
Op zondag 20 november jl. overleed 
geheel onverwachts Gerrit (Gert) 
Gerritsen in de leeftijd van 72 jaar. 
Het bericht van zijn overlijden was 
voor velen in ons dorp een grote 
schok.

Gert werd op 19 februari 1950 
geboren in Woerden. De lagere 
school volgde hij eerst aan de Wil-
helminaschool, vervolgens aan de 
Emmaschool. Daarna ging hij naar 
de ULO, de Kalsbeekschool aan 
de Nieuwe Markt. Na het behalen 
van zijn diploma ging Gert tot zijn 
dienstplicht werken bij een drukkerij. 
In de avonduren volgde hij vijf jaar 
lang de kunstacademie in Utrecht. Dit 
betekende toen hij zijn dienstplicht in 
Den Haag vervulde dat hij vier keer 
in de week ‘s avonds naar Utrecht 
moest reizen. Daarna heeft Gert nog 
tot 1980 bij een drukkerij gewerkt en 
is toen voor zichzelf begonnen. Hij 
begon zijn eigen studio, genaamd: 
Studio Gerrit Gerritsen. 

Intussen had Gert op 18-jarige 
leeftijd Gerkla van den Ham leren 
kennen, dochter van Gijs van den 
Ham, oprichter van De Berichtgever 
in 1946. Hij had haar ontmoet bij de 
CJV (Chr. Jeugd Vereniging) van de 
Gereformeerde kerk in Woerden. In 
1973 zijn Gert en Gerkla getrouwd. 
In 1987 heeft Gert i.v.m. hartklachten 
een bypassoperatie moeten onder-
gaan. Gerkla is dankbaar dat hij er 
vanaf dat moment nog 35 jaar heeft 
bijgekregen. 
Toen in 1989 De Berichtgever 
nieuwe stijl uitkwam, was het een 
logisch gevolg dat Van den Ham zijn 
schoonzoon vroeg om dit blad vorm 
te geven. Hij had immers een goed 
oog voor ontwerpen en in dit blad 
kon hij al zijn creativiteit kwijt. Hij 
heeft dit precies 34 jaar kunnen doen. 
Naast De Berichtgever was Gert ook 
de grafisch vormgever van diverse 
brochures voor o.a. de Gereformeerde 
kerk, zoals Kerkklanken en Kerkba-
lans. Een blijvende herinnering zijn 
de vier boeken die De Berichtgever 
heeft uitgegeven en door Gert op een 

bijzonder prachtige manier zijn vorm 
gegeven. 
Vrijdag 18 november jl. werd Gert 
door het noodlot getroffen. Hij  kreeg 
door een aneurysma een bloeding in 
de hersenen. Op 20 november is Gert 

hieraan overleden. Als orgaan donor 
heeft men bij Gert nog huid kunnen 
afnemen, hetgeen voor de familie 
ondanks het verdriet een hele fijne 
afsluiting was.  
Op zaterdag 26 november is er tijdens 
een dienst van Woord en gebed 
afscheid genomen van Gert. In zijn 
overdenking stond ds. Frans van 
Dijke stil bij het thema ‘Alles maak 
Ik nieuw’, hetgeen ook de trouwtekst 
van Gert en Gerkla was. Bij dit thema 
gold het lied van Harrie Jekker ‘De 
man in de wolken’ als leidraad. 
Wij zullen Gert Gerritsen blijven 
herinneren als een rustige man die 
het liefst op de achtergrond bleef, 
een luisteraar, maar door velen node 
gemist zal worden.
Daarnaast zijn we dankbaar voor alles 
wat hij voor De Berichtgever heeft 
mogen en kunnen doen. 
Wij wensen Gerkla, Ranjita & Carlo  
  en Quinty heel veel kracht, sterkte en
  troost om dit verlies te verwerken.

  Wij willen dit ‘In memoriam’ 
    afsluiten met de woorden die op de
      rouwkaart staan:

Afscheid nemen
is met zachte vingers

wat voorbij is dichtdoen
en verpakken

in goede gedachten 
ter herinnering

In memoriam: Gert Gerritsen

Met grote verslagenheid ontvingen wij het droevige bericht van het plotselinge 
overlijden van 

Gerrit Gerritsen

Gert was voor de Berichtgever een onmisbare schakel bij het uitkomen van dit 
blad. Met zijn kennis en creativiteit wist hij het blad vorm te geven en zorgde hij 

er voor dat de aangeleverde kopij keurig werd geplaatst.

In Gert verliezen wij niet alleen een goede vriend, maar ook een creatieve dui-
zendpoot. Wij zullen hem node missen.

Wij wensen zijn vrouw Gerkla, en allen die in liefde om haar heen staan, heel 
veel troost en sterkte om dit verlies een plekje te geven.

Het redactieteam van De Berichtgever,

Jantina, Henk en Gert
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Het enthousiasme straalt van het gezicht af als 
Jan Pijnacker tegenover mij zit. Zingen bij het 
koor Bravour. Dat is toch zo ontzettend mooi!

Jan woont inmiddels al ruim 15 jaar in Zegveld 
als partner van Marja. Hij kende haar al vanaf 
zijn jeugd, want als klein jochie kwam hij al bij 
de ouders van Marja Meijers over de vloer. Zijn 
vader deed namelijk zaken met de fa. v.d. Dool. 
Ook kwam Jan Marja vaak tegen bij de disco-
theek waar hij plaatjes draaide. Nadat er in het 
leven van hen beiden veel was gebeurd, is Jan 
bij Marja ingetrokken.

Jan deed jarenlang heel veel voor het voetbal. Is 
jarenlang scheidsrechter geweest bij de KNVB, 
maar is daar op zijn 60e mee gestopt. Hij floot 
in dezelfde poule als oud-Zegvelder Jan de 
Kruijf. “En ik floot de derde, tweede en eerste 
divisie jeugd. Op een gegeven moment moest 
ik Sparta A1 fluiten. Ik zat daar en ik hoorde 
op de gang een bekende stem. Wat bleek? Jan 

de Kruijf moest na mij Sparta B1 fluiten. Mooi 
toch om elkaar daar te ontmoeten?”

“Nadat ik ben gestopt met fluiten ben ik veel 
andere dingen gaan doen. Onder andere 
voetbal kijken, maar ook winkelen. En op een 
gegeven moment ben ik door meerdere men-
sen, o.a. uit Nieuwerbrug, gevraagd om eens te 
komen zingen bij het koor Bravour. En dat leek 
me heel leuk. Ook Marja wist hiervan en op 
een gegeven moment kwam ik op donderdag 
thuis en we moesten snel eten. Ik vroeg aan 
Marja waarom? Ze zei toen dat ik ’s avonds 
naar Verweij moest gaan in Woerden. Daar 
oefende vanaf 19.00 uur het koor Bravour en ik 
moest maar een avondje mee gaan oefenen. En 
zo is het gekomen. Inmiddels ben ik ruim vier 
jaar lid en het is echt geweldig. Ik heb er nooit 

spijt van gekregen dat ik die eerste keer ben 
gaan kijken en luisteren. Het koor bestaat op 
dit moment uit 53 leden, waarvan drie leden 

uit Zegveld. Gerard Plijter is onze slagwerker 
en sinds een paar maanden is ook Floor v.d. 
Wind lid bij ons. Iedere oefenavond zijn er 
zeker 40 leden aanwezig en naast het zingen is 
het ook nog supergezellig. En om maar meteen 
even reclame te maken: Als je twijfelt of dit 
iets voor je is, kom gewoon een keer kijken, 
luisteren en meezingen. En je wordt direct in 
de kring opgenomen.”

Vol enthousiasme vertelt Jan dat er in februari 
weer een nieuwe CD opgenomen gaat worden. 
“Weer met allemaal nieuwe liederen. Inmiddels 
zing ik ook solo bij één nummer. Namelijk bij 
het nummer ‘Bolle Dries’. En sinds een paar 
maanden speel ik bij één nummer ook op de  
elektrische mandoline. Dat is het nummer: 
‘One Way Wind’ van ‘The Cats’. En het tweede 

nummer waarbij ik mandoline ga spelen staat 
ook al op de rol. Van BZN. ‘The Old Calahan’.  
Maar zingen vind ik toch mooier!”

“Muziek is bij mij met de paplepel ingegoten. 
Mijn vader zat bijvoorbeeld ook in een bandje. 
Vroeger thuis heb ik ook al banjo gespeeld en 
mandoline. En ik heb zelf gitaar leren spelen. 
En weet je wat zo leuk is? Wij hebben op don-
derdag de kleinkinderen thuis. En dan maken 
we ook muziek met elkaar. Het plezier wat we 
dan met elkaar hebben, geweldig! We hebben 
wat sambaballen en andere muziekinstru-
menten voor de kinderen. Zelfs de kleinsten 
doen mee! En kleinzoon Jasper is een goede 
drummer. Hij is al een keer mee geweest naar 
het koor en heeft daar ook gedrumd. Na dat 
nummer kreeg hij een groot applaus. Nou, dat 
is echt motiverend hoor!”

Over het koor Bravour vertelt Jan verder dat 
ze gemiddeld per jaar zo’n 30 optredens heb-
ben. Inmiddels is er ook drie keer in Zegveld 
opgetreden. Eén keer tijdens de winterfair en 
twee keer op Koningsdag.  En dan moet alles 
natuurlijk wel op tijd klaar staan. Eén van de 
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Muziek is toch zo mooi!!!



