: Henk Meinders
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Eerste Hulp – Niet toekijken. Dóen!
Als redactie van de Berichtgever viel
ons oog op de nieuwsbrief van de
EHBO De Meije-Zegveld. Daarin
stond dat er een etentje was gepland
op 19 maart jl. vanwege een jubileum. Reden om de EHBO weer eens
in de schijnwerpers te zetten.

Bloemen voor Annie Biemond voor
40 jaar bij de EHBO.

Ik ben in gesprek met Annita van
Vliet, lid van EHBO-vereniging De
Meije-Zegveld.
Annita vertelt dat er op dit moment
45 leden zijn die de lessen volgen.
Ook zijn er een kleine 20 personen
die de module ‘reanimatie/AED’ bijwonen. Daarnaast zijn er nog enkele
personen die ‘EHBO bij kinderen’ en
de module ‘alcohol en drugs’ doen.
“Het is een heel gezellige vereniging
waar zowel jongeren als ouderen bij zitten. Thijs
Angenent is het lid dat het langst zijn EHBO
diploma heeft. Hij is volgens mij al bijna 60 jaar
lid. Ook zijn er op dit moment veel jongeren die
hun diploma hebben gehaald. In de loop van de
jaren zijn de regels binnen bedrijven strenger
geworden. Veel werknemers worden vanuit hun
werk verplicht of aangeraden om EHBO te volgen. Als je eenmaal je diploma hebt behaald en
je blijft die lessen volgen, dan wordt je diploma
steeds verlengd.”
“Normaal gesproken zijn er 13 avonden per
jaar. Dat is inclusief de jaarvergadering en 2
reanimatie-avonden. We beginnen om 20.00 uur.
Dan krijgen we eerst een stukje theorie te horen
van René Lelieveld, onze instructeur. Vervolgens
gaan we het in praktijk brengen. Soms is er een
lotusslachtoffer, soms staat er een circuitje klaar
voor bijvoorbeeld verbandleer. Het zijn heel
diverse avonden.”
Annita vertelt dat ze tot vorig jaar secretaris was
van de EHBO. Op dit moment is ze evenementencoördinator. Dat betekent dat ze voor alle
binnenkomende evenementen genoeg EHBO-ers
zoekt. Zo stond de EHBO de afgelopen weken bij
‘Woerden on Stage’, ‘Rondje Zegveld’ en ‘Meije
tentfeest on tour’. Bij zulke evenementen maakt
de EHBO gebruik van hun MEP (Mobiele EHBO
Post). Sinds oktober 2012 is deze keet in het
bezit van de EHBO. De keet is uitgerust met goed

licht en verwarming, zodat het prettig werken is
voor de EHBO-ers.
Ook het EHBO-seizoen werd onderbroken
door de coronaregels. Ze konden gelukkig wel
doorgaan, maar hadden een ‘vroege’ en een ‘late’
groep. Daarnaast is er een bepaalde periode gebruik gemaakt van online lessen. Op deze manier
kon iedereen toch een beetje bij blijven.
Het uitgestelde jubileumfeest kon op 19 maart jl.
gelukkig wel doorgaan. De EHBO Zegveld zou
85 jaar bestaan, afdeling de Meije 60 jaar en 12,5
jaar geleden gingen ze samen verder als EHBOvereniging De Meije-Zegveld. Dit werd gevierd
met een gezellig etentje in de Milandhof. In de
week voorafgaand aan het jubileum werd tijdens

Kerk weer open
Vorig jaar is gestart met de proef om de hervormde kerk in de maanden april tot en met
september op zaterdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur open te stellen. Besloten is om hier dit
jaar een vervolg aan te geven.
Iedereen die belangstelling heeft, kan vrijblijvend
naar binnen lopen om te kijken hoe de kerk er
van binnen uit ziet. Uiteraard hoopt men dat
voorbijgangers even naar binnen komen om de
kerk te bekijken. Vrijwilligers kunnen u zo nodig

