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Voor inwoners van Zegveld
en de Meije

Dit jongetje ziet
alles van een afstand
gebeuren. Hij is in
ieder geval ruim op
tijd met het inschrijven
voor een mooi
appartement.

Fundering
gelegd bij
de Pionier
De nieuwbouw op de Pionier locatie in ons dorp is
van start gegaan.
Op maandag 9 januari jl. is de
eerste paal geslagen. Inmiddels is er hard gewerkt aan de
funderingen en de voorbereidingen voor de begane
grondvloer.

Colofon
ADVERTENTIES
EN ADMINISTRATIE

Het nieuwe wandelpad….
Een beetje nieuwsgierig
loop ik, Henk, richting de
tennisvelden. Ik heb een
nieuw bord zien staan.
Een nieuw wandelpad!
Nadat ik over een hek
ben geklommen, loop
ik letterlijk door de
weilanden heen over een
smal schelpenpaadje. Wat
een vrijheid om me heen!
Heerlijk!! De schapen
die er lopen vinden mijn
aanwezigheid nog maar
niets. Ze rennen weg,
maar er is ruim voldoende plek voor de schapen om heen
te rennen. Kennelijk moeten ze nog
aan de aanwezigheid van wandelaars
wennen. Al wandelend kom ik uit bij
het nieuwbouwproject WeidZ en, na
opnieuw over een hek geklommen te
zijn, blijkt het pad te eindigen langs de
nieuw aangelegde speeltuin. Maar er
lijkt ook nog een andere mogelijkheid
te zijn. Die eindigt echter letterlijk bij

een ander weiland.
Met een paar ietwat modderige schoenen loop ik terug naar huis, waarbij
ik denk dat het goed is dat het bord is
geplaatst. Laten we met z’n allen die
het pad (gaan) gebruiken ons houden
aan de geldende regels en laten we het
mooi en netjes houden.
Na overleg met het Dorpsplatform
blijkt dat dit pad een eis was van de

provincie bij de aanleg
van WeidZ. In de toekomst is het de bedoeling
dat het aan gaat sluiten
op het ‘Zwarte Pad’. Zoals
bekend loopt dit ‘Zwarte
Pad’ achter de Nieuwstraat langs en komt uit
bij de Jorai school.
Maar ja, ook dit nieuwe
pad moet toch een (bij)
naam gaan krijgen, dachten wij. Weet u of weet
jij een passende naam te
bedenken hiervoor? Stuur
deze naam (zo mogelijk
met uitleg waarom dit een passende
naam is) in naar De Berichtgever en de
uiteindelijke winnaar krijgt hiervoor
een prijs! Een deskundige jury, met
hierin iemand van De Berichtgever en
het Dorpsplatform, gaat zich hierover
buigen.
Inzendingen graag vóór 31 maart naar
ingridverhoeff1980@gmail.com of in de
bus bij Ingrid Verhoeff, Molenweg 36.
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CDA wil samen met inwoners verder
bouwen aan Zegveld
(Een ingekomen bericht)
Op 16 maart a.s. zijn er gemeenteraadsverkiezingen en op de kandidatenlijst
van het CDA Woerden staan drie
bekende Zegveldse kandidaten. Huidig
raadslid Job van Meijeren is de lijstaanvoerder van het CDA. Nieuwkomer is
Margriet Vermeij (plek 16) en ook Piet
Brak (plek 26) staat op de lijst. In het
verkiezingsprogramma is een speciale
paragraaf opgenomen met belangrijke
Zegveldse thema’s. Job: “Het behouden
van de leefbaarheid in ons dorp vraagt
een voortdurende inzet en daar wil ik
mij ook de komende vier jaar weer hard
voor maken in de Woerdense gemeenteraad.”
Op plek 16 is Margriet Vermeij een nieuw
gezicht bij het CDA Woerden. Waarom
staat ze op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen? Margriet: “Voor
de toekomst van ons dorp en het verenigingsleven zijn goede voorzieningen en
kleinschalige woningbouw van groot be-

lang. Job zet zich als enige Zegvelder in de
gemeenteraad al jaren in voor ons dorp. Ik
wil zijn inzet graag ondersteunen. Daarom
ben ik ambassadeur van het CDA geworden op de kandidatenlijst. Ons dorp mag
in Woerden niet vergeten worden. Als
vrijwilliger bij Siveo ‘60 en de Oranjevereniging heb ik meer dan eens ervaren hoe
belangrijk het is dat Zegveld een raadslid
heeft dat weet wat hier speelt.”
Een belangrijk speerpunt van het CDA in
de afgelopen jaren was de woningbouw
in WeidZ en op de locatie van de Pionier
voor Zegveld Zorgt. Die plannen zijn deze
periode ook daadwerkelijk gerealiseerd.
Wat betekent dat voor de toekomst? Job:
“Er is voldoende draagvlak nodig voor de
leefbaarheid van ons dorp. Het bouwen
van huizen voor Zegveldse woningzoekenden en behoud van lokale voorzieningen
blijft belangrijk om Zegveld het mooie
dorp te houden dat het nu is. Omdat de
voorbereiding van de bouw van de woningen in WeidZ 10 jaar heeft geduurd ben ik
nu bezig om nieuwe woningbouw voor de
komende tien jaar voor te bereiden.”
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In het programma van de christendemocraten is verder veel aandacht voor de
leefbaarheid van Zegveld. Het CDA maakt
zich hard om de toekomst van de Milandhof zeker te stellen. De partij vindt dat de
gemeente als het nodig is moet bijdragen
om het voortbestaan van de Milandhof te
garanderen. Daarmee blijft ons dorpshuis
toekomstbestendig. Nadat eerder geld is
vrijgemaakt voor een nieuwe brandweerkazerne in ons dorp door de gemeente, wil
het CDA zich nu ook hard maken voor realisatie van dit plan in de komende jaren.
Een nieuwe kans voor ons dorp is dat in
2027 nieuwbouw of renovatie van de Joraischool op de planning van de gemeente
staat. Job: “Het CDA wil dat de gemeente
in overleg met het schoolbestuur, het
Dorpsplatform en andere partners met een
visie komt, scenario’s om met de nieuwbouw ook de leefbaarheid van het dorp
te versterken. Dit kan eventueel op een
andere locatie zijn dan waar de school nu
staat. Misschien kan dit een sleutel zijn om
een aantal van onze opgaven met elkaar te
combineren.”
Tenslotte nog iets over het Groene Hart.
Moeten Zegvelders zich zorgen maken
dat de polders vol met windturbines en
zonnevelden komen te staan? Job: “Ik
ken niemand die daar voorstander van
is én zelf ben ik mordicus tegen. Zeker,
we moeten echt op een andere manier
omgaan
met onze
o
energie.
Maar we
e
moeten
dat ook
m
realistisch
en met
r
oog
o voor het landschap
doen. Wij
s
willen,
willen naast het besparen van energiegebruik, maximaal inzetten op het opwekken
van zonne-energie op daken van huizen,
boerderijen en bedrijven. Veel boeren hebben hun schuurdaken al vol gelegd met
panelen, dat is een belangrijke stap. Ook
kleine boerenwindmolens kunnen daaraan
bijdragen.”