3
neventaken van Jan bij Bravour is dat hij ook 
in de opbouwploeg zit. En daarnaast nog in 
de muziekcommissie om nieuwe muziek op 
te zoeken. Hierover vertelt Jan : “Wij zijn geen 
zeemanskoor. Nee, wij zijn het koor Bravour! 
Wij zingen bijvoorbeeld ook het Hallelujah, 
geweldig! Dit lied hebben we gezongen in de 
Bonaventurakerk, samen met harmonie ‘De 
Vriendschap’. Dat was zo mooi. Ook als we dit 
zingen in bijvoorbeeld bejaardenhuizen, dan 
zie je de tranen over de wangen lopen bij de 
luisteraars. Iedere keer weer krijg ik er zelf ook 
kippenvel van!”
“Alles bij elkaar kost het mij ongeveer zes uur 
per week qua repetities. En daarnaast nog de 
optredens. Maar ik doe het ontzettend graag. 
En weet je wat nou zo mooi is? Marja vindt 
het ook leuk. Ze gaat vaak mee naar optredens 
en zit in een poule met andere vrouwen om 
bijvoorbeeld bardiensten te draaien.”

Terug naar het koor. De leden van het koor zijn 
wel verplicht om minimaal 50% van de repe-

tities aanwezig te zijn en ook minimaal 50% 
van de optredens bij te wonen. Dat is ook wel 
belangrijk, want de nummers moeten goed in-
gestudeerd worden. “Maar (met een knipoog), 
het is natuurlijk ook heel gezellig!”
Naast de zangers bestaat het koor uit 5 accorde-
onisten, een bassist, een slagwerker en inmid-
dels dus ook een elektrische mandoline.

Jan eindigt: “Muziek is toch zo mooi en belang-
rijk in het leven. Dat is iets wat iedereen moet 
weten!”

Wat een geweldig verhaal weer. Heeft u of kent 
u iemand  die ergens een passie voor heeft? En 
dat kan op allerlei gebied. Ga je bijvoorbeeld 
regelmatig naar een Formule 1 race kijken? 
Spaar je theelepeltjes? Heb je alle boeken van 
één schrijver? Ben je idolaat van je favoriete 
voetbalclub? Mag dat gedeeld worden met de 
lezers van de Berichtgever? Neem dan contact 
met ons op en we komen langs om er een mooi 
verhaal van te maken.

Amstelkade 4e, 3652 MD, Woerdense Verlaat

Machinehandel, 
Verhuur en Reparaties

G. Donselaar & Zn.
Wilt u meer weten? 

Kom naar Nijverheidsbuurt 5 
of neem vrijblijvend contact 

met ons op:
Tel. 0348-692388/06-50620862 

marceldonselaar@ziggo.nl

            Nijverheidsbuurt 5 
            3474 LA Zegveld 

            Fax 0348-692 388

(Een ingekomen bericht)

Wie door de Clausstraat loopt kan zien dat er 
inmiddels al een flink aantal appartementen 
bewoond zijn. Zo langzamerhand komen er 
steeds meer bewoners in het gebouw. Voor 
sommige Zegvelders een enorme verandering, 
nadat ze 30 of soms wel 40 jaar in hetzelfde 
huis hebben gewoond. Zoals het er nu naar 
uitziet, zal het gebouw in januari a.s. voor het 
grootste gedeelte bewoond zijn.
Er is gehard gewerkt, niet alleen door de 
bewoners maar ook Zegveld Zorgt heeft niet 
stilgezeten. 
De vloer is gelegd en schilder Jan Beukers 
heeft alle wanden in de ontmoetingsruimte 
gestuct, gesausd en behangen. Daarna kon er 
schoongemaakt worden en is er begonnen aan 
de inrichting.  
De tuin is nog in wording. In het voorjaar 
gaan alle planten en struiken de grond in. 
Daarna zal er een leuk zitje gemaakt worden 
en duimen we voor een mooie zomer, waarin 

we kunnen genieten van de tuin!
Half januari is er een officiële opening van 
het gebouw gepland. Hiervoor worden alle 
bewoners uitgenodigd. 
Wij kunnen ons voorstellen dat u nieuwsgie-
rig bent geworden naar de ontmoetingsruimte 
en de gemeenschappelijk tuin. Daarom wordt 
er in het voorjaar een open dag georganiseerd, 
waar alle Zegvelders en Meijenaren van harte 
welkom zijn. Als er meer nieuws is over de 
open dag kunt u dat lezen in De Berichtgever. 
Wij hopen dat vanaf januari de koffieochten-
den plaats kunnen vinden in De Pionier. 
Ook de wandelclub zal vanaf dat moment 
gaan starten in de Clausstraat.
Lijkt het u leuk om vrijwilligerswerk te ver-
richten in De Pionier, neem dan contact op 
met Piet Bremmer (06-37 45 66 99) of Marco 
van Mourik (06-48 19 41 26) van Zegveld 
Zorgt.
Lijkt het u leuk om mee te doen aan een 
van onze activiteiten, dan bent u van harte 
welkom. 

Er zijn aan deze activiteiten géén kosten 
verbonden. U kunt zich voor de wekelijkse 
wandeling opgeven bij Marja Meijers (0348-
69 14 70) en voor het koffiedrinken bij Atie 
Vermeij (0348-69 16 58). 

Op onze website kunt u hier meer informatie 
over terugvinden.

Voortgang de Pionier



(Een ingekomen bericht)

In Zegveld werd onlangs een bijzondere 
ontdekking gedaan. Bij het afgraven van grond 
voor de uitbreiding van de begraafplaats kwa-
men een vermoedelijk 17de-eeuwse schoen en 
een even oude muil tevoorschijn. Arie Brak 
die de schoen en de muil heeft gevonden, 
heeft deze vondst gemeld bij de gemeente. De 
schoen en muil zijn in de tussentijd nat gehou-
den en in het donker bewaard. 

Inmiddels zijn beide objecten via de gemeen-
telijke archeoloog bezorgd bij een expert. Deze 
zal het schoeisel conserveren en onderzoeken 
hoe oud deze zijn en hoe ze in elkaar zitten. 

17e-eeuwse schoen en muil gevonden in Zegveld
Dit alles duurt enkele 
maanden. Zodra de 
schoen en muil ge-
conserveerd zijn, kan 
iedereen deze komen 
bewonderen. Meer 
informatie daarover 
volgt later. 

Ad de Regt (wet-
houder archeologie): 
“Bijzonder dat er 
na zoveel eeuwen 
nog twee schoenen 
tevoorschijn komen. 
De vinder was hier gelukkig alert op en zag 
in dat het om een waardevolle vondst zou kun-

nen gaan. Goed dat 
hij dit gemeld heeft. 
Zo zijn we weer twee 
puzzelstukjes rijker 
die bijdragen aan 
een beter beeld van 
ons verleden. Ik zie 
ernaar uit de schoe-
nen over een tijdje te 
kunnen bekijken.”

Vondsten melden is belangrijk
Archeologische vondsten zijn sporen uit het 
verleden die iets vertellen over onze geschie-
denis. De aangetroffen locaties en gevonden 
objecten kunnen onderwerp zijn van verder 
onderzoek. Daarom is het van belang dat zo-
wel professionals als particulieren de vondsten 
melden. Dit is dan ook wettelijk verplicht.
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Door de vogelgriep in ons dorp was het nog 
even spannend of het door zou gaan. Gelukkig 
kon er toch besloten worden om de konijnen 
wel te showen tijdens de kleinveeteelttentoon-
stelling. 
Deze tentoonstelling werd gehouden op 12 
november jl. bij het Ooievaarsdorp. 
Er was veel aanloop van voorbijkomende fiet-
sers of dorpsgenoten die het spandoek hadden 
zien hangen. Er was een knuffelhoekje voor de 
kinderen en een leuke verloting. 
Alle konijnen werden door de keurmeester 
beoordeeld op o.a. hun lichaamsconditie, hun 
kleurpatroon en hun bouw. De eerste prijs bij 
de jeugd is gewonnen door Loïs van Dam (met 
een Nederlandse Hangoordwerg). De tweede 
prijs is gewonnen door Yvonne Boer (met een 
kleurdwerg). 

Konijnenshow 

Broekerweg 19  I  3474 KK Zegveld  I  T: 06 21221145
jaccoverburgaannemersbedrijf.nl
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26 november jl. was het eindelijk zover. Na 
heel veel nachtjes slapen en al veel uitzendin-
gen van het Sinterklaasjournaal, kwamen Sint 
en zijn Pieten eindelijk aan in Zegveld. 
Gelukkig was het echt Sinterklaasweer; een 
beetje somber en vroeg donker. Toen de 
kinderen om 17.00 uur verzamelden bij de 
Milandhof, kwamen de uitgedeelde lampjes 
al goed van pas. In een mooi versierde auto 
en met gezellige muziek maakten de Sint en 
Pieten een ronde door het dorp. Ze werden 

Zou die goede Sint wel komen…? 
begeleid door de majorettes en natuurlijk door 
alle kinderen die met hun ouders/opa’s en 
oma’s achter de auto aan liepen. 
Na de rondgang door het dorp kon iedereen 
nog de Milandhof in voor een meet & greet 
met de Sint. Sommigen maakten nog een leuk 
fotootje bij de Goedheiligman, anderen gaven 
een tekening of een wortel voor het paard.  
Met een lekkere zak snoep rijker gingen de 
kinderen weer naar huis. 

Geslaagde actie Coop 

Ook dit jaar had de Coop weer een geweldige spaaractie georganiseerd. 
Bij een besteding van € 10,00 kreeg elke klant een stickertje. Met een verzegelde stickerkaart kon 
er op 25 en 26 november jl. een volle Big shopper worden opgehaald. Daar werd natuurlijk weer 
een gezellig feestje van gemaakt. Een oranje springkussen stond klaar voor de kids en iedere 
klant werd een portie zelfgebakken poffertjes aangeboden. 
Er was duidelijk veel gespaard door de klanten, want er stonden wel 700 tassen klaar om uitge-
deeld te worden. 



WIJ ZIJN VAN  WOENS-
DAG T/M ZATERDAG OPEN 
en hebben vers brood!