de ALV enkele jubilarissen gehuldigd. Zo was Annie Biemond 40 jaar
bij de vereniging, Patricia Grootewaal 25 jaar en Miranda v/d Knaap
ook 25 jaar. Deze dames kregen een
mooie bos bloemen, een woordje en
een speld.
Als ik Annita vraag waarom zij ooit
met EHBO is begonnen, noemt ze:
“Ik ben ooit gestart met het idee dat
als mij iets overkomt, ik ook graag
wil dat anderen mij helpen. Op een
geven moment heb ik ook besloten om lotusslachtoffer te worden.
Dan ga je wel dieper de materie in.
Je moet dan het ontstaan van een
verwonding weten en niet alleen weten hoe te
handelen als je ergens aankomt. Ook heb ik me
aangemeld bij ‘Hartslag Nu’. Dat is een reanimatie
oproepsysteem. Bij een hartstilstand bij jou in de
buurt, krijg je een oproep op je mobiel om te reanimeren of de dichtstbijzijnde AED te halen. In
Zegveld is het heel fijn dat de brandweer wordt
opgeroepen in geval van reanimatie. Die hebben
ook een AED mee en kunnen er snel zijn.”
Na de zomervakantie zal er weer een nieuwe
EHBO-cursus starten. Iedereen die hier enthousiast voor is, kan zich aanmelden via:
ehbomeijezegveld@gmail.com. Het belangrijkste
dat Annita alvast wil meegeven is: “Eerste Hulp.
Niet toekijken. Dóen!

e.e.a. vertellen over de restauratie van de kerk
die in 2020 is afgerond of over de plaatselijke
gemeente. Ook kunt u de prachtige glas-inloodramen bekijken en de verhalen horen over
het interieur van de kerk. Tevens kan een folder
worden meegenomen waarin u iets kunt lezen
over het Evangelie dat elke zondag centraal staat.
Afgelopen zaterdagmiddag 23 april jl. was de
kerk voor het eerst weer open en zaterdag 24
september a.s. zal de laatste zaterdag zijn dat dit
jaar de kerk open is.
Kom gerust een kijkje nemen, u bent van harte
welkom.

• MIDDENWEG 2F • 3474 KC •
• TEL. 06 3730 6134 •

Broekerweg 19 I 3474 KK Zegveld I T: 06 21221145
jaccoverburgaannemersbedrijf.nl
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Rondje Zegveld
Op zaterdag 2 april jl. heeft de 4e editie van hardloopevenement Rondje Zegveld plaatsgevonden.
Weliswaar niet aaneengesloten edities vanwege
twee corona jaren, maar gelukkig heeft de organisatie groen licht gekregen om het hardloopfeest
door te laten gaan. En een feestje was het zeker!
DJ Stijnthy draaide gezellige muziek om iedereen
goed van start te laten gaan en speaker Coqo
liet enthousiast van zich horen. Met de sneeuw
van de vorige dag nog vers in het geheugen,
moest er natuurlijk flink opgewarmd worden.
De kinderen mochten de spits afbijten met de 1,5
kilometer lange Kidsrun. "Het aantal kinderen
was deze keer flink hoger dan de vorige editie",
vertelt Bart Bremmer, één van de organisatoren.
Blijkbaar lieten zij zich niet weerhouden door de
frisse start van april. Alle kinderen hebben bij de
finish een mooie medaille ontvangen.
Opmerkelijk is dat dit jaar vier keer het parcours
record verbroken is! De prijs die hieraan verbonden is, lijkt hierbij een rol te spelen. Voor één
minuut gratis winkelen bij Coop Bremmer zet
iedereen zijn beste beentje voor!
Aan het evenement is een goed doel gekoppeld,
dit jaar is dat Stichting Welzijn Zegveld. Zij
hebben het mooie bedrag van € 2.000,00 mogen
ontvangen. De organisatie zoekt voor volgend
jaar weer een goed doel en suggesties zijn altijd
welkom! Noteer alvast zaterdag 1 april 2023 in
uw agenda, dan zal het startschot weer klinken
aan de Middenweg voor een nieuwe editie van
Rondje Zegveld.
De organisatie bedankt Gasterij De Milandhof,
Hanswijk Kraamverhuur en de Oranjevereniging
voor het regelen van de verkeersregelaars. Ook
dank aan de
fotografen.
Kijk op www.
rondjezegveld.
nl voor alle sportieve prestaties
in beeld.