De strijd om de
kiezer is begonnen!

Het nieuwe 'plakbord' voor de verkiezingen
op de hoek Molenweg/Hoofdweg.

Funderingsonderzoek Molenweg 26-38
Een aantal weken geleden werd er een aantal dagen flink gegraven bij
twee huurwoningen aan de Molenweg, nummers 26 en 38. Reden om
eens te informeren bij de woningcoörporatie Cazas Wonen (voorheen
Groenwest). Het onderzoek is erop gericht om de oorzaak van de
scheefstand te achterhalen.
Er is geconstateerd dat er aan de Molenweg twee woningen (nummers

26 en 38) staan met een scheefstand. Daarom is Cazas Wonen een
funderingsonderzoek gestart. Totdat de resultaten daarvan bekend zijn,
blijven ze onbewoond.
Het onderzoek is in een afrondende fase, wat betekent dat de resultaten
nog niet bekend zijn. Pas als het onderzoek geheel is afgerond, kunnen
ze bepalen welke vervolgstappen er gezet moeten worden.

Amstelkade 4e, 3652 MD, Woerdense Verlaat

Voor je het weet
begint het nieuwe
maaiseizoen weer!
Vergeet de
onderhoudsbeurt van
uw grasmaaier niet!
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vdknaapsloopwerken@gmail.com
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Bart nieuwe
eigenaar
Coop
Bremmer
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“Voor m’n zestigste ga ik uit de zaak.” Deze
woorden sprak Piet Bremmer al jaren geleden. En hij heeft woord gehouden. Per 1 januari jl. heeft Piet, toen nog 59 jaar, zijn zaak
Coop Bremmer overgedragen aan zijn zoon
Bart. Piet was 29 jaar toen hij in 1992 de zaak
van zijn vader Pau Bremmer overnam. Het
frappante is dat 30 jaar later zoon Bart ook
op 29-jarige leeftijd de zaak overneemt.
Bart is als het ware opgegroeid tussen de
producten in de winkel. En na zijn vmboopleiding wist hij het zeker: ‘Ik ga de zaak
van mijn vader overnemen’. Om ervaring op
te doen heeft Bart drie jaar in Waarder bij de
Plus gewerkt en daarna nog één jaar bij de
Jumbo in Nieuwkoop. “De Jumbo vond ik
veel te groot en niet leuk om daar te werken.
Ik miste daar het dorpse zoals in Zegveld. In
de zomer van 2012 ben ik in de winkel van
mijn vader komen werken. Ik was toen 20
jaar. In de winkel heb ik nog anderhalf jaar
opa Pau Bremmer meegemaakt. Hij bezorgde
toen al boodschappen bij mensen thuis.”
Het was ook in die periode dat Bart zijn grote wens in vervulling zag gaan, een wereldreis maken. Negen maanden heeft Bart met
een vriend getrokken door Nieuw-Zeeland,
Australië en Azië. Daarna is hij begonnen
met de opleiding tot supermarktondernemer.
“Vier jaar geleden heb ik deze opleiding
afgerond.” Bart is een echte supermarkt man.
“Ik hou van het sociale, je leert veel mensen
kennen en ik vind het leuk om het gezicht
van de winkel te zijn. Daarbij is er veel afwisseling in je werk. En jazeker, daar hoort o.a.
ook het vakken vullen bij. Mijn werk is nooit
saai. Wat de winkel betreft, de zaak is nu nog
groot genoeg, maar voor de toekomst is dit
onzeker. Helaas zijn er op dit moment geen
uitbreidingsmogelijkheden. Wel staat er een
verbouwing op het programma, maar deze
plannen zijn even in de ijskast gezet. We
wachten totdat er meer bekend is inzake de
overname van Coop door supermarktketen
Plus. Dit is waarschijnlijk in 2023.”
Net als zijn opa Pau, zijn vader Piet, is Bart
de derde generatie Bremmer die boven de
zaak woont. Piet heeft vorig jaar samen met
zijn vrouw Helen een nieuwe woning aan de
Milandweg betrokken, waarna de woning
boven de supermarkt tijdelijk verhuurd
is geweest. Daarna is de woning helemaal
gerestyled naar de wensen van Bart en zijn

Bart komt met een nieuwtje. “Er komt een
nieuwe Zegveldse actie, een speelkleed voor
kinderen.
vriendin Zoë. Bart geeft lachend toe: “Ik heb
veel water bij de wijn moeten doen, maar het
is nu helemaal ons huis. Nee, Zoë komt niet in
de zaak werken, maar is wel op de achtergrond
aanwezig. Zij werkt op het mboRijnland in
Zoetermeer waar zij les geeft in rechten.”
Piet gaat niet helemaal weg uit de zaak. Wel
is hij nu op de dinsdag en woensdag vrij en
werkt op zaterdag eenmaal in de veertien
dagen. Piet zegt hierover: “Als je samen met je
zoon werkt, moet je hem niet voor de voeten
lopen, geen remmende factor zijn. Ook omdat
we wilden gaan verbouwen, zou Bart gaan investeren. De fusie heeft wat dat betreft roet in
het eten gegooid. Ik zie dat Bart het heel goed
doet, dus ik kan de zaak met een gerust hart
aan hem overlaten. Natuurlijk overleggen we
wel. Maar het is zo: Bart steeds meer, ik steeds
meer een stapje terug.”
Tijdens corona heeft het thuisbezorgen van de
boodschappen een grote vlucht genomen. De
mensen kunnen online bestellen. Het principe
is: vandaag bestellen, morgen in huis. “Op dit
moment hebben we zo’n 50 adressen waar we
thuis bezorgen, bij sommigen wel tweemaal
per week. Zelfs in Woerden, Harmelen en
Wilnis bezorgen we op dit moment. Het is
een groeiende markt en als je mee wilt spelen
op die markt, dan moet je hieraan meewerken. Het thuis bezorgen geeft ook een stukje
goodwill.” Samen met zes vaste medewerkers
en zo’n 24 part-timers proberen Bart en Piet
het de klant zo goed mogelijk naar hun zin te
maken en van advies te dienen.
Piet weet zijn vrije tijd goed in te vullen. Zo
gaat hij op dinsdagmorgen al vroeg zwemmen,