6

Kerstrecept

Snelle trifle met frambozen

Ingrediënten

Bereidingswijze
Neem 4 glaasjes
Breek de plakjes cake in stukken.
Klop de slagroom met de suiker stijf.
Bedek de bodem van de glaasjes met frambo-
zen. Verdeel de helft van de cake erover. Schep     
de helft van de vla en de slagroom erop. Her-
haal deze stap en garneer met frambozen.
Tip: Garneer met munt en poedersuiker.

(Een ingekomen bericht)

Vanuit Zegveld Zorgt is er opnieuw een start 
gemaakt met het organiseren van een thema-
avond! Vanuit een enthousiaste werkgroep, 
in eerste instantie met Hans van Kesteren, 
Mario Bremmer en de dorpsconsulent Paulien 
Emidio, is er nagedacht over het onderwerp 
‘omzien naar elkaar en positieve gezondheid’. 
Hetgeen waar Zegveld Zorg voor staat. Bij de 
werkgroep zijn vervolgens Arjen van Iren, 
Evita Vianen, Eveline Brak-Tanger en Piet 
Bremmer aangesloten met kennis en ervaring 
rond voeding.
Hiermee is er de verbinding gemaakt met 
voeding, gezondheid en het omzien naar el-
kaar. Het kan een onderwerp van een dagelijks 
gesprek zijn met iemand. Het kan bepalend 
zijn over hoe men zich voelt en een praktische 
vorm van ondersteuning bieden, omzien naar 
elkaar door bijvoorbeeld een pannetje soep te 
delen.

Bij aanvang van de avond werden de bezoekers, 
inwoners van Zegveld en de Meije, gastvrij 
ontvangen met een kopje koffie of thee in de 
Polderzaal door het echtpaar Uittenbogaard 

van Gasterij de Milandhof.
Voorafgaande aan de avond was er tijd om een 
plekje op te zoeken en elkaar even te spreken. 
Inmiddels stroomde de zaal vol en waren er bij 

de start van het avondprogramma al over de 70 
inwoners die een plekje hadden gevonden.

De avond werd geopend en geheel begeleid 
door Hans van Kesteren (voorzitter van Zeg-
veld Zorgt). Het programma was gevuld met 
enthousiaste sprekers waarbij Arjen van Iren 
de spits afstak en Evita Vianen en Evelien Brak-
Tanger volgden.
Hierbij vertelden de sprekers met veel aandacht 
en toewijding over nieuwe inzichten op het ge-
bied van voeding, hoe bewuste keuzes kunnen 
leiden tot het hebben van meer energie en alge-

heel beter voelen. Hoe gezondheid in relatie tot 
voeding en bewegen staat. Er werd uitgelegd 
hoe je een gezonde en ook leuke relatie kan 
hebben met voeding waarin er ruimte is om 
met elkaar lekker en gezond te kunnen eten.

Nieuwsgierig naar de presentaties van de spre-
kers van deze avond. Zie link
https://webmail.hostingserver.nl/?_
task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_
uid=2842&_token=mLLSd43NWHenylYiyOa
G1ka2uxIFSkYG&_part=2

Tijdens de pauze werd er nog een kort beweeg-
moment ingezet waar iedereen enthousiast aan 
deelnam.

Piet Bremmer sloot de rij met sprekers af, 
waarbij hij de bezoekers meenam in een stukje 
historie van de buurtsuper, afgewisseld met 
wat foto’s uit de oude doos, en bezoekers die 
spontaan over hun ervaring als werknemer of 
als klant van de supermarkt vertelden. 
Ook vertelde Piet hoe het aanbod van produc-
ten in de supermarkt in de loop van de tijd 
is veranderd en welke gevolgen dit heeft met 
betrekking tot het product en de prijs daarvan.

Terugblik op de thema-avond van  
8 november, Samen Gezond Verder!

   Boterbloem 26 - 2851 ZD Haastrecht



Zegveld
Eerste kerstdag zondag 25 december   9.30 uur: voorganger ds. A.J. Hagedoorn 
   18.30 uur: ds. J. van Dijk, Ridderkerk
Tweede kerstdag maandag 26 december   9.30 uur: Kerstviering Zondagsschool 
Oudejaarsavond zaterdag 31 december       19.30 uur: voorganger ds. A.J. Hagedoorn
Nieuwjaarsmorgen zondag 1 januari   9.30 uur: voorganger ds. A.J. Hagedoorn
Na de dienst nieuwjaarwensen in De Voorhof

Kerst- en oudejaarsvieringen O.L.V. Geboortekerk Meije-Zegveld
Kerstavond zaterdag 24 december             19.00 uur: Gezins-Kerstnachtviering m.m.v. het Projectkoor 
  ‘Just for fun’ voorganger pastor Janneke Stam  
  thema: ‘Op weg naar de nieuwe wereld’.
Eerste kerstdag zondag 25 december            9.00 uur: Viering m.m.v. het Gemengd koor voorganger pastor  
  Thijs van Zaal
Tweede kerstdag maandag 26 december   Geen viering
Oudejaarsavond zaterdag 31 december      Geen viering
Nieuwjaarsmorgen zondag1 januari             11.00 uur: Viering m.m.v. het Gemengd koor voorganger pastor  
  Huub Spaan.  Na de viering is er koffiedrinken 
Woerden
Kerstnachtdiensten op zaterdag 24 december in Woerden
Maranathakerk:  aanvang 19.00 uur Kinderdienst, voorganger ds. Gert Jan Robbemond 
                          thema: ‘Ga je mee op zoek’. Muzikale begeleiding Marnix van  
  der Ploeg en enkele gemeenteleden (viool-saxofoon-piano-orgel)
Kruiskerk:                   aanvang 21.30 uur voorganger Michel Koekkoek 
  thema: ‘Niet zo’n stille nacht, de echte chaos’.
  Muzikale begeleiding Testify uit Kamerik  
Lutherse Kerk:  aanvang 22.00 uur voorganger ds. Bob Becking m.m.v. cantor-organist 
  Jeroen de Haan en de Lutherse Cantorij o.l.v. Jeroen de Haan 
Petruskerk: aanvang 21.30 uur voorganger mw. Joke Sneep
  thema: ‘Wat een God’. Muzikale begeleiding El Shaddai uit Lopik
Bonaventurakerk: aanvang 14.30 uur Kindje wiegen
 aanvang 18.00 uur Gezinsviering m.m.v. kinderkoor Bonakids.
  Thema: ‘Kom je mee bouwen aan de kerststal’ 
                                     Voorganger pastor Huub Spaan
 aanvang 20.00 uur Kerstviering m.m.v. JuDeo
  Voorganger pastor Huub Spaan
 aanvang 22.30 uur Kerstviering m.m.v. Orkest van het Groene Hart 
  en Jubilate Deo. Voorganger pastor Huub Spaan
Woerdense Verlaat 
Gereformeerde kerk 
Kerstavond zaterdag 24 december  21.00 uur: Kerstnachtdienst. Voorganger ds. Jan Willem   
  van Dijk, Zevenhoven, thema ‘Geef Licht’    
  m.m.v. Dick en Madelief (muzikale omlijsting)   
  en Chris v.d. Hoek (organist)
  Na afloop is er chocolademelk en wat lekkers.
Eerste kerstdag zondag 25 december            9.30 uur: voorganger ds. F. Bos, Gouda
Oudejaarsavond zaterdag 31 december     19.30 uur: voorganger ds. F.C. van Dijke, Woerden
Nieuwjaarsmorgen zondag 1 januari             9.30 uur: voorganger ds. J.W. van Dijk, Zevenhoven
De diensten zijn tevens via livesteam te volgen.

Kerst- en Oud en Nieuw vieringen
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vdknaapsloopwerken@gmail.com

Tel. 06 - 53 20 95 66
vdknaapsloopwerken@gmail.com
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(Een ingekomen bericht)

Op woensdag 28 en donderdag 29 december 
a.s. opent de Kruiskerk haar deuren voor 
Top2000kerkdiensten. De Top2000kerkdien-
sten staan al jaren garant voor een zinvolle 
avond met geweldige live-muziek en inspiratie 
voor interessante gesprekken. En na twee 
jaar corona mogen we weer live! Het beloven 
historische avonden te worden met ‘ouder-
wets’ veel ruimte voor ontmoeting, inspiratie 
en natuurlijk goede popmuziek.  De diensten 
vertellen een doorlopend verhaal, waarin we 
met grote stappen door de geschiedenis van 
de Bijbel, popmuziek en Woerden gaan

Thema van de avonden zal zijn: Changes! De 
band ‘De Buren’ is weer van de partij en do-
minee Joost Schelling spreekt de verbindende 
teksten. De diensten zijn van 20.00-21.30 uur.
Het is nodig voor deze avonden kaarten te 
reserveren. De toegang is zoals altijd gratis. 
Na afloop kan een vrijwillige bijdrage worden 
gegeven ter bestrijding van de onkosten. 
De kaartverkoop voor de diensten is op don-
derdag 1 december jl. van start gegaan. 
Let op: zitplaatsen zijn bedoeld voor die be-
zoekers, die moeilijk lang kunnen staan.. 
Meer informatie, ook over de kaartverkoop 
is te vinden op www.top2000kerkdienst.nl/
woerden

Dit jaar weer LIVE: 
TOP2000kerkdiensten 

in de Kruiskerk
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C&C Design
Graaf Albrechtstraat 14
2415 AW Nieuwerbrug
www.ccdesign.nl
info@ccdesign.nl

Oplossing:



Opnieuw een grote kerstboom in Zegveld!
Ook dit jaar is er in Zegveld weer een grote kerstboom te zien. Op zaterdag 3 
december jl. is de kerstboom nabij de kruising bij Stoof geplaatst. Een week 
leter is de kerstboom door Inger van Mourik en een aantal dorpsvrijwilligers 
weer prachtig met lichtjes versierd, zodat iedereen die er langs rijdt, fietst of 
loopt, weer van de kerstboom kan genieten. Het Dorpsplatform Zegveld wil u 
op deze manier fijne kerstdagen toewensen!