Stichting
Welzijn Zegveld
(Een ingekomen bericht)
Uitnodiging voor ‘Zegvelds diner’
Welzijn Zegveld organiseert op woensdag 1 juni
2022 het alom bekende ‘Zegvelds diner’. Voor dit
gezellige diner worden alle 55-plus inwoners en
oud inwoners van Zegveld uitgenodigd. U wordt
om +/- 17.00 uur verwacht voor een welkomst
drankje. Daarna krijgt u een uitgebreid diner buffet met tussen de verschillende gangen een muzikaal optreden van het zeemanskoor ‘Bravour’.
Dit diner wordt mede mogelijk gemaakt
door Gasterij De Milandhof en dankzij de
sponsor opbrengst van het ‘Rondje Zegveld’
à € 2.000,00.
De eigen bijdrage is € 15.00 pp (drankjes inbegrepen).
Opgave en gepast betalen vóór 20 mei a.s. bij:
Hanneke Kastelein, Middenweg 57, tel. 691891.
Bij geen gehoor: Riet Verheul, tel. 691045.
Als u een dieet gebruikt, wilt u dat dan melden
bij opgave.

VOL = VOL
We zien elkaar graag op 1 juni

De cheque van € 2.000,00 wordt in ontvangst ge
anomen door Stichting Welzijn Zegveld. Foto: Ton
Westerop

Fietsen
Elke 2e en 4e donderdag van de maand gaat Herman Lekkerkerker fietsen. Wie zin heeft om met
hem mee te fietsen is van harte welkom. Gestart
wordt om 13.00 uur voor de Milandhof. De route
en het tempo van de fietstocht worden samen met
de medefietsers afgesproken. Lekker de wind door
je haren en de benen laten draaien, genieten van
de omgeving en een gezellig praatje onderweg.

Bewegen voor ouderen
Bij ‘Bewegen door ouderen’, elke dinsdagmorgen
van 9.00 tot 9.45 uur, is nog plaats. Er wordt
onder leiding van Nolda aangepast gegymd om
daarna in de ‘Zegge’ met een kopje koffie of thee
het wel en wee van de afgelopen week met elkaar
te bepraten. Naast bewegen is hier het sociale
samenzijn een belangrijk aspect. U bent van
harte welkom!

Oliebollen actie
De oliebollenactie tijdens de verkiezingsdagen
half maart j.l. heeft voor Welzijn Zegveld het
fantastische bedrag van € 755,00 opgebracht.
Dit dankzij de vele vrijwilligers die hieraan hun
steentje hebben bij gedragen en niet te vergeten
de initiatiefnemers van deze actie Lauw en Wil
Uittenbogaard. Heel hartelijk dank hiervoor!

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

Bestaat 25 jaar !!
Dit vieren we met een geweldige Aktie. Op een reparatie van een Wasautomaat, Wasdroger of Vaatwasser ontvangt u

25 % korting

.
De actieperiode is van 2 t/m 11 mei.
Afhankelijk van merk en leeftijd max. 10 jaar en aard van storing.
Dublinlaan 2 Woerden. Facebook: @elwi.electra
Tel. 06 - 22467345, www.elwi.nl info@elwi.nl

voor creatieve
vormgeving en
realisatie
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Jubileum voor de ‘kaasboer’ Piet Verkroost

Deze maand al 25 jaar ‘kaasboer’ in ons dorp en
inmiddels niet meer weg te denken. Aan tafel zit
de goedlachse en gezellige Piet Verkroost (55)
die graag vertelt over zijn passie voor kaas.
Piet vertelt dat hij al heel lang ‘iets’ met kaas
doet. Hij werkte op z’n 19e vier dagen in de
week in een kaaspakhuis, toen de vraag kwam
of hij de vrijdag mee wilde met de Woerdense
kaashandel Van Bemmel. Daar had hij wel oren
naar. Op de markt in Rotterdam was altijd wat
te beleven. Piet vertelt dat hij daar een geweldige
tijd heeft gehad. "Zo was er een klant die altijd
zijn fiets voor de kraam neerzette. We kwamen
op het idee om de fiets maar aan de kraam vast
te binden. Wat hebben we gelachen!"
Na heel wat jaren in het kaaspakhuis en op de
markt te hebben gewerkt, begint het toch een
beetje te kriebelen. Het zou toch geweldig zijn
om iets voor zichzelf te hebben. "Je bent dan een
beetje uitgewerkt bij een baas. Je ziet dingen die
je zelf anders zou doen. En dan ga je eens verder
kijken. Bij een markt kom je er echter niet zomaar
tussen. Het gaat vaak van vader op zoon over en
als nieuweling ben je niet snel aan de beurt. Ik
kreeg toen de kans om een kaas- en notenwinkel
over te nemen in Amersfoort. Dat heb ik alleen
maar een paar maanden gedaan. Dat was niets
voor mij, ik werd dol binnen vier muren."
"Ongeveer een jaar later kreeg ik gelukkig een
geweldige kans. Op m’n 30e begon ik toen echt
voor mezelf. Ik kon een verkoopwagen en alle
marktplaatsen overnemen van Pim van Bemmel,
één van de zoons van die Woerdense kaashandelarenfamilie. In het begin had ik de hele week
gevuld. Nu heb ik de dinsdag vrij, ’s morgens
kunnen we voorbereiden voor de woensdag en
donderdag en ’s middags kan ik dan mooi nog
wat klussen. Op zaterdag zijn we altijd bezig in
de loods. Dan is de verse handel voor maandag
weer binnengekomen."
Piet z’n assortiment bestaat voornamelijk uit kip
en kaas. De kip wordt met de hand geslacht in
Nieuwerburg, het is een eerlijke scharrelkip.
De kaas die Piet verkoopt is niet alleen Stompetoren kaas, gemaakt in een fabriek, maar ook
boerenkaas die kaashandel Remijn uit Kerkdriel
opkoopt en laat rijpen.