zo’n 60 baantjes. Verder is hij druk met de tuin
bij zijn nieuwe woning en is zoals hij het zelf
noemt kippenboer. “Op woensdag proberen
Helen en ik wat leuks te doen. Verder ben ik
nog penningmeester van Zegveld Zorgt. Op de
dinsdag wil ik eventueel nog wat vrijwilligerswerk gaan doen.”
Naast de zaak vindt Bart ook zijn ontspanning. Zo is hij net als zijn opa en vader als
vrijwilliger actief bij de vrijwillige brandweer
van ons dorp en is hij de grote initiatiefnemer
van het Rondje Zegveld. Verder maakt Bart
deel uit van het landelijk bestuur van de Coop
en is zelfs het jongste lid binnen het dagelijks
bestuur.
Dan komt Bart nog met een nieuwtje. “Er
komt een nieuwe Zegveldse actie, een speelkleed voor kinderen. Het kleed is anderhalve
meter lang en één meter breed. Om het kleed
zo goedkoop mogelijk te kunnen uitgeven
hebben tien Zegveldse bedrijven de productie
gesponsord. Deze bedrijven staan op het kleed
uitgetekend. De actie loopt van 28 februari tot
23 april a.s. Bij besteding van € 10,00 krijgt
men één zegel en bij vijftien zegels kan het
speelkleed gekocht worden voor € 10,00. We
hebben 300 speelkleden laten maken en ook
hier geldt: op = op.”
Tot slot wil Piet nog het volgende kwijt: “Ik
ben ontzettend trots op het feit dat nu de derde generatie in de zaak zit. Mijn vader Pau zei
altijd: ‘De eerste bouwt de zaak op. De tweede
houdt de zaak in stand en de derde breekt de
zaak af ’. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat
dat niet gaat gebeuren.”
De Berichtgever feliciteert Bart van harte met
de overname van Coop Bremmer en wenst
hem heel veel succes en plezier nu hij de scepter mag zwaaien over zijn zaak.

Paulien Emidio Wer
Werkdagen:
Dorpsconsulent ZegveldZorgt Woensdag en donderdag
Mobiel: 06-14326531 van 08.00 tot 17.30 uur.
E-mail: dorpsconsulent@zegveldzorgt.nl
Bezoek en post adres:
Hoofdweg 70, 3474JG Zegveld
www.zegveldzorgt.nl
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Zegveld kleurt GlasDraad oranje!
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(Een ingekomen bericht)
De glasvezelcampagne van GlasDraad Groene
Hart is op dit moment in volle gang. De
straten in Zegveld kleuren steeds meer oranje
door alle vlaggetjes bij de ingeschreven bewoners. Wellicht heeft u ook al een informatiebijeenkomst in de Milandhof bezocht. Het
percentage loopt nog steeds goed op en de
komst van glasvezel in Zegveld komt daarmee
steeds dichterbij. U heeft nog de tijd om zich
in te schrijven tot en met maandag 4 april a.s..
Laat uzelf tot die tijd goed informeren en zorg
dat u deze eenmalige kans niet mist!
Om u te helpen met de keuze voor glasvezel nodigt het team van GlasDraad u van harte uit op
donderdag 3 maart en donderdag 10 maart
a.s. om tussen 13:00 tot 17:00 langs te komen
bij het informatiepunt in de Milandhof. U bent
welkom om al uw persoonlijke vragen te stellen en om zich in te schrijven.

Onderscheiding voor Klaas Blok

(Een ingekomen bericht)

(Een ingekomen bericht)

In 2022 is het zover.
Dan zijn wij 650 jaar stad.
Dat gaan wij Woerdenaren uitbundig
vieren. Woerden wordt een feeststad!
Wij Woerdenaren zijn én Eigen én Wijs.
Woerdenaren zijn ondernemend en
doen. Vaak ook op hun eigen wijze.
En natuurlijk zijn Woerdenaren Wijs met
Woerden

Het hoofdbestuur van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk
Beheer in de Protestantse Kerk
in Nederland heeft bij besluit
van januari 2022, op voordracht
van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Zegveld, aan Nicolaas
Arie Blok geboren te Noorden
op 30 januari 1934 toegekend
het draaginsigne in zilver
wegens het vervullen van de
functie kerkelijk administrateur
gedurende vijfentwintig jaren.
Dit zijn de woorden op de
oorkonde die Klaas Blok maandag 7 februari
jl. ontving van het College van Kerkrentmeesters. Klaas Blok werd al eerder Koninklijk
onderscheiden, maar nu ontving hij van het
VKB een zilveren draaginsigne die uitdrukking geeft aan het werk dat hij tot opbouw van
de Hervormde Gemeente van Zegveld heeft
willen en kunnen verrichten.
Klaas Blok heeft zich in de beginperiode
enorm ingezet om het Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk, het LRP, op poten
te zetten. Hier profiteren nu alle landelijke organen van de PKN van. Klaas was een kenner
en bekende bij de PKN op dit gebied.
Daarnaast heeft hij voor onze gemeente de
ledenadministratie nauwkeurig bijgehouden
zoals de verhuismutaties, nieuw-ingekomen
gemeenteleden of gemeenteleden die zijn
overleden. Het uitdraaien van overzichten
van verjaardagen en huwelijksjubilea deed hij.
Verder verzorgde hij de administratie voor
de solidariteitskas en abonnementen. Ook

WOERDENWIJS

werden er door hem doopkaarten, belijdeniskaarten, etc verzorgd. Vele jaren heeft hij
de kerkbode verzorgd en de administratie die
daarbij hoorde.
Vol passie en overgave heeft hij deze werkzaamheden al die jaren zelfstandig gedaan.
We zagen ook dat een mens op hogere leeftijd
zomaar uit kan vallen. Als dat gebeurde
sprongen vele familieleden bij om de dingen
toch draaiende te houden. Sinds enige jaren
loopt daarom Jacco Beukers als achtervang
mee, omdat deze werkzaamheden niet ineens
over te dragen zijn. Die tijd is nu wel gekomen. Klaas Blok heeft afgelopen januari zijn
werkzaamheden overgedragen en Jacco is nu
de nieuwe kerkelijk administrateur van de
Hervormde Gemeente van Zegveld!
Wij danken God voor het vele werk dat Klaas
Blok voor onze kerk heeft mogen doen en
wensen Jacco Beukers veel succes bij de taak
als kerkelijk administrateur!
Het College van Kerkrentmeesters