De medewerkers van 
De Berichtgever 

wensen u prettige 
Kerstdagen en 

een voorspoedig 
Nieuwjaar
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Kerstpuzzel
In deze woordzoeker zijn 
de onderstaande woorden 
verborgen. 
De overgebleven letters 
vormen een zin. 

DECEMBER
DINER
DONKER
ENGELEN
FAMILIE
GEBOORTE
GEZELLIGHEID
GOUD
HERDERS
KAARS
KERSTBOOM
KERSTMIS
KERSTSTOL
KONINGEN
KRIBBE
LICHTJES
PIEK
SLEE
SNEEUW
STER
WIEROOK



Inmiddels is ds. Aart-Jan Hagedoorn ruim 
een half jaar verbonden aan de hervormde 
gemeente van ons dorp. Een goede reden om 
eens nader met hem kennis te maken. 
Aart-Jan is op 13 november 1969 geboren in 
Apeldoorn. Zijn ouderlijk huis stond in Wiesel 
(bij Apeldoorn) tegenover de Kroondomeinen. 
Na hem werden nog twee jongens geboren. Als 
kleuter ging hij naar de Eben-Haëzerschool 
in Teuge. Ook de eerste jaren van de lagere 
school werden hier gevolgd. Aart-Jan heeft 
goede herinneringen aan deze school, maar 
niet aan de 2e klas (nu groep 4). “Ik ben heel 
gevoelig voor sfeer en toen hadden we een 
leerkracht die erg veel mopperde, daar kon ik 
niet zo goed tegen.” Op 9-jarige leeftijd ver-
huisde Aart-Jan met het gezin naar Nijkerker-
veen en daar werd de lagere school vervolgd 
aan de Johannes Calvijnschool. “Daar had ik 
het prima naar mijn zin.”
Na de lagere school werd het atheneum 
gevolgd aan het Van Lodestein College in 
Amersfoort. “Hier heb ik ook fietstraining 
gehad, want de school lag op een heuse 
‘Amersfoortse berg’ van wel 40 meter hoog. 
En dan heb je het felbegeerde diploma op zak, 
maar wat dan? Daarna ging ik studeren aan 
de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. 
Daar volgde ik twee richtingen: Geschiede-
nis en Godsdienst voor  MOA-aktes, vier jaar 
lang. Daarna volgde ik de Pabo in Utrecht op 
deeltijdbasis. Eenmaal geslaagd werd ik leraar 
in het basisonderwijs. Eerst in Bennekom, 
later in Hoevelaken gaf ik onderwijs aan de 
groepen 5 en 7. Hoewel ik graag met kinderen 
omga, was dit toch niet wat bij me paste, maar 
wat dan wel? Ik ging werken bij de Evangeli-
sche Omroep, bij de afdeling Visie.” 

We zitten inmiddels in het jaar 2004 en het 
was in dat jaar dat Aart-Jan de roeping kreeg 
om predikant te worden. Privé gebeurde er 
ook van alles, want in deze periode leerde hij 
ook Berdien kennen. “We waren er vrij snel uit 
en na drie maanden ging ik op de knieën. Er 
volgde gelukkig een volmondig ja. In 2005 zijn 
we getrouwd.” Ze gingen wonen in het huis 
van Aart-Jan in Nijkerk. 

De opleiding tot predikant werd naast zijn 
werk bij de EO gevolgd aan de Protestantse 
Theologische Universiteit in Utrecht. “Zo’n 
negen jaar lang heb ik voor 60% gewerkt met 
daarnaast mijn studie. Dit betekende drie 
dagen werken, twee dagen studeren en  op 
zaterdag naar de opleiding in Utrecht.  De 
zondag was dan voor mij echt een rustdag. In 
2013 ben ik afgestudeerd.”

“Ik ging in Meerkerk aan de slag als pastoraal 
medewerker. Dit betekende ook verhuizen. 
Deze functie paste goed bij mij: ouderenwerk, 
catechisatie, kerken-raadswerk en 10 keer 
preken per jaar. In 2014 kreeg ik een beroep 
naar Hellouw. Ik vond het allereerst geweldig 

dat ik een plekje kreeg 
in Gods wijngaard. 
Je hebt zoveel tijd 
gestoken in de studie, 
dat was soms echt een 
offer. Zou God nu een 
plekje voor me heb-
ben? En dan komt de 
hervormde gemeente 
van Hellouw die 
het je gunt om daar 
predikant te mogen 
worden. Ik heb dat 
als heel bijzonder 
ervaren.”
Hellouw is een 
dorp in de Betuwe 
met ruim duizend 
inwoners en ligt aan 
de rivier de Waal. 
Als je verder naar het 
zuiden wil, moet je de 
Waal over en dat be-
tekende altijd wel zo’n 
10 kilometer omrij-
den. “Ik heb daar veel 
gefietst over de dijk 
langs de Waal, heer-
lijk. Qua landschap is 
Hellouw wel anders 
dan Zegveld. Zegveld 
heeft veel meer sloten 
en polders.”

“Ons gezin was 
inmiddels ook uitge-
breid. In Nijkerk werd in 2008 onze dochter 
Eunice geboren en in 2013 kwam in Meerkerk 
onze pleegdochter Isabella als baby van een 
half jaar in ons leven.” 

Na bijna acht jaar in Hellouw te hebben ge-
staan, kwam op 19 november 2021 het beroep 
vanuit de hervormde gemeente van Zegveld. 
Na enkele weken kwam het bericht dat Aart-
Jan het beroep heeft mogen aannemen. In de 
kerkbode staat het als volgt: ‘Ds. Hagedoorn 
en zijn vrouw Berdien hebben in de roep 
vanuit Zegveld de roep van de Goede Herder 
gehoord. Ook hebben zij in de ontmoetingen 
een hartelijk welkom ervaren’. Na een vacature 
van bijna drie jaar kreeg Zegveld weer een ei-
gen predikant. Omdat Aart-Jan eerst het win-
terwerk en de belijdeniscatechese in Hellouw 
wilde afmaken, is hij op zondag 8 mei 2022 
bevestigd aan onze gemeente. In de bevesti-
gingsdienst ging ds. C. Mijderwijk uit Putten 
voor. Zij hadden elkaar leren kennen tijdens 
zijn werkzaamheden als pastoraal medewerker 
in Meerkerk. Het thema van de preek was ‘Aan 
elkaar verbonden’ n.a.v. Efeze 4 vers 11 en 12: ‘ 
Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, an-
deren als profeten, weer anderen als evangelis-
ten en nog weer anderen als herders en leraars, 
om de heiligen toe te rusten, tot het werk van 

Ds. Aart-Jan Hagedoorn heeft het ‘heen en weer’

dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van 
Christus’.
Aart-Jan vertelt: “Eén van de mooiste kant van 
het predikantschap is dat je het ‘heen en weer’ 
hebt tussen God en de mensen. Dat betekent 
dat je nauwgezet probeert te luisteren naar wat 
God via Zijn Woord tot ons te zeggen heeft. 
Dan wordt je eropuit gestuurd naar mensen, 
dat is het ‘heen’. Het ‘weer’ is dat je ook heel 
erg hebt te luisteren naar mensen. In de preek 
ga je al ‘heen en weer’. Alle kanten van het 
predikantschap vind ik mooi: de preek, het be-
zoek en het geloofsonderwijs. Dit hoort zo bij 
elkaar als de blaadjes van een klavertje drie.”

De ‘tiendaagse veldtocht’ is in domineesland 
een bekende uitdrukking. Als predikant ben 
je nooit om werk verlegen. Maar zeker in de 
laatste dagen van het jaar komt het er nog eens 
extra op aan. Waar bij vele medelanders de 
vaart er wat uit raakt richting het jaareinde, 
moet er voor de predikers nog een tandje 
worden bijgezet. De tiendaagse veldtocht dient 
zich aan! Preken met Kerst en Oud en Nieuw. 
“Dit jaar valt het wel mee, omdat Eerste Kerst-
dag en Nieuwjaarsdag op een zondag vallen. Ik 
weet nog niet precies waar ik Eerste Kerstdag 
over ga preken. Het gaat in ieder geval over 
Gods Woord dat vlees is geworden. Dat is 
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maar meestal ga ik met de eenpersoons kajak 
op pad. Heerlijk je hoofd even leegmaken. Een 
dominee heeft best wel veel aan zijn hoofd. Al 
het werk is namelijk denkwerk. De zaterdag 
is doorgaans een dag om familie te bezoeken, 
mijn ouders of de moeder van Berdien. En dit 
is altijd ver weg. Doordeweeks probeer ik nog 
wel eens te gaan wandelen, fietsen of zwem-
men.” 

Tot slot vertelt Aart-Jan: “We hebben ons zeer 
welkom gevoeld in Zegveld, maar wennen 
duurt nog wel een poosje. Het is niet zo dat je 
na een paar maanden iedereen kent en zeker 
niet alle familieverbanden.”

Nog een slotopmerking van Aart-Jan is: “Ik wil 
dominee zijn voor het dorp, dus ook mensen 
die niet bij de hervormde kerk horen, kunnen 
mij gerust bellen als er iets aan de hand is.” 

Een mooie afsluiting van dit interview. De Be-
richtgever wenst Aart-Jan met zijn gezin een 
hele goede en zinvolle tijd in ons mooie dorp.

fantastisch nieuws en kom vooral in de kerk 
om te horen wat het voor je betekent!”

Over Kerst vertelt Aart-Jan het volgende. “Het 
meest fantastische wat je je in deze wereld niet 
kan voorstellen, is toch gebeurd. Dat God, de 
grootste en rijkste Koning Zijn Kind de ‘slop-
penwijk’ heeft ingestuurd. Daarmee bedoel ik 
onze mensenwereld, want zonder God zijn we 
arme mensen. En dáár stuurt God Zijn Zoon 
naar toe. Jezus kwam niet  in een mooi pak of 
Rolls-Royce, maar Hij is arm geworden om 
ons rijk te maken. Dat is het hele bijzondere 
van Kerst.”
“Voor mij is Kerst gewoon een werkdag en 
voor een domineesgezin gewoon een drukke 
tijd. Even naar je familie lukt dan gewoon 
niet.”