In de loop van de tijd is het assortiment erg
groot geworden. "Vroeger verkochten we vooral
kippenpoten en filets. De klanten maakten
de schnitzels bijvoorbeeld zelf. Nu vinden de
mensen het fijn als de kip al gemarineerd of
gepaneerd is. Van lieverlee ga je met de tijd
mee. Je gaat naar beurzen en komt daar ook
op ideeën. Op het gebied van kaas is er niet zo
veel veranderd. Er zijn light-kazen gekomen en
ik denk dat de mensen nu kleinere, maar meer
stukjes kaas kopen. De coronaperiode zorgde
ook voor meer verkoop. Mensen vonden het fijn
om 'buiten’ te kopen en ze aten vaker thuis en
uitgebreider. We verkochten gewoon een kwart
meer dan normaal."

Piet vertelt dat er in Zegveld grote stukken kaas
worden verkocht. "Er zijn hier toch nog grotere
gezinnen. Dan gaan er stukken van 1,5 à 2 kilo
weg. In Nieuwveen verkoop ik bijvoorbeeld
meer liflafjes. Volgens Nely (de ‘oudere’ dame
die soms in de kar staat) zijn de Zegvelders
makkelijke klanten. Ze gaat dan ook graag met
me mee naar Zegveld. Nely is al meer dan 20
jaar bij me in dienst. Ze was ooit gewoon een
klant met wie ik wel eens een dolletje maakte.
Toen vroeg ik op een gegeven moment: 'Heb je
niets beters te doen dan oppassen?' En zo is het
balletje gaan rollen."
Nee, moeite om aan personeel te komen heeft
hij niet. Zo zien we ook geregeld zijn dochter
Marit (met donker haar) of nichtje Petra (met
blond haar) in de kar staan.
Piet zegt dat hij heel blij is met z’n plekkie voor
Bart en Piet (Bremmer). "Ik ben ooit begonnen
voor Stoof op het fietspad. Fietsers moesten om
de kar heen fietsen. Daarna stond ik voor de
bloemenwinkel (nu Moos). Jaren later mocht ik
deze plek innemen. Dit is toch wel de mooiste
plaats. Er lopen meer mensen langs, die dan
toch even een kijkje nemen."
Als ik Piet zo hoor praten, bruist hij van de
energie. Piet noemt ook dat hij nog heel veel
jaren door hoopt te gaan. "Wat mij betreft werk
ik nog door tot m’n 70e. Het zou mooi zijn als
de boel dan van me overgenomen wordt."
De redactie van de Berichtgever hoopt ook
dat Piet nog heel lang in Zegveld blijft staan.
We feliciteren Piet van harte met zijn 25-jarig
jubileum en wensen hem nog heel veel verkoopplezier in ons dorp!

Atelier de Schuur wint RijnKUNSTprijs 2022
Dit jaar werd
voor de
vijfde maal
een wedstrijd
georganiseerd
door KUNSTaandenRIJN.
Het aantal
inzendingen
was dit keer
met 25 werken
groter dan
ooit. Eén van
de deelnemers
was atelier
‘De schuur’
uit ons dorp.
Deze dagbesteding maakte een keramiek stuk
met de naam ‘een plek onder de zon’. Het stuk is
opgebouwd uit 5 losse delen die ze passend op
elkaar hebben gemaakt. Daarna is alles geglazuurd. De kunstenaars zijn al in november 2021
aan het werkstuk begonnen, omdat het drogen,
stoken en glazuren veel tijd in beslag nam. De
onderkant van het stuk stelt Zegveld voor en het
middenstuk Woerden.
Het mooie kunstwerk wekte veel bewondering
op bij de vakjury. Ze vonden het knap dat het