Op zaterdag 12 maart 2022 trappen we het
feestjaar af. Dit is de dag waarop we 650 jaar
geleden onze stadsrechten kregen. Na het
openingsfeest volgt een onvergetelijk jaar.
Een inclusief feestjaar voor en door Woerden,
met alle wijken en dorpen. Een jaar waarin
we bestaande en nieuwe activiteiten verbinden. We nodigen bestaande organisaties uit
om mee te denken over de extra impulsen
voor hun activiteiten vanuit Woerden 650.
En we nodigen alle Woerdenaren uit nieuwe
ideeën aan te dragen en mee te denken in de
verschillende werkgroepen. Volg Woerden
650 jaar via de social mediakanalen, www.
Woerden650.nl of via het youtube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UC3qnuJLCSiy1H8APG7jenZg.
Heb je zelf ideeën voor het feestjaar Woerden
650? Laat het weten! Op www.woerden650.nl
zie je hoe je activiteiten kunt aanmelden. Wil
je meer informatie neem dan contact met ons
op via info@woerden650.nl.

Samen maken we er een mooi
feestjaar van!
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Y In het weiland voor aan de weg bij Rondweg 52 stond
op 14 september een spandoek voor Marion Vergeer. Daar
stond op: ‘Ma hoort nu wel bij de oude vrouwen, maar
nog door niks of niemand bij te houwen.’ Om deze tekst
nog meer te benadrukken stond bij het spandoek een
Sarah op een racefiets. Zegveld wordt steeds creatiever.

V Het was een vruchtbaar jaar 1971. Want alweer troffen we in ons dorp een
Abraham aan. Dit keer op 4 november bij Huibert van der Knaap aan de Julianalaan 1. En het was duidelijk wat deze 50-plusser voor werkzaamheden doet:
klussen! En natuurlijk was de Abraham daarop uitgezocht.

V Voor één keer moet het kunnen.
Een foto van een ouwe lul die op 18
september 50 jaar is geworden. Het
betreft hier Richard Bakker uit de
Korensloot 74. Hij kon er zelf hartelijk
om lachen.

Y PANIEK PANIEK PANIEK! ONZE SARAH IS HALF ANTIEK! Zo groot zal
de paniek niet geweest zijn want verder is op het spandoel te lezen:
GEFELICITEERD ANNEMIEKE. Het betreft hier Annemieke Haug-Pfaff uit
de Broeksloot 35 die op 9 oktober 50 jaar is geworden. En bij haar was
totaal geen paniek te bespeuren en poseerde gewillig bij het spandoek
en haar Sarah.

U Op 15 oktober 1971 was het dé grote dag voor Joop Verheul en Riet Hoogenboom. Zij traden die
dag in het huwelijk. Dus konden we dit jaar een spandoek verwachten met daarop: ‘50 jaar getrouwd.
Joop en Riet een paar van GOUD’. Alhoewel Joop er niet van houdt om in de belangstelling te staan,
geniet hij er van binnen stilletjes echt wel van.

De Berichtgever

9

En ook dit gebeurde
nog in 2021
Y Heeft u ook getoeterd
op 1 december bij Hoofdweg 68. Cobi en Herman
Lekkerkerker waren die
dag 50 jaar getrouwd.
Een prachtige trouwfoto
van het bruidspaar sierde
het spandoek, maar wel
met het verzoek … te
toeteren. Nog steeds
zijn ze heel gelukkig
met elkaar, kijk maar
hoe verliefd Cobi naar
Herman kijkt.

Y Onze huisarts Henk
Quaak ontkwam er ook niet
aan. Zijn kinderen hadden
voor zijn 50-ste verjaardag
op 18 december een passende Abraham gevonden.
Een arts met een enorme
spuit in zijn hand en
natuurlijk i.v.m. corona een
mondkapje voor. Zo te zien
kon Henk deze verrassing
wel waarderen.

Z Zoals reeds was
gemeld waarom er een
Abraham met racefiets
bij Johan Splinter aan
de Hoofdweg 119
stond, is nu wel duidelijk. Op 26 december liett
de familie zien hoe trotss
ze op Johan zijn. Want
om 10.000 km in één jaar
ar
te fietsen is toch wel eenn
unieke prestatie. Nog één
én
vraag Johan. Geen last
van zadelpijn?

U ‘LEVEL 50 completed. Press “enter” te be continue.
Dat was 2 december te lezen op de poster aan het raam bij Johan
Beuckens, Prunuslaan 4. En natuurlijk heeft hij figuurlijk op de ‘enter’
knop gedrukt want trots poseerde hij bij zijn Abraham.

U Op de hoek van de Molenweg/Middenweg kon het niemand ontgaan wie er op
10 december jarig was: Peter Kastelein uit de Pr. Beatrixstraat 33. ‘Nee het is geen
flauwekul, Peter is officieel een ouwe lul.’ Volgens De Berichtgever klopt dit niet
helemaal. Wij dachten dat je bij 30 pas kwam kijken. Daar verschillen de meningen
blijkbaar over.

Z Na het succes van vorig jaar
was ook in 2021 ons dorp weer
versierd met een prachtige kerstboom. Op 11 december stonden
enkele vrijwilligers paraat om de
boom te plaatsen, de lampjes in de
fittingen te draaien en vervolgens
de snoeren in de kerstboom te
hangen. Dat is nog best een klus
op grote hoogte! Gelukkig had
Inger van Mourik voor een mooie
oplossing gezorgd. De vrijwilligers,
geregeld door het Dorpsplatform,
werden in een bakje omhoog
getakeld door een vrachtwagen
van Van den Dool.
Het hele dorp heeft genoten van
de mooie boom met wel 300
lampjes. Dank aan de vrijwilligers en de gemeente die heeft
bijgedragen aan de aanschaf van
de boom!
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De passie van ….. Martijn Beukers
Aan het woord is Martijn Beukers. Een gepassioneerd brandweerman die boeiend kan
vertellen over het brandweerwerk en de post
Zegveld in het bijzonder.

Een passie waarvoor je ’s nachts
je bed uitkomt.