Aart-Jan vindt het heerlijk om in zijn vrije tijd 
bij goed weer te gaan kajakken. “Inmiddels 
heb ik het riviertje de Meije verkend alsook 
de Nieuwkoopse plassen. Soms gaat één van 
de kinderen mee in de tweepersoons kajak, 

Zegveld helpt 

Oekraïne – 

Kaarsen-actie 
voor Oekraïne
(Een ingekomen bericht) 

In deze donkere dagen maken wij het weer 
gezellig in huis en overal schijnen lichtjes.  
Niet zo heel ver hier vandaan moeten mensen 
de winter door zonder verwarming en door 
telkens uitvallen van de stroomtoevoer zitten 
zij zonder licht en warmte!
Door middel van een kaars als teken van ‘licht 
en warmte’ willen wij deze medemensen hel-
pen en laten weten dat we aan ze denken.

Doet u/jij mee een ‘lichtje te zijn’? 
Wij kunnen uw kaarsen, waxinelichtjes en 
lampjes op zonne-energie goed gebruiken!
Verder zouden wij het leuk vinden om 
kinderen iets extra’s aan te bieden. Voedsel is 
schaars! Het idee is om een ‘vrolijk versierde’ 
schoenendoos met de volgende producten te 
vullen:

blikje sinas

-
worstjes)

Doet u /jij weer mee om zoveel mogelijk ‘licht-
jes’ te geven en schoenendozen te vullen?

Inleveradressen:
- Berdien Hagedoorn, Lijsterbeslaan 1
- Peter en Margriet Vermeij, Broeksloot 63

Foto gemaakt door Aart-Jan 
vanuit zijn kayak met op de 
achtergrond de katholieke 
kerk in De Meije
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Petra Hamoen
Medisch pedicure

Pedicuresalon Petra wenst u 
prettige kerstdagen en een lichtvoetig 2023!

Nieuwstraat 5 | 3474 JL Zegveld | www.pedicuresalonzegveld.nl  
petra.hamoen@gmail.com | tel: 0348-745 900 | 06 - 199 672 45 
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Een historische plek aan de Hoofdweg in Zegveld.

Nummer 167A om precies te zijn. Een plek waar Zegvelds 
brood werd gebakken door bakker Ton, het landelijk opere-
rend gereedschaphandelsbedrijf Brak was gevestigd en ge-
reedschap werd verhandeld door de fam. Fritsma. De plek 
gaat een nieuwe (woon)bestemming en eigenaar krijgen. 

Bent u dat?

Het perceel Hoofdweg 167A Zegveld maakt deel uit van 
de nalatenschap van Bas de Bruijn. Dit perceel ligt in het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Woerden, Kamerik en 
Zegveld. Op dit perceel (zowel het onbebouwde voorter-
rein als de hal) ligt de bestemming wonen. Om onver-
klaarbare redenen zijn in 2008 bij de gemeente Woerden, 

tijdens het maken van genoemd bestemmingsplan en 
de bestemmingsplankaart, de percelen Hoofdweg 167 
(aangrenzende hoekwoning) en Hoofdweg 167A samen-
gevoegd tot een bouwvlak. Het bestemmingsplan geeft 
aan dat er op een bouwvlak maar één woning mag staan. 
De gemeente Woerden heeft de erfgenamen bericht dat 
de gemeente in principe wil meewerken aan een pro-
cedure met als doel het realiseren van een zelfstandig 
bouwvlak en het realiseren van een woning op Hoofdweg 
167A. Ook het eventueel (deels) slopen van de hal kan/
komt daarbij aan de orde.
De gemeente Woerden gaat, voorafgaand aan het maken 
van een plan door de nieuwe eigenaar voor Hoofdweg 
167a, een aantal aandachtspunten aangeven die, bij goede 
verwerking in het plan de slagingskans zal vergroten. Ook 
zijn in deze procedure publicaties opgenomen waarin der-
den hun visie op dat plan kunnen inbrengen/geven.
Bent u geïnteresseerd in de aankoop van Hoofdweg 167A. 
Zo ja, met welk doel? Het bouwen van een woning, alleen 
als opslag of beiden. U kunt het komen bezichtigen.

Bezichtiging Hoofdweg 167a 

De bezichtiging (alleen voor degene die geïnteresseerd 
zijn in koop en zich vooraf hebben aangemeld) zal plaats-
vinden op zaterdag 28 januari 2023. 

Eindelijk te koop Hoofdweg 167a
Bezichtingsrooster zaterdag 28 januari 2023

Er gaat een bezichtingsrooster opgesteld worden voor 
zaterdag 28 januari 2023 met onderstaande tijdsblokken. 
Bij deelname aan de bezichtiging graag uw eerste en 
tweede voorkeur kenbaar maken. Bij het maken van het 
rooster zal zoveel mogelijk met uw voorkeur rekening 
worden gehouden.

Blok Tijdvak
A van 10.30 uur tot 11.30 uur
B van 11.30 uur tot 12.30 uur
C van 13.00 uur tot 14.00 uur
D van 14.00 uur tot 15.00 uur
E van 15.00 uur tot 16.00 uur 

Uw reactie 

1. Uw reactie dient vóór donderdag 19 januari 2023  

binnen te zijn.

2. Uw reactie dient te bevatten: naam, adres, telefoon-

nummer, uw beoogd doel met Hoofdweg 167a  

(woning, woning en opslag, alleen opslag) en uw  

eerste en tweede voorkeurstijdvak voor de bezichtiging 

op 28 januari 2023.

3. U kunt uw reactie mailen. Emailadres:  

Hoofdwegzegveld@ziggo.nl 

4. Of per post sturen: Stuur dan een brief naar Hans 

Voorend, Reigerweg 40, 1602 PC Enkhuizen. 

5.  Iedereen die een reactie instuurt, krijgt binnen twee 

dagen een ontvangstbevestiging. 

    

Uw indeling op de bezichtingsdag

Vrijdag 20 januari 2023 of zaterdag 21 januari 2023 krijgt 

u een reactie per email, of voor degene die per post gere-

ageerd hebben per telefoon, in welk blok u deze dag bent 

ingedeeld.
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(Een ingekomen bericht)

De brandweerpost in Zegveld gaat gereno-
veerd worden. Uit onderzoek blijkt dat de 
kazerne zo kan worden verbouwd, dat deze 
weer past bij de eisen van deze tijd. Nieuw-
bouw is daardoor niet meer noodzakelijk. 
Bij de verbouwing wordt het monumentale 
karakter van het gebouw zo goed mogelijk 
in ere gehouden. Het gebouw wordt tegelijk 
ook (bijna) energieneutraal gemaakt. In 2023 
vinden de voorbereidingen plaats, de renovatie 
zelf is in 2024. 

Eerder dit jaar bleek dat er in Zegveld geen ge-
schikte plek beschikbaar is waar op korte ter-
mijn een nieuwe brandweerpost kan komen. 
Daarom is onderzocht of een verbouwing een 
oplossing kan bieden voor het ruimtetekort en 
de eisen van de ARBO-wetgeving. Dit blijkt 
inderdaad het geval volgens zowel de Veilig-
heidsregio Utrecht (VRU) als de gemeente. 
Door de zolderverdieping aan te passen, 
kunnen de instructie- en ontspanningsruimte 
naar de verdieping. Op de begane grond 
komt er dan ruimte voor gescheiden 
sanitaire voorzieningen, een aparte 
omkleedruimte en een aparte 
kantoorruimte. Voor een goede 
arbeidshygiëne worden ‘schone’ 
en ‘vuile’ bewegingen in het 
gebouw van elkaar gescheiden.

Monument
De brandweerkazerne in 
Zegveld is een gemeen-
telijke monument. Bij 
de renovatie wordt 
zoveel mogelijk reke-
ning gehouden met 
de cultuurhistorische 
waarden. Het gaat dan 
om de structuur van het 
gebouw, de bouwelementen 
en de materialen.

Renovatie voor 
brandweerkazerne 
Zegveld

Hoofdweg 144 - 3474 JK Zegveld

Voor:

Op vrijdagavond 9 december jl. heeft de 
brandweer afscheid genomen van Lennie Bun-
nik en Henk Oskam. 
Lennie moest helaas om gezondheidsrede-
nen afscheid nemen. Ze was net klaar met 
haar opleiding tot brandweer toen ze corona 
kreeg en dat haar hele leven op z’n kop zette. 
Haar loopbaan kreeg daardoor na zes jaar een 
abrupt einde. 
Henk heeft na 22 jaar afscheid genomen. Bij 
de brandweer zat hij bij de manschappen en 
men kon altijd op hem rekenen. Daarnaast 
had Henk een cursus gevolg tot ‘Cotter’, dat 
staat voor Collegiaal Opvang Team. Vaak is er 
na een uitruk of calamiteit behoefte aan een 
gesprek. Dan kan de hulp ingeroepen worden 
van een ‘Cotter’. Henk was één van de ‘Cotters’ 
binnen de Veiligheidsregio Utrecht. 
Zowel Lennie als Henk ontvingen een oor-
konde, een penning en bloemen.
Verder kreeg Hendrik Mulder een diploma 
uitgereikt voor oefenleider en Martijn Beukers 
ontving een diploma voor chauffeur pompbe-
diende.

afscheid van 

Lennie en Henk

Al een aantal jaren staan er in de Meije, de 
Rondweg en op een enkele plek op de Hoofd-
weg deze afbeeldingen op de weg. Sinds kort 
zijn er een aantal bijgekomen op het fietspad 
richting Woerden.