groepswerk zo tot een geheel was gemaakt. Alle
elementen van Woerden hebben een plek gekregen. De jury noemde het een vrolijk, gedetailleerd kunstwerk en heel aantrekkelijk om naar
te kijken.
Dat alles zorgde ervoor dat Atelier de Schuur
één van de winnaars is geworden van de RijnKUNSTprijs 2022 en met een mooie trofee naar
huis ging.
De Berichtgever feliciteert alle kunstenaars met
hun welverdiende prijs!

Opbrengst reumacollecte
(Een ingekomen bericht)
In de week van 21 t/m 26 maart is er gecollecteerd voor ReumaNederland. Na twee jaar
konden we weer huis-aan-huis collecteren.
Extra aandacht is er dit jaar voor artrose, de
meest voorkomende vorm van reuma.
Maar de inkomsten van de collecteweek besteedt
ReumaNederland aan onderzoek naar alle vormen van reuma. In ons dorp heeft de collecte het
mooie bedrag van € 1.324,00 opgebracht.
Alle collectanten bedankt voor jullie inzet! En
natuurlijk: alle gevers heel hartelijk bedankt.

Vanaf zondag 1 mei
zijn wij weer om 10.00 uur geopend.
Onze keuken vanaf 12.00 uur tot 20.00 uur.

Ook zoe
zoeken wij
gezellige mensen
gez
om ons team
o
ttee versterken.
Achter de b
bar, in de bediening
en in de keuken.
keu


  

  
 

  

Eetcafé De Halve Maan
Hazekade 20, 2411PP Bodegraven, 0172-685575

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening






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

MIDDENWEG 37 3474 KC ZEGVELD | TEL 0348 691100

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

KMN

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

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

KOOMAN MECHANISATIE
NOORDEN

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

Nijverheidsbuurt 5
3474 LA Zegveld
Fax 0348-692 388
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De Berichtgever
Burgerlijke stand
Geboren:
8 maart 2022
Ties Seppe (Ties), zoon van
Jorrit & Denise Meinsma-Staal
Eikenlaan 73, 3474 HB Zegveld
16 maart 2022
Evan Pieter (Evan) zoon van
John & Nicolle Muis-den Boer
Molenweg 8, 3474 KZ Zegveld
21 maart 2022
Dana Lidia Marga (Dana), dochter van
Ariën & Nicolien Beukers-Nagtegaal
Hoofdweg 77, 3474 JB Zegveld
3 april 2022
Jack Daan (Jack), zoon van
Daniël & Hiskina van Hoogenvest-de Rooij
Eikenlaan 5, 3474 HB Zegveld
11 april 2022
Micha Gijsbert (Micha), zoon van
Ruben & Anita Geertsma-de Kruijf
Het Nooitgedacht 2, 1661 BV De Weere

Huwelijk:
7 mei 2022
Przemek Andreasik & Ewelina Piaziak
Broeksloot 41, 3474 HS Zegveld

12 april 2022
Maria (Rie) Hoogendoorn-de Leeuw
in de leeftijd van 89 jaar
Julianalaan 23, 3474 JN Zegveld
Correspondentieadres:
Middenweg 55, 3474 KC Zegveld

Bedankt
Wij willen alle mensen bedanken die ons een
felicitatie hebben gestuurd bij ons 55-jarig
huwelijksjubileum. Het heeft ons verrast en
goed gedaan.
Arnold &Agatha Arkesteijn
Hierbij willen wij iedereen heel hartelijk
bedanken voor het medeleven en alle kaarten
die wij hebben ontvangen tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze
moeder en oma

Mini Kortink-Pattiselanno
Het heeft ons goed gedaan.
Frans Kortink
kinderen en kleinkinderen
Het heeft ons goed gedaan om zoveel belangstelling en meeleven te ontvangen na het
overlijden en de begrafenis van mijn geliefde
man, onze lieve vader en opa

Lijndert Marie Bos

25 jaar getrouwd:
1 mei 2022
Piet & Lenneke de Kruijf-van Oostenbrugge
W. Alexanderstraat 17, 3474 JS Zegveld

Onze hartelijke dank hiervoor.
N.J. Bos-Kastelein
kinderen en kleinkinderen

9 mei 2022
Albert & Linda Balvert-Arkesteijn
Meije 201, 3474 MB Zegveld

Agenda

15 mei 2022
Bernard & Jennita van Dam-Hoff
Het Erf 11, 3474 NA Zegveld

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.