Martijn, in het dagelijks leven getrouwd met
Karin, vader van Tim en Niels en werkzaam
als ICT-er bij het Kalsbeek College, is al 15
jaar actief brandweerman. Hij is als kind al
in aanraking gekomen met de brandweer.
Zijn vader was lid bij de vrijwillige brandweer evenals opa Beukers en een oom van
Martijn. Inmiddels is broer Harm ook actief
bij de vrijwillige brandweer Woerden.
“Ja, en als je vader dan bij de brandweer
zit, word je regelmatig gevraagd om bij
oefeningen mee te helpen en dan te spelen
dat je slachtoffer bent. Hierbij heb ik ook
bijzondere brandweermensen leren kennen.”
Glimlachend vertelt Martijn over de keren
dat hij door bijvoorbeeld Arie Kuijer werd
gevonden als slachtoffer en dan moest je wel
meewerken, want anders werd je wel even
stevig beet genomen….
Toen Martijn ging studeren, koos hij in
eerste instantie voor de richting Bouwkunde. Hierbij was zijn doel om officier te
worden bij de brandweer. Toch trok de ICT
meer dan de bouwkunde en de studie ging
verder die kant op. Maar de brandweer bleef
trekken.
Nadat Karin in beeld kwam, was het eerst
huisje, boompje, beestje. “Daarna heb ik
toch de stap gezet om me aan te melden
bij de toenmalige postcommandant GertJan Langerak.” En ondanks dat hij in zijn
jeugd al heel vaak bij de oefenavonden was
geweest, is zo’n eerste avond dan toch best
weer spannend. “Hoe laat moet ik bijvoorbeeld aanwezig zijn als we om 19.30 beginnen met oefenen? Ook best spannend was
de eerste keuring. Word ik wel goedgekeurd?
En ook de samenstelling van het korps was
best veranderd in de jaren dat ik niet of
nauwelijks in de kazerne was geweest.”
“Ik heb de brandweer leren kennen als een
open en gezellige club van mensen. We zien
altijd om naar elkaar, we zijn eerlijk naar
elkaar en zeggen het ook als er iets speelt.
Dat is ook het mooie, want in het (soms
letterlijk) heetst van de strijd gebeuren er
wel eens dingen of wordt er wel eens iets
gezegd en dat moet je daarna wel uit kunnen
spreken.
Op de wekelijkse oefenavond beoefenen we

alles waar we als brandweer mee te maken
kunnen krijgen. Dit varieert van bomen
omzagen tot slachtoffers bevrijden uit een
sloopauto. Of van een slachtoffer zoeken
in een pand vol met (niet gevaarlijke) rook
tot het aflegsysteem wat we hebben om zo
snel en goed mogelijk voldoende blussend
vermogen (water) op de brand te krijgen.
Alleen het echte realistisch oefenen (dus
met een echte brand) kunnen we niet doen.
Hiervoor gaan we, vaak eens per twee jaar,
naar een realistisch oefencentrum.”

twee onderwerpen aan bod: levensreddend
handelen voor optreden bij ongevallen én
het onderdeel brand. Dit laatste onderdeel
varieerde van de basisprincipes van brand
tot het bestrijden van brand in gebouwen.
“Super intensief, maar ook super interessant. En daarnaast ook supergezellig.”
Lachend vertelt Martijn : “Als je wel eens
iets fout deed, of je kwam niet goed uit met
de ademluchtoefeningen, dan was het eerste
rondje na afloop, al dan niet samen met een
kaassoufflé, voor jou.”

Martijn heeft eerst korte tijd meegeoefend
met het korps en is daarna zijn opleiding
begonnen in de Meern. Hij was op dat moment de enige vanuit de post Zegveld die op
cursus ging. En aan die opleidingen heeft hij
warme vriendschappen over gehouden.

“Het tweede jaar van de opleiding stond
volledig in het teken van hulpverlening,
wat we naast het bestrijden van brand ook
doen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld slachtoffers bevrijden uit auto’s, het
gebruik van hefkussens, de kettingzaag enz.
enz. Ook een onderdeel in het tweede jaar
was OGS (Ongeval Gevaarlijke Stoffen).”
Het derde jaar deed Martijn de opleiding

In het eerste jaar bij de opleiding voor
Manschap (toen Brandwacht) kwamen

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
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De Berichtgever
Hoofdbrandwacht. En dit ging dan vooral
over brandpreventie.
Maar hiermee stopte de opleiding niet voor
Martijn. In het volgende jaar was er de
opleiding voor Oefenleider. Hierin werd ook
heel erg gekeken naar sociale vaardigheden,
zoals het geven van feedback. Maar ook hoe
er een goede oefening uitgezet moest worden
die ook nog uitdagend is voor de aanwezige
brandweermensen.
“En hierna heb ik aangegeven dat ik wel bevelvoerder wilde worden. Hier werd gelukkig
vanuit de post positief op gereageerd. Want
de post moet er wel achterstaan. Hiervoor
moest ik eerst een assessment doen. Want,
ben ik wel geschikt als bevelvoerder? Dit
was een opleiding van drie jaar één avond
in de week. En als je dan beseft dat een
medecursist in die periode twee keer vader
is geworden, besef je ook best wel hoe lang
zo’n opleidingstraject duurt bij elkaar. In
deze opleiding leer je alles wat nodig is om
bevelvoerder te zijn. Wat is mijn plan? Wat
moet ik nog meer weten? Wat is mogelijk
mijn eerste inzet? Hier ben ik in mijn hoofd
direct mee bezig als ik naar de kazerne ga.
En als we dan verdere info hebben gekregen
van de meldkamer, kijk ik ook welke collega’s
er nog meer in het voertuig zitten, want er is
in ons korps altijd plaatselijke bekendheid.
En dit kan ontzettend veel voordeel opleveren. Alles bij elkaar bepaalt dit waar je
prioriteit ligt waarbij te allen tijde de eigen
veiligheid voorop staat!”

man als vrouw) en lijkt het brandweerwerk
je wat? Kom dan eens kijken op de wekelijkse
oefenavond op maandagavond en we kunnen
je alles vertellen.”
Glimlachend vertelt Martijn ook hoe het
gezin er verder mee omgaat. Als hij zijn
telefoon wel eens niet opneemt, wordt er
eerst gekeken op 112-meldingen of er iets
aan de hand is. Overdag tijdens werktijd rukt
Martijn namelijk ook uit met de post Woerden, het gebeurt nog wel eens dat hij even
niet bereikbaar is. “Want brandweerman ben
je 24/7, hoewel dat niet betekent dat je altijd
paraat moet staan. Want gelukkig staat het
gezin bij onze post echt op nummer één. Als
we wel eens iets leuks willen doen met het
gezin, doen we dat ook. We kunnen ons dan
afmelden in een app. En dat betekent dus
een heel enkele keer dat er te weinig mensen
beschikbaar zijn om zo nodig uit te rukken.
Dan staan we wel eens buiten dienst en komt
er zo nodig een brandweerploeg uit een andere gemeente. Maar dat proberen we zoveel
mogelijk te voorkomen.”
“Gemiddeld hebben we zo’n 20 uitrukken
per jaar. En dat varieert van bijvoorbeeld
een paard in de sloot tot een brand in een
woning of bedrijfspand. En ja, daar zijn
ook heftige uitrukken bij. Bijvoorbeeld het
ongeval op de Milandweg waarbij een zoon
van een brandweercollega uit Kamerik
is omgekomen. Tegenwoordig rukken