Wie kan ons (en daarmee de lezers van 
de Berichtgever) vertellen wat 

de betekenis is van deze twee 
vierkante ruiten die met 

één punt aan elkaar 
verbonden zijn?
Uw reacties mogen 
per mail naar : 
h.j.oskam@casema.
nl

Rara, wat 
betekent dit?

en 
gen, een aparte 

te en een aparte 
. Voor een goede 
worden ‘schone’ 
ingen in het 
ar gescheiden.

rne in 
een-
Bij 

eten 

antal jarenren
Rondweg en op eenop een
weg deze afbeelding
zijn er een aantal bijg
richting Woerden.

Wie kan ons (en
de Bericht

de bete
vierk

één
ve
Uw
pe
h.j.
nl
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Salon La Sonrisa 
wenst u gezegende 
kerstdagen en een 

voorspoedig nieuwjaar!
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www.disseldorpinstallaties.nl

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
$5!����.��.3		�		3.  �� 5!���$%		�		 ���$��.3

MIDDENWEG 37  3474 KC ZEGVELD  |  TEL 0348 691100

(Een ingekomen bericht) 

Voor alweer het zesde jaar op rij werd de 
voorleeswedstrijd georganiseerd. Eerst was er 
een halve finale in de klas waar de leerlingen 
van groep 7 en 8 het al erg goed deden. En 
toen hadden we nog drie finalisten over voor 
de grote finale in de Keet. 
Natuurlijk kwam de hele 
school luisteren. Er was een 
enthousiaste kinderjury be-
staande uit drie afgevaardig-
den van de leerlingenraad. 
En er was een deskundige 
volwassenjury bestaande 
uit oud-leerkrachten van 
de school: meester Kees, juf 
Anja en juf Lia. De voorle-
zers deden het hartstikke 
goed! Ze werden bedolven 
onder de complimenten van 
de jury. We luisterden naar 
fragmenten uit ‘Juffrouw 
Pots,’ ‘Snelle Jelle’ en ‘Reisbu-
reau Wereldvreemd.’ Terwijl 
de jury in beraad ging, 
gingen de leerlingen duo-
lezen. Het was heel lastig om 
een winnaar te kiezen maar 
we mogen Onno uit groep 
7 onze Voorleeskampioen 

van 2022-2023 noemen. Hij gaat ons verte-
genwoordigen bij de lokale vervolgronde die 
zal worden georganiseerd door de bibliotheek. 
Wij wensen hem daarbij heel veel succes!

Voorlezen en lezen: je kunt er niet vroeg 
genoeg mee beginnen. Dagelijks (voor)lezen 

vormt een goede basis voor het latere lezen. 
Baby’s, peuters en kleuters die door hun 
ouder(s)/verzorger(s) worden voorgelezen, 
ontwikkelen een voorsprong in hun taal- en 
leesontwikkeling. Wanneer kinderen naar 
school gaan, stimuleert voorlezen ook de 
schoolprestaties. Kinderen die al van jongs af 

aan in aanraking zijn gekomen 
met taal, letters en woorden, 
hebben op de basisschool door-
gaans meer gevoel voor taal. 
Voorlezen prikkelt de fantasie 
en nieuwsgierigheid van kinde-
ren. Door samen met kinde-
ren in een verhaal te duiken, 
komen ze in een andere wereld 
terecht en leren ze nieuwe en 
onbekende dingen kennen. 
Hun dagelijkse wereld wordt 
groter, ze kunnen meeleven en 
zich identificeren met persona-
ges. Verhalen kunnen kinderen 
blij en vrolijk maken, maar ze 
kunnen ook gevoelige thema’s 
zoals ziekte, verlies en dood 
bespreekbaar maken. Ook zorgt 
voorlezen voor rust, ontspan-
ning en structuur in de dag van 
kinderen. Een verhaaltje voor 
het slapengaan is daar een mooi 
voorbeeld van.

Voorleeswedstrijd Basisschool de Miland

-

Stap voor stap, samen een persoonlijk afscheid vormgeven die past 

-

Rond het afscheid nemen geef ik ook tijd en aandacht aan kinderen, 
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(Een ingekomen bericht) 

Op de Jorai leer je van alles, bijvoorbeeld 
rekenen, biologie en schrijven maar ook is er 
aandacht voor kunst- en cultuureducatie. Dit 
wordt voor onze school onder andere georga-
niseerd door KUVO. Ieder jaar bieden zij een 
mooi programma aan. Zo gaan de kinderen 
van groep 7 en 8 naar Amsterdam. Daar 
zullen zij gaan genieten van de voorstelling 
‘Sleeping Beauty’ van het Nationaal Ballet. Een 
heel bijzondere ervaring! Als voorbereiding 
op deze prachtige balletvoorstelling kregen 

de kinderen een dansworkshop van 
een docent van het Nationaal Ballet. 
Zij liet de kinderen ontdekken wat 
ballet is en ze gingen ook zelf aan de 
slag met dansbewegingen. Het was 
een leuke middag, de kinderen zijn he-
lemaal klaar voor de show en wie weet 
dansen ze zelfs een stukje mee!

Dansen op de Jorai

Reparatie elektrische apparaten. Elektra
aanleg in uw woning, tuin of berging.                                                                        

Whats app of bel naar 06 - 22467345 of gebruik de ELWI App

ELWI is gesloten van 24-12 tot 2-1

Adverteerders bedankt!!!
U maakt het mogelijk dat De Berichtgever kan verschijnen.

Lezers van De Berichtgever
Draagt u De Berichtgever een warm hart toe?

Denk dan bij uw aankopen aan onze adverteerders.

(Een ingekomen bericht) 

Na gedegen onderzoek en een zorgvuldig 
besluitvormingstraject is er besloten dat er 
een bestuurlijke fusie plaatsvindt van vier 
scholen in onze regio. Het betreft de besturen 
van Eben-Haëzer (Kamerik), De Wegwijzer 
(Kockengen), Kon. Julianaschool (Wilnis) en 
Jorai (Zegveld).   
Een prachtige stap waarmee we, door een 
bundeling van onze krachten, het protestants-
christelijk onderwijs in de regio willen borgen 
en versterken!

Historie van samenwerking geborgd
De vier besturen werken al sinds 1999 samen 
in de Federatie voor protestants-christelijk ba-
sisonderwijs Het Groene Hart. Reeds langere 
tijd worden er gesprekken gevoerd tussen de 
verenigingen over verdere samenwerking op 
bestuursniveau. Ook is er nauwe samenwer-
king tussen de schooldirecteuren. Per 1 januari 
aanstaande zal de samenwerking worden 
geïntensiveerd in de vorm van een bestuurlijke 
fusie. 

Meerwaarde voor het onderwijs
Door deze intensieve samenwerking kunnen 
we een verdere impuls geven aan dit onder-
wijs, omdat door de fusie mogelijkheden 
ontstaan voor meer (groei)kansen voor onze 
professionals en het uitwisselen van kennis 
en expertise. Het wiel hoeft niet viermaal te 
worden uitgevonden – er kan immers gebruik 
gemaakt worden van elkaars kennis. Zo kun-

nen verschillende thema’s worden verdeeld, 
uitgewerkt door een of meerdere leerkrachten 
en daarna gedeeld worden met de andere 
scholen.
Daarnaast ontstaan kansen om een divers 
aanbod van het onderwijs te blijven aanbieden 
in de regio. We kunnen gezamenlijk een breed 
onderwijsaanbod verzorgen en blijven ontwik-
kelen. Zo kan ons onderwijs beter aansluiten 
bij de behoefte van de individuele leerling.

Kansen voor verdere professionalisering
Door de bestuurlijke fusie ontstaan er ook 
kansen en mogelijkheden om verder te profes-
sionaliseren op verschillende niveaus van de 
organisatie. Op schoolniveau komt deze pro-
fessionaliseringsmogelijkheid in verschillende 
vormen tot uiting. Door de samenwerking 
kan zich een cultuur van deling van expertise 
en kennis verder ontwikkelen. Daarnaast ont-
staan ook mogelijkheden voor het personeel 
om eventueel door te kunnen groeien, binnen 
de nieuwe vereniging die ontstaat. 

Naast de meerwaarde op schoolniveau is 
deze er ook op bestuursniveau. De besturen 
van de vier verenigingen worden momenteel 
bemenst door vrijwilligers, veelal ouders van 
de desbetreffende scholen. Er is sprake van een 
toenemende druk op het besturen van scho-
len, want er wordt veel gevraagd bijvoorbeeld 
ten aanzien van verantwoording, de kwaliteit 
van het onderwijs en de (daarvoor) benodigde 
deskundigheid van de bestuursleden. Ook 
blijkt het steeds lastiger om voldoende goede 

bestuursleden te vinden ter bemensing van 
het vrijwillige schoolbestuur. Na de fusie zal 
er sprake zijn voor een professioneel bestuur-
der met een (intern) toezichthoudend orgaan 
hieromheen.  

Behoud van eigenheid
We hebben het (met klem) over een bestuurlij-
ke fusie – en niet een fusie tussen de vier scho-
len. Het behouden van de eigenheid van de 
individuele scholen is namelijk vanaf het begin 
van het traject een belangrijke randvoorwaar-
de geweest. Elke school heeft een eigen sfeer 
en karakter – passend bij de omgeving, de 
populatie leerlingen en ouders en (niet op de 
laatste plaats) het team leerkrachten. Deze  
eigenheid mag en zal niet onder druk komen 
te staan door de bestuurlijke fusie. Er moet 
in de nieuwe organisatie dus altijd worden 
gestreefd naar een balans tussen gezamen-
lijke keuzes die gelden voor alle scholen en 
voldoende ruimte om hier op lokaal niveau 
invulling aan te geven. 

Tot slot
We kijken terug op een intensief proces van 
onderzoek, gesprek en afstemming. We dan-
ken allen die hierbij betrokken zijn geweest 
binnen onze scholen en onze verenigingen. 
Met name denken wij dan aan onze teamleden 
op de scholen, de leden van de medezeg-
genschapsraden, de leden van de commissies 
van toezicht en alle leden van de verenigin-
gen. Dank voor jullie kritisch mee- en tegen 
denken!