50 jaar getrouwd:
26 mei 2022
Dick & Hannie van Dam-van den Haak
Nieuwstraat 30, 3474 JM Zegveld

55 jaar getrouwd:
11 mei 2022
Ot & Janny Muit-Kortland
Boschsloot 6, 3474 HK Zegveld

Overleden:
16 maart 2022
Gretha (Greet) van Ingen-van der Wind
in de leeftijd van 83 jaar
Van Wassenaerstraat 74,
3262 ET Oud-Beijerland
21 maart 2022
Jacomina Johanna (Mini) Kortink-Pattiselanno
in de leeftijd van 68 jaar
Nieuwstraat 22 A, 3474 JA Zegveld

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.
11 mei:
28 mei:
11 juni:
15 juni:
18 juni:
29 juni:
2 juli:
7 juli:
9 juli:
9 juli

Vrouwen koffie-ochtend
Polsstokwedstrijd Verburg Kaas Bokaal
Familiemarkt
Polsstokwedstrijd Zegvelds Kampioenschap
Stratenvoetbal
Polsstokwedstrijd Snacker Dekker Bokaal
Culturele Stichting Zegveld: Zegveld Zomert
Zomerconcert KNA
Meije Buurtfeest
Polsstokwedstrijd Zegvelds Kampioenschap
en Boer Bert Bokaal
9 aug: Polsstokwedstrijd Ons pakken ze niet Bokaal
24 aug: Polsstokwedstrijd Zeeuw & Zeeuw Ford
Woerden
24 sep: Reünie volleybalvereniging Animo ‘72
5 nov: Najaarsconcert KNA

Nieuwe huisarts
in opleiding
In Huisartsenpraktijk Zegveld is er altijd een
huisarts in opleiding en dit jaar ben ik dat! Ik
ben Dora Kuijpers en ik woon in Leiden. Na de
opleiding geneeskunde heb ik twee jaar als basisarts in het ziekenhuis gewerkt, bij de kindergeneeskunde en interne geneeskunde. Nu begint
voor mij een nieuw avontuur: de opleiding tot
huisarts. Dat is een opleiding van 3 jaar en het
eerste jaar zal ik in Zegveld volgen. Ik vind het
heel leuk dat ik nu in jullie prachtige dorp mag
werken. Het is fijn dat ik als huisarts dichter bij
de patiënt kan staan dan als arts in het ziekenhuis en ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten.
Ik ben opgegroeid in Amstelveen, een voorstad
van Amsterdam, samen met mijn ouders en twee
zussen. Voor mijn studie geneeskunde verhuisde ik naar Leiden en daar ben ik tot nu toe
gebleven. Ik vind Leiden een fijne stad omdat het
overzichtelijk en vrij klein is. In korte tijd ben je
in het Groene Hart of juist in de duinen en op
het strand. Tegelijkertijd is alles in de stad dichtbij. Nadat ik tijdens mijn studie in studentenwoningen heb gewoond, ben ik verhuisd naar het
huis waar ik nu enkele jaren woon: een bovenwoning in een leuke straat waar iedereen elkaar
kent. Ik woon daar samen met mijn vriend. Ik
heb hem leren kennen in mijn studententijd, bij
de studenten-zeilvereniging. We hebben dus een
leuke hobby samen! Zo nu en dan huren we een
bootje om op de Kagerplassen of in Friesland
te zeilen. Naast zeilen houd ik ervan om andere
dingen buiten te doen: skeeleren, wandelen, fietsen, surfen… Wie weet kom ik jullie dus behalve
in de praktijk ook nog eens buiten tegen!

De Berichtgever in 2022
De Berichtgever hoopt in 2022 te verschijnen
op 27 mei, 24 juni, 23 september,
21 oktober, 18 november en 16 december.
Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk woensdag 11 mei 2022
bij ons binnen te zijn.
Advertenties
e Zegveldse
Voor het laatst
uiterlijk vrijdag
en op de
nieuws, kijk ev
13 mei 2022.
e van
Facebooksit
r en op
De Berichtgeve
net
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Hoofdweg 27 - 3474 JA Zegveld
Tel.nr. 0348-691233 Autobedrijf
Tel.nr. 0348-690304 Autoschadebedrijf
www.autobedrijf-andeweg.nl