En smakelijk vertelt Martijn hoe
het gaat als ’s nachts de pieper
gaat. Zijn vrouw Karin leest dan de
pieper terwijl hij zich aan het aankleden is. Dan rent hij de deur uit. Karin
heeft het dan ook druk, want als familieleden de sirene horen, wordt Karin
nog wel eens geappt wat er aan de
hand is…..
In de kazerne is het dan: pak
aan, helm op, kijken welke plek
vrij is in de auto en we rukken
in principe uit met minimaal
zes mensen. Terwijl we
tegenwoordig overdag
ook wel eens met minder
mensen (minimaal vier
waarvan één chauffeur en
bevelvoerder) uitrukken als
er niet voldoende brandweermensen aanwezig zijn op
het dorp. En vandaar nu ook direct
de oproep van Martijn : “Ben je
overdag werkzaam in Zegveld, ben
je tussen de 18 en 45 jaar oud (zowel

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

we eveneens uit voor reanimatie met de in
de brandweerauto aanwezige AED. Wij zijn
hiervoor opgeleid en kunnen binnen enkele
minuten uitrukken. Als er voldoende mensen aanwezig zijn, vaak binnen 3 minuten
na melding!! En dit is echt een voordeel op
de ambulance, die vaak een veel langere aanrijtijd heeft. En ja, in een dorp als Zegveld
kom je dan vrijwel altijd bij bekenden over
de vloer. Gelukkig wordt er tegenwoordig
altijd nabesproken in de kazerne. Puur om
het plaatje voor iedereen rond te krijgen, alle
neuzen één kant op te krijgen en ook om er
te zijn voor elkaar. Vroeger werden dingen
wel eens weggestopt, maar dat is nu gelukkig anders. Er is echt aandacht voor elkaar.
We zijn geen watjes, maar aandacht voor de
persoon is er zeker!
Ik krijg er echt een kick van als er een moeilijke inzet is waarbij ik bevelvoerder ben en
als manschappen meedenken en we komen
gezamenlijk tot een goede manier om het
probleem op te lossen.”
Naast het werk voor de post Zegveld zet
Martijn zich de laatste jaren ook in bij het
festival ‘Opwekking’. Een christelijke conferentie die normaal gesproken jaarlijks plaats
vindt in Biddinghuizen. Er is dan een kampeerterrein met 20.000 kampeerders en op
zondag zijn er zo’n 50.000 daggasten. In de
vergunningseisen staat dat er gediplomeerd
brandweerpersoneel aanwezig moet zijn.
Martijn coördineert de brandweerploeg de
laatste jaren en het is echt mooi om te zien
dat je dit dan met 25
brandweermensen uit
het hele land, van Stadskanaal tot Terneuzen,
kunt doen. En als je
dan weet dat je allemaal
dezelfde opleiding hebt
gehad, dezelfde passie
en hetzelfde doel hebt
en dus vanuit je geloofsovertuiging kan helpen,
geeft dat een super
voldaan gevoel.
Heb jij of heeft u ook
zo’n passie voor iets?
Weet u of jij (van jong
tot oud) bijvoorbeeld alles over vlinders, bent u
gepassioneerd over oude
auto’s of kunt u alles
vertellen over het weer?
Neem dan contact met
ons op en wie weet komt
u of jij in één van de
volgende Berichtgevers.
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Bakkerij de Leeuw in het landelijke nieuws
In de afgelopen periode is Bakkerij de Leeuw volop in het nieuws
geweest. Annalies vertelt: “Het begon met RPL TV Woerden, daarna
een artikel in het AD en vervolgens stond RTL4 met een filmploeg

op de stoep. Het was een sneeuwbal effect.” Ook De Volkskrant heeft
een artikel geplaatst. De reden is dat Jan en Annalies geen brood meer
gaan bakken op de maandag en de dinsdag vanwege de enorme hoge
gasprijs. “De energieprijs van afgelopen november was
vier keer hoger dan 1,5 jaar geleden”, zegt Annelies. In de
bakkerij achter de winkel staat een 40 jaar oude oven en is
niet zuinig in het verbruik. Jan en Annalies hebben besloten
dat zij de oven minder vaak gaan opstoken per week om
toch te kunnen blijven bakken, maar ook om de kosten te
drukken. Het is een moeilijke beslissing geweest, want het
liefst willen zij natuurlijk dagelijks vers brood verkopen.
Gelukkig vinden de vele vaste klanten het geen probleem en
de mensen die normaal op de maandag of dinsdag brood
kwamen halen, komen nu op een andere dag. De dagen dat
er brood gebakken wordt, zijn nu drukker geworden voor
bakker Jan. Voor het RTL4 half 8 nieuwsbericht is er wel vijf
kwartier gefilmd, uiteindelijk is het een filmpje van 30 seconden geworden. Het valt Jan en Annalies op dat mensen
vaak niet goed luisteren of lezen. Zo kregen zij veel reacties
als: “Gaan jullie stoppen?!” Hierbij willen zij benadrukken
dat zij gewoon open blijven en brood blijven bakken, maar
niet meer op de maandag en de dinsdag.

Renovatie
Boschsloot

Feest op de Jorai

In het vierde kwartaal van 2021 heeft de renovatie aan de Boschsloot plaatsgevonden. Een
lange tijd waren de woningen omringd door
bouwsteigers. Er is algemeen onderhoud verricht, asbest verwijderd, het dak is verbeterd
en geïsoleerd en er zijn zonnepanelen aangebracht. Door de woningen te verduurzamen
en duurzaam te onderhouden, zorgt Cazas
Wonen ervoor dat ook toekomstige generaties
prettig kunnen wonen.

Op woensdag 9 februari jl. was het feest op de
Jorai. Op deze dag werden alle verjaardagen
van de meesters en de juffen gevierd. Een
meesters- en juffendag dus. Iedereen die dat
wilde, mocht deze dag verkleed naar school
toe komen en dat leverde de meest prachtige
creaties op. Van stoere soldaten tot prachtige
prinsessen, van knappe bruidjes tot gezellige

Lentegroet
(Een ingekomen bericht)
Beste 70-plussers van Zegveld en de Meije
Maandag 21 maart a.s. hopen de leerlingen
van groep 1,2,3 en 4 van School met de Bijbel
Jorai weer bij u langs te komen voor de jaarlijkse lentegroet!
Wij proberen tussen 10.00 en 11.00 uur bij u
langs te komen.
Tot maandag 21 maart!
De kinderen van groep 1,2,3 en 4
School met de Bijbel Jorai.