‘Samen sterker’, besturenfusie Jorai
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Paulien Emidio 

Dorpsconsulent ZegveldZorgt
Mobiel: 06-14326531 

E-mail: dorpsconsulent@zegveldzorgt.nl
Bezoek en post adres: 
Hoofdweg 70, 3474JG Zegveld
www.zegveldzorgt.nl

Werkdagen:

Woensdag en donderdag
van 08.00 tot 17.30 uur.

Paulien Emidio We

KOOMAN MECHANISATIE 
NOORDEN

7����	� �	� 8�����	��	�	9��.���	�	���6	0172 - 407 295

Wij wensen u gezegende 
kerstdagen en al het goede 

voor 2023 toe.
Dank voor uw vertrouwen en 

wij hopen in het nieuwe jaar weer 
voor u klaar te mogen staan!

KMN

(Een ingekomen bericht)

We hebben goed nieuws vanuit de werk-
groep Zegveld Geeft Warmte:
Er is inmiddels al € 7.500,00 binnen om onze 
dorps- en buurtgenoten te helpen voor wie de 
energielasten te hoog zijn geworden en daar-
door armoede ervaren. Deze mensen willen 
we helpen door ze een Coop-boodschappen-
bon van tenminste € 100,00 te overhandigen. 
Om hiervoor in aanmerking te komen, gaan 
deze mensen al een drempel over door dit bij 
onze beoordelaars aan te vragen. 

Minder goed nieuws:
Er komen inmiddels diverse aanvragen voor 
de Coop-boodschappenbonnen (en eventuele 

Zegveld geeft warmte
doorverwijzing naar adviesinstanties) binnen, 
dat we bang zijn niet iedereen te kunnen helpen. 
Daarom doen we een beroep op u om nog eens 
te heroverwegen, alsnog een storting te doen 
voor dit prachtige plaatselijke initiatief. U kunt 
er van op aan dat dit voor 100% op de goede 
plaats terecht komt. 

Mocht u na heroverweging toch besluiten ons 
prachtige maar noodzakelijke actie te 
ondersteunen, dan kunt u de gift storten op 

(Een ingekomen bericht)

Het online aanvragen van de Energietoeslag is 
niet voor iedereen even makkelijk. Dat blijkt 
uit de vragen die de Bibliotheek bij het Infor-
matiepunt Digitale Overheid krijgt. Daarom 
biedt de Bibliotheek de laatste maanden van 
dit jaar extra hulp.

Online aanvragen niet voor iedereen weg-
gelegd
Iedereen die een inkomen heeft dat niet hoger 
is dan 120 % van de bijstandsnorm, kan tot 
31 december 2022 de energietoeslag online 
aanvragen. De gemeenten hebben Ferm 
Werk de opdracht gegeven de aanvragen te 
behandelen en de Energietoeslag uit te keren. 
Dat kan online via DigiD en eventueel via 
een papieren formulier. De Bibliotheek helpt 
degenen die de uitleg niet begrijpen of niet 
digitaal vaardig genoeg zijn om het online 
formulier in te vullen.
 “Wij zien in de praktijk dat veel mensen 
vastlopen met het online aanvragen van de 
Energietoeslag. Het begint soms al met het 
inloggen met de DigiD. Vervolgens worden 
er veel vragen gesteld en moeten mensen ver-

 helpt bij aanvragen Energietoeslag
schillende documenten uploaden. Documen-
ten die ze vaak nog niet digitaal beschikbaar 
hebben. Hierdoor haken mensen af. Terwijl 
ze de toeslag dringend nodig hebben om 
rond te komen.”  Aldus Elma Hadziomerovic, 
Programmacoördinator Basisvaardigheden 
van de Bibliotheek Het Groene Hart.

Hulp bij aanvraag
Bij het Informatiepunt Digitale Overheid in 
de Bibliotheek worden deze mensen op weg 
geholpen. Ze worden geholpen met het aan-
vragen van een DigiD en met het invullen van 
het formulier. Zodat ze zeker weten dat hun 
aanvraag goed is gegaan.

Zelfstandig aan de slag
Elma Hadziomerovic: “We verwijzen deze 
mensen regelmatig door. Naar de Consulent 
Taal & Rekenen, als blijkt dat de taal een bar-
rière is. Of naar één van de gratis computer-
cursussen die je in de Bibliotheek kunt volgen. 
Uiteindelijk leren de deelnemers in de cursus 
Digisterker dit soort overheidszaken zelfstan-
dig op te pakken. Het is mooi om te zien hoe 
blij iemand kan zijn als het na veel proberen 
zelf gelukt is.”

Hulp nodig? Kom naar het spreekuur!
De Energietoeslag moet voor 31 december 
a.s. aangevraagd zijn. Mensen die hulp nodig 
hebben of vragen hebben over de Energietoe-
slag kunnen terecht bij één van de spreekuren 
van het Informatiepunt Digitale Overheid. De 
spreekuren zijn in de Bibliotheek Woerden 
en Oudewater op maandag van 14.00 - 16.00 
uur en woensdag van 10.00 - 12.00 uur en 
in de bibliotheekvestiging in Linschoten op 
woensdag van 10.00 - 12.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.biblio-
theekhetgroenehart.nl/ido.

IBAN NL82 RABO 0373 7463 69 t.n.v. Diaconie 
HG Zegveld inzake Zegveld geeft warmte.  
Om het u makkelijk te maken kunt u ook de 
QR-code inscannen. 
Mede namens de complete werkgroep Zegveld 
Geeft Warmte bij voorbaat een warme dank 
voor uw bijdrage. 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met 
Wim Hoogendoorn: tel. 06 228 496 80.  
Verdere informatie zal binnenkort te vinden zijn 
op www.zegveldgeeftwarmte.nl.

Zegveld
Geeft
Warmte

Een samenwerking van Zegveldse kerken en 
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Beschoeiingen

Vlonders

Hekwerken

Tuinschermen

Grondwerk

Erfverharding

W. J. VONK                ZEGVELD

Bel gerust voor een passende 
oplossing, informatie of een 
vrijblijvende offerte. 
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(Een ingekomen bericht)

De inkomensgrens voor de energietoeslag zou 
van 120% naar 140% kunnen en maatschap-
pelijke organisaties kunnen steun krijgen bij 
energiebesparing. Dat zijn de belangrijkste 
maatregelen die het college voorstelt als invul-
ling van het Noodfonds Energie-armoede. 
De gemeenteraad neemt (waarschijnlijk) in 
december een besluit over het voorstel. 

Noodfonds van 1 miljoen beschikbaar
In de begroting die vorige week is aangeno-
men, heeft de gemeenteraad al 1 miljoen euro 
gereserveerd voor het Noodfonds Energie-
armoede. Dit geld is bedoeld om de meest 
kwetsbare groepen extra te ondersteunen bij 
de gestegen energielasten. Deze week presen-
teert het college een voorstel voor de invulling 
van het noodfonds.

Inkomensgrens energietoeslag naar 140%
Om mensen met een lager inkomen te 
steunen heeft het Rijk voor 2022 en 2023 de 
energietoeslag van € 1300,00 beschikbaar ge-
steld voor mensen met een inkomen tot 120% 
van de bijstandsnorm. Wethouder Jacques 
Rozendaal (armoede): ‘We zijn blij dat we met 

die regeling nu al mensen met de grootste 
nood kunnen ondersteunen. Maar we zien dat 
het niet genoeg is. Mensen die net een hoger 
inkomen hebben, kunnen de extra energie-
lasten ook niet dragen. We willen voorko-
men dat steeds meer inwoners in financiële 
problemen komen. Daarom stellen we de 
gemeenteraad voor om met het noodfonds 
de inkomensgrens van de energietoeslag te 
verhogen naar 140%.’

Steun bij energiebesparing
Naast de energietoeslag wil Woerden mensen 
ondersteunen bij energie besparen. Ook dit 
wil het college via het noodfonds mogelijk 
maken voor mensen met een inkomen tot 
140% van de bijstandsnorm. ‘Een eenmalige 
toeslag biedt nú verlichting voor mensen. 
Maar daarmee brengen we hun kosten niet 
omlaag. Daarom zetten we ook in op ener-
giebesparing. Zo wordt de energierekening 
structureel lager. Daar hebben mensen nog 
jaren profijt van,’ aldus wethouder Jelmer 
Vierstra (energie).

Er komen energiecoaches die deze huishou-
dens kunnen helpen met energie besparen. 
Zij geven advies en kunnen bijvoorbeeld 

tochtstrips of LED-lampen verstrekken. Ook 
de isolatie-actie die eerder met succes is 
uitgevoerd, krijgt een vervolg. Bij deze actie 
kunnen inwoners met een koophuis en een 
lager inkomen in aanmerking komen voor 
spouwmuur- of vloerisolatie. 

Maatschappelijke organisaties
Steeds meer maatschappelijke organisa-
ties zoals buurtvoorzieningen en sport- en 
cultuurverenigingen, komen in de problemen 
door de gestegen energielasten. Het college 
stelt voor het noodfonds ook voor deze groep 
te gebruiken. De organisaties in acute nood 
zouden een beroep moeten kunnen doen op 
een noodbudget. Ook voor maatschappelijke 
organisaties kan er steun komen bij energie-
besparing.

Vervolg
Het voorstel van het college gaat deze week 
naar de gemeenteraad. De raad zal het voor-
stel waarschijnlijk nog dit jaar behandelen en 
in december hier een besluit over nemen. Het 
is nog niet bekend wanneer maatregelen in 
kunnen gaan.   