(Een ingekomen bericht)

boertjes van buiten. Het was ook een mooi
moment om de nieuwe vlag te hijsen! Wat
een geweldig initiatief van Mijntje de Leeuw.
Meester Rens heeft de vlag samen met de kinderen van groep 7/8 naar de top gehesen, een
prachtig gezicht! Daarna ging het feest in de
klassen verder, leuke spelletjes, lekkere hapjes,
veel gezelligheid en vrolijkheid. De kinderen
en de leerkrachten hebben genoten van deze
feestelijke dag.
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Leerlingen denken mee op de Milandschool

Ook zijn de leerlingen van de leerlingenraad
jury bij de Voorleeswedstrijd en hebben zij
in november de auditcommissie te woord
gestaan. In de afgelopen vergadering is het
rapport van de auditcommissie besproken.

(Een ingekomen bericht)
Al meer dan 10 jaar is er op de Milandschool
een leerlingenraad. Elke maand komt zij bij
elkaar voor een overleg. Juf Anja maakt de
agenda en zit de vergadering voor. De vaste

agendapunten zijn: Hoe gaat het in de groepen?
Zijn er nog zaken vanuit de groepen die besproken moeten worden? Welke activiteiten zijn er
schoolbreed geweest en hebben jullie tops en
tips? Welke activiteiten komen eraan en hebben
jullie ideeën? Wat zit er in de Ideeënbus?

Tijdens de audit waren er diverse lesbezoeken
in de klas, is er documentatie onderzocht en
zijn er gesprekken gevoerd met de leerlingenraad, ouder(s)/verzorger(s), teamleden en
directie. De auditcommissie was zeer te spreken over de ontvangst en hetgeen ze op school
gezien hebben. De conclusie is dat de Miland
een ruim voldoende tot goed behaald heeft
en dat dit ook conform de beoordeling zou
zijn van de onderwijsinspectie. Met wat kleine
verbeterpunten zou de school kunnen opgaan
voor goed. De leerlingenraad was erg blij om
dit te horen en zij heeft dit na de vergadering
in iedere klas verteld. In de volgende vergadering gaat de leerlingenraad het goede doel
van de sponsorloop bespreken en komt het
schoolreisje op de agenda te staan. De school
is heel blij met de input van de leerlingenraad
en ook met de ideeën die de andere leerlingen
inbrengen via de Ideeënbus.

VBW voorstelling Doe je mee aan de Landelijke
'Duik erin'
Opschoondag?
(Een ingekomen bericht)

(Een ingekomen bericht)

De voorjaarsvakantie komt eraan en dan is
er weer VBW-middag! Deze keer op D.V.
zaterdagmiddag 5 maart a.s. om 14.00 uur.
Huis-aan-huis en op Facebook zal er voor
die tijd weer een flyer worden verspreid met
alle informatie. Houd de brievenbus en de
Facebookpagina goed in de gaten!

Ieder jaar wordt op de 3e zaterdag in maart dee
Landelijke Opschoondag gehouden. Met elkaar steken we dan de handen uit de mouwen
om zwerfafval op te ruimen.
Dit jaar heeft de Missionaire Commissie van de
Kruiskerk / Opstandingskerk in Woerden weer
het initiatief genomen om mee te doen aan dit
evenement. Ook de Rehobothkerk (en misschien nog wel andere kerken, maar daar is op
dit moment nog niets over bekend) doet mee.
Vanuit de verschillende kerken zullen gemeenteleden én andere enthousiaste Woerdenaren
zich inzetten om de omgeving van de kerken
schoon te houden. Dit is natuurlijk goed voor
het milieu en de directe omgeving van de kerk,
maar het biedt ook een mooie kans om elkaar
op een andere manier te leren kennen.
Zaterdagmorgen 19 maart a.s. kunnen deelnemers tussen 9.15 en 9.30 uur hun materialen (zoals prikkers, hesjes, handschoenen
en afvalzakken) ophalen. Rond 9.30 uur is er

Deze middag zal er een mooie voorstelling
worden gehouden door Willemijn de Weerd.
Zij schrijft al 20 jaar veel verschillende kinderboeken. Misschien heb jij daar wel een boek
van in de kast? Zij zal deze zaterdag een voorstelling geven over het thema: 'Duik erin'.
Er zullen deze middag veel bekende liedjes
langskomen. Wil je alvast deze liedjes kunnen
oefenen? Dat kan via de link op onze Facebook! Wij hebben er veel zin in!
Groetjes, het VBW-team.

Reparatie van Elektrische Apparaten.
Elektra aanleggen in uw woning, tuin of berging.
ELWI Electra is erkend Elektrotechnisch
installatiebedrijf.
Zie www.installq.nl of www.echteinstallateur.nl
www.elwi.nl Email: info@elwi.nl
Whats app of bel naar 06 - 22467345 of gebruik de ELWI App

(als de coronamaatregelen het toelaten onder
het genot van een kop koffie, thee of een glas
limonade) een gezamenlijke start. Daarna kan
iedereen in tweetallen of in groepjes (en evt.
met enthousiaste familie, buren, vrienden,
vriendinnen etc…) rond 9.45 uur vertrekken
naar de diverse schoonmaaklocaties. Ook is
het mogelijk om met een groep in Zegveld
een paar straten op te schonen. Je kunt dit
aangeven bij je aanmelding en dan wordt er
gekeken wat de mogelijkheden zijn om dat
met anderen te doen.
Aanmelden kan tot en met zondag 13 maart
2022 bij Linda van Amerongen, linda.oskam@
hotmail.com, 06-25124026. Vermeld bij
aanmelding de namen van de deelnemers,
minimaal één telefoonnummer, en leeftijden
van eventuele deelnemende kinderen.