Noodfonds Energie-armoede: meer Woerdenaren 
steun bij de energierekening
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(Een ingekomen bericht)

Doet u weer mee met het verenigingenspel? 
Op 28 januari organiseren wij de 41e editie. 
Na een tweetal jaren geen verenigingenspel, 
zijn we er helemaal klaar voor om weer een 
leuke editie neer te zetten. Helaas zijn ook 
voor ons de kosten flink opgelopen. Gelukkig 
kunnen wij melden dat we een sponsor heb-
ben gevonden. We zijn blij dat het verenigin-
genspel mede mogelijk gemaakt wordt door 
Christiaan Dekker van de ‘De Notenspecialist’.
In 2020 won Kalsbeek locatie Bredius het 
verenigingenspel met 252,5 punten. 

Hoewel de naam doet denken dat er alleen 
verenigingen mee mogen doen, doen er ook 
al jaren vriendengroepen en families mee. 
Elke groep van 4 tot 6 personen is vrij om 
zich op te geven voor het verenigingenspel. 
Opgeven kan tot 6 januari via verenigingen-
spelzegveld@gmail.com. 
Wilt u meer informatie en/of terugblikken op 
voorgaande edities dan verwijzen wij u graag 
naar de website www.verenigingenspel.nl 
We hopen u te zien op 28 januari 2023!

Verenigingenspel 2023

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 
����������	
�������	������	��	����	��	�������	���
����	
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����	����������	Wij hebben een groot 
netwerk van monteurs met een complete werkplaats. Zij staan 
voor u klaar en kunnen ook op locatie onderhoud plegen.

| VERDICHTINGSMATERIALEN | POMPEN | AGGREGATEN | 
| COMPRESSOREN | LICHTVOORZIENINGEN | MEETINSTRUMENTEN | 

| BESTRATINGSMATERIEEL | SLEUFBEKISTINGEN | 
| GRONDVERZETMATERIEEL | RIOOLWERKZAAMHEDEN |

www.bunnikverhuur.nl  |  T 06 303 87 349

Brasserie De Halve Maan 
Hazekade 20, 2411PP Bodegraven, 06 14 44 55 1

www.brasseriedehalvemaan.nl

Brasserie de Halve Maan 
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Zegveld Wintert 

(Een ingekomen bericht) 

De Culturele Stichting Zegveld heeft de datum 
voor Zegveld Wintert vastgesteld op zaterdag 
11 februari 2023. “De eerste editie in 2020 was 
een groot succes, dus we kunnen niet wachten 
om deze winterdag weer te organiseren”,  
aldus de voorzitter. 
De CSZ is inmiddels gestart met de voorberei-
dingen. U kunt deze dag komen genieten van 
onder andere een sfeervolle tent, attracties 
voor kinderen, een bingo voor alle leeftijden, 
kinderdisco, schnitzels, een borrel en gezellig-
heid voor jong en oud. 
Verdere informatie volgt later, maar zet 11 
februari 2023 vast in de agenda. Dan gaan we 
er weer een mooie dag van maken. Tot dan!



Burgerlijke stand

(Een ingekomen bericht) 

Op donderdag 2 februari 2023 willen we weer 
de jaarlijkse lampionnenoptocht houden met 
medewerking van muziekvereniging ‘Kunst 
Na Arbeid’. Jullie zijn van harte uitgenodigd 
om mee te lopen.
Opstellen is bij basisschool ‘De Jorai’ tussen 
18.45 en 19.00 uur. 
Hier worden, door de Oranjevereniging, de 
lampions aan de kinderen uitgedeeld. 
Onder voorbehoud is de route als volgt:
Korte Nieuwstraat (la), Molenweg (ra), 

Lampionnenoptocht
Willem Alexanderstraat (ra), Julianalaan (la), 
Prins Bernhardstraat (ra over parkeerplaats), 
Middenweg (la), Eikenlaan (la), Willem 
Alexanderstraat (la), Berkenlaan/Kastanjelaan 
(ra), Middenweg (ra), Prinses Beatrixstraat 
(la), Willem Alexanderstraat (la), Dorpsstraat 
(la), Bernhardstraat (ra), over de parkeer-
plaats naar de Boschsloot. 
We sluiten de lampionnenoptocht af door met 
elkaar het Wilhelmus te zingen bij de Bosch-
sloot. Na afloop is er voor iedere deelnemer 
warme chocolademelk.
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De Berichtgever hoopt in 2023 te verschijnen 
op 27 januari, 24 februari, 31 maart, 28 
april, 26 mei, 30 juni, 22 september, 
20 oktober, 17 november en 22 december.

Kopij voor het volgende nummer dient 
uiterlijk woensdag 11 januari 2023 
bij ons binnen te zijn.  
Adver tenties 
uiterlijk vrijdag 
13 januari 2023. 

Agenda
ZegveldZorgt: Iedere dinsdagmorgen van 
10.00 - 12.00 uur koffieochtend op Koren-
sloot 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 infor-
matie kunt u Marja Meijers bellen, telefoon 
691470.

2023
18 jan: Stichting Welzijn Zegveld, bingomiddag
28 jan: verenigingenspel
2 feb: Lampionnenoptocht Oranjevereniging
11 feb: Zegveld Wintert

Geboren: 

30 oktober 2022
Javiera, dochter van
Leon Rodriguez Ruiz & Silvana Cooper
W. Alexanderstraat 5, 3474 JS  Zegveld

8 november 2022
Johannes Arie (Harrie), zoon van
Vincent van Dam & Linda Esteie
Prinses Beatrixstraat 19, 3441 XJ  Woerden

1 december 2022 
Mart Willem Arie (Mart), zoon van
Robbert & Linda Beukers-Brak
Elzenlaan 11, 3474 KN  Zegveld

6 december 2022
Ruben, zoon van
Jeroen & Claudia van Nieuwkerk-Oskam
Het Erf 7, 3474 NA  Zegveld

7 december 2022
Bert Herbert Jan (Bert-Jan), zoon van 
Bert-Jan & Marijke Verboom-Keuter
Oude Meije 4, 3474 KM  Zegveld

50 jaar getrouwd:

28 december 2022
Ad & Menny Slager-Ton
W. Alexanderstraat 28, 3474 JT  Zegveld

Overleden:

20 november 2022
Gerrit (Gert) Gerritsen
in de leeftijd van 72 jaar
Eikenlaan 19, 3474 HB  Zegveld

25 november 2022
Pieter (Piet) de Bruin
in de leeftijd van 72 jaar
Meije 214, 2411 PN  Bodegraven

Collecte Diabetes 
Fonds
In de week van 30 oktober t/m 5 november jl. 
is er gecollecteerd voor het Diabetes Fonds. 
De collecte heeft contant het mooie bedrag 
van € 1.302,90 opgehaald. Daarnaast is er via 
de QR-code een bedrag van € 90,50 opge-
haald. Totaal betekent dit een bedrag van  
€ 1.393,40 voor het Diabetes Fonds. Verder is 
er via online collecteren (Digicollect)  
€ 157,00 opgehaald.
Al ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben 
diabetes. De impact van deze slopende ziekte 
op hun lichaam, dagelijks leven en toekomst is 
vaak enorm. Door onderzoek dat het Diabetes 
Fonds financiert, komen er betere behande-
lingen voor diabetes, en krijgen mensen hun 
gezondheid en vrijheid terug. Het ultieme 
doel is genezing. Dit is voor een belangrijk 
deel mogelijk dankzij vrijwilligers voor de 
jaarlijkse collecte! 
Coördinator Rosanne van Geffen wil via deze 
weg alle vrijwilligers en gevers bedanken voor 
dit mooie resultaat.

Grote Bingo
In het nieuwe jaar, en wel op woensdag 18 
januari 2023, organiseert Welzijn een grote 
Bingo. Er worden deze middag drie a vier 
ronden gespeeld. Voor elke nieuwe ronde 
kost een kaart € 2,50 per stuk. De koffie/
thee is GRATIS. Er zijn heel mooie prijzen 
te winnen. U kunt zich opgeven bij Hanneke 
Kastelein, tel.nr. 691891.

Terugblik reis verhaal van Mario Bremmer
Op woensdag 16 november jl. heeft onze 
dorpsgenoot Mario Bremmer onder grote be-
langstelling in de Polderzaal van de Milandhof 
haar verhaal vertelt over haar reis naar het ba-
siskamp (5364 meter) van de hoogste berg van 
de wereld, de Mount Everest in Nepal. Zij heeft 
deze reis afgelopen voorjaar ondernomen met 
drie vriendinnen die zij leerde kennen tijdens 
de beklimming van de hoogste berg van Afrika, 
de Kilimanjaro, in 2017. Mario wist haar reis 
boeiend weer te geven aan de hand van foto’s 
die Jos Didden toonde op een groot scherm. 
Inmiddels zijn Mario en haar vriendinnen aan 

het trainen voor een voettocht naar Santiago de 
Compostella. Misschien aardig als zij daar t.z.t. 
ook verslag van komt doen voor Welzijn.

Website
Kijk eens op de website. www.welzijnzegveld.
nl. U kunt daarop zien welke activiteiten er 
aangeboden worden. Ook worden er steeds 
weer nieuwe foto’s opgezet.

Line dance
Donderdag 5 januari a.s. start de nieuwe do-
cente Susan Geurts bij Line dance. Een mooie 
kans om te beginnen als je het leuk vindt om 
aan line dance te doen. Aanvang 10.00 uur in 
de Zegge met koffie/thee, waarna de voetjes 
van de vloer gaan. Van harte welkom!

Kerst/Nieuwjaarwens
Het bestuur van Welzijn, Herman, Ada, Riet, 
Hanneke en Jacolien wensen u goede Kerstda-
gen en een gezond 2023. 
Zij zien u in het nieuwe jaar graag weer bij 
één of meerdere activiteiten.

Stichting Welzijn Zegveld

 

Voor het laatste Zegveldse 

nieuws, kijk even op de 

Facebooksite van 

De Berichtgever en op 

www.zegveld.net



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

 Het team van 
Onderling Verzekerd 

wenst u fijne feestdagen 

en een gezond 2023

www.onderlingverzekerd.nl
klant@onderlingverzekerd.nl 

Tel. (030) 677 16 96