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening






 

MIDDENWEG 37 3474 KC ZEGVELD | TEL 0348 691100

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

www.bunnikverhuur.nl | T 06 303 87 349

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.

| VERDICHTINGSMATERIALEN | POMPEN | AGGREGATEN |
| COMPRESSOREN | LICHTVOORZIENINGEN | MEETINSTRUMENTEN |
| BESTRATINGSMATERIEEL | SLEUFBEKISTINGEN |
| GRONDVERZETMATERIEEL | RIOOLWERKZAAMHEDEN |
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Burgerlijke stand
Geboren:
15 januari 2022
Laurien Yda Agatha (Laurien), dochter van
Thijs & Arianne Meijers-de Leeuw, Meteren
21 januari 2022
Rosa Sanne Jacoba (Rosa), dochter van
Algon & Suzanne Kastelein-Hogenboom
Berghoeve 3, 3466 NT Waarder
25 januari 2022
Eva, dochter van
Arie & Berthilde van den Berg-van Elk
Pr. Willem Alexanderstraat 7,
3466 LW Waarder

55 jaar getrouwd:
9 maart 2022
Lijndert & Nel Bos-Kastelein
Milandweg 7, 3474 GC Zegveld

Overleden:
De werkgroep B17 maakt het volgende overlijden bekend.
28 januari 2022
Marion McCormick-Decker
in de leeftijd van 92 jaar
Pennsylvania, U.S.A.
Marion was de zus van de radio navigator
Delmar Decker. Haar bezoek aan Zegveld en
de onthulling van het monument in 2015 betekende enorm veel voor haar. Daarna heeft
zij in Amerika meerdere lezingen gegeven
over haar bezoek aan Nederland/Zegveld. Zij
was oprecht verbaasd over hoe de mensen
in Zegveld de herinneringen aan de bemanning en haar broer Delmar in leven hebben
gehouden.

Dankbetuiging
Het gemis is voor ons niet onder woorden
te brengen, maar we zijn enorm geraakt
door alle lieve berichten, kaarten, hulp en
warmte die ons is gegeven na het overlijden
van onze dierbare moeder

Ellie Muis
Dit is voor ons een grote steun geweest. We
zijn het netwerk, dat mijn moeder om zich
heen had, enorm dankbaar dat ze er ook
voor ons waren en zijn. We kunnen niet
iedereen persoonlijk bedanken, maar willen
graag iedereen bedanken voor alle liefde en
steun die we hebben mogen ontvangen.
Tjitske, Nienke en Sjoerd Kronemeijer

Wij danken iedereen voor de overweldigende
hoeveelheid belangstelling, mooie woorden,
prachtige bloemen, fijne brieven, kaarten en
tekeningen die wij mochten ontvangen na het
overlijden van mijn man, vader en pleegvader

Barend Kalshoven
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden,
maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.
Patricia, Inge, Tim en Chloe

Op 15 september 2021 overleed geheel onverwacht onze vader

Barend Hendrik Burggraaf
Wij mochten in die tijd reeds uw hartelijk
medeleven ervaren.
Begin december 2021 onderging onze moeder

Greet Burggraaf-van Dijk
een zeer ingrijpende medische ingreep; zij
mocht weer genezen thuiskomen, maar overleed daarna geheel onverwacht op de avond
van de eerste Kerstdag, op 25 december 2021.
Uw medeleven, in welke vorm dan ook
rondom de dagen van de operatie van moeder, haar thuiskomen en na haar overlijden
heeft ons enorm getroffen.
Wij willen u daarvoor oprecht hartelijk bedanken. Het heeft ons goed gedaan, bemoedigd en getroost.
Jaap
Johan
Zegveld, februari 2022

Agenda (onder voorbehoud)
ZegveldZorgt: Iedere dinsdagmorgen van 10.00
- 12.00 uur koffieochtend op Korensloot 15.
Indien er vervoer nodig is dan graag tevoren
aanmelden bij Atie Vermeij, telefoon 691658.
Zegveld Beweegt: Iedere woensdagmorgen om
10.00 uur wandelen, verzamelen in de Zegge. Er
lopen vrijwilligers mee. Voor informatie kunt u
Marja Meijers bellen, telefoon 691470.
8 mrt: Passage. Ina van der Beek is een veelzijdige schrijfster uit Harmelen. Zij
komt vertellen over haar gedichtenbundels, christelijke romans, kinderboeken en een dagboekje.
Aanvang 19.45 uur in de Milandhof.
14 mrt: EHBO: Jaarvergadering
19 mrt: EHBO: Jubileumfeest
2 apr: Rondje Zegveld
19 apr: Zegveld Zorgt. Algemene ledenvergadering. Aanvang 20.00 uur in de
Milandhof.
7 juli: Zomerconcert KNA
5 nov: Najaarsconcert KNA

Welzijn Zegveld
(Een ingekomen bericht)
Hoera alle activiteiten bij Stichting Welzijn
zijn weer begonnen. De voeten mogen weer
van de vloer, maar ook de pen/potlood, de
kwast en de breipennen kunnen hun werk
weer doen voor het maken van mooie creaties.

Gymles
Op dinsdagmorgen van 9.00 tot 9.45 uur is
er in de Milandhof gym voor ouderen onder
leiding van de immer vrolijke gymdocente
Nolda. Na een aangepast bewegingsprogramma is er nog koffie drinken en een gezellig
samenzijn in de Zegge. De stramme spieren
worden weer soepel na de lock down en het
meer binnen zitten in de winter. Heeft u hiervoor belangstelling, kom dan lekker meedoen,
of ga eens kijken of het iets voor u is.

Yoga
Het bestuur van Welzijn Zegveld heeft van
een paar mensen de vraag gekregen of er weer
yogalessen worden gegeven. Bij voldoende
deelname kan er een yoga lerares worden
gezocht. Heeft u belangstelling voor deze
vorm van bewegen dan kunt u zich hiervoor
opgeven bij Herman Lekkerkerker, tel.nr.
0348-692424/06-25440111.

Computerles
Bert van Vreeswijk heeft aangegeven computer- en of tablet les te willen geven. Dit zal
dan in de Zegge worden gegeven, maar wilt
u dit liever aan huis dan is dat ook mogelijk.
Opgeven kan bij Herman Lekkerkerker, tel.nr.
0348-692424/06-25440111.
Kijk ook op de website www.welzijnzegveld.
nl. Hierop vindt u onder AGENDA alle activiteiten en actuele informatie.

Rondje Zegveld:
2 april a.s.
Bart Bremmer, de organisator van het Rondje
Zegveld, hoopt dat op zaterdag 2 april a.s. het
rondje gehouden kan worden. “We zijn erg
afhankelijk van corona en de gemeente Woerden
wacht de versoepelingen af voordat zij de vergunning hiervoor afgeven.” Maar noteer vast op
de datum van 2 april 2022: RONDJE ZEGVELD.

De Berichtgever in 2022
De Berichtgever hoopt in 2022 te verschijnen
op 25 maart, 29 april, 27 mei, 24 juni,
23 september, 21 oktober, 18 november en
16 december.
Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk woensdag 9 maart 2022
bij ons binnen te zijn.
e Zegveldse
Voor het laatst
Advertenties
en op de
nieuws, kijk ev
uiterlijk vrijdag
van
Facebooksite
11 maart 2022.
r en op
De Berichtgeve
net
www.zegveld.
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