
Het is begin januari als ik Mijntje 
spreek. Op dat moment zijn er al 
bijna 190 vlaggen besteld. Ze had zelf 
verwacht zo’n 50 en zeker 
niet meer dan 100 vlag-
gen te verkopen. Wat een 
succes is deze leuke actie!
Misschien dat u inmid-
dels al veel van deze leuke 
actie heeft gehoord en 
gelezen. Voor de mensen 
die het is ontgaan, we 
hebben even navraag 
gedaan bij Mijntje de 
Leeuw hoe het precies zit. 

Mijntje vertelt dat ze in 
de woonplaats van haar 
vriend kwam en zag dat 
daar bij veel huizen een 
mooie vlag van die plaats 
wapperde. Ze vroeg zich 
af of Zegveld eigenlijk 
ook een eigen vlag heeft. 
Na wat speurwerk op in-
ternet vond ze een rood-
wit-gele vlag (kleuren van 
het provinciewapen van 
Utrecht) met linksboven 
in het kanton het bijbe-
horende dorpswapen. Dit 
wapen bestaat uit twee 
gele waldhoorns tegen een blauwe 
achtergrond. 
Deze officiële vlag zou in 1938 
gemaakt zijn ter gelegenheid van 
het 40-jarig huwelijksjubileum van 
koningin Wilhelmina. Mijntje noemt 
dat de vlag ook te zien is in het boek 
‘Bouwen op het verleden; 1000 jaar 
Zegveld’ op pagina 47. Daar wordt 
een foto getoond met een auto waarin 
burgemeester Breen en achterop de 
Zegveldse vlag. Aan de hand van de 
officiële vlag van Zegveld liet Mijntje 
een nieuwe vlag maken met alleen het 
wapen van het dorp erop. Ze gaf deze 
vlag aan haar vader als Sinterklaasca-
deau. “Verschillende mensen reageer-
den enthousiast en wilden er ook wel 
één hebben. Toen is het balletje gaan 
rollen. Ik heb contact gezocht met 
het bedrijf dat de vlag heeft gemaakt, 
namelijk 'Masten en Vlaggen'. Ik vroeg 
of het misschien voordeliger was als 

ik er meer zou bestellen. Dat was het 
geval. Op dat moment besloot ik mijn 
eigen fanshop te beginnen.”

"Om meer bekendheid te geven aan 
mijn actie heb ik contact gelegd met 
‘Indebuurt Woerden’. 
Na het plaatsen van een bericht op hun 
pagina kreeg ik nog veel meer vragen. 
RTV Utrecht heeft een interview ge-
daan alsook Het Kontakt en het AD. 
Ook was ik nog te horen bij de ochtend- 
show van omroep Max. Gek om te 
beseffen dat er heel wat mensen wakker 
zijn geworden met mijn stem. Ik dacht 
dat het een kleine actie zou worden, 
maar ik ga het dorp zeker niet ongezien 
verlaten.” Mijntje zal namelijk binnen-
kort voor de liefde Zegveld verruilen 
voor Barneveld. 

Mijntje vertelt dat beide vlaggen te 
koop zijn. De officiële Zegveldse vlag en 
de vlag die ze zelf heeft ontworpen waar 
alleen het wapen van Zegveld op staat. 
De vlaggen zijn verkrijgbaar in 3 ma-
ten. De mastvlag is 150 cm bij 225 cm 

en kost € 45,-. De gevelvlag is 100 cm 
bij 150 cm en kost € 25,-. De bootvlag is 
50 cm bij 70 cm en kost € 15,-. 

In de kerstvakantie is 
Mijntje begonnen met het 
bezorgen van de bestelde 
vlaggen. “Aangezien ik 
deze actie naast mijn 
gewone werk doe, was de 
kerstvakantie een goede 
gelegenheid om te begin-
nen. Ik heb op marktplaats 
een bolderkar gekocht en 
ben samen met mijn neefje 
en nichtje Zegveld doorge-
reden om de eerste lichting 
van de bestelde vlaggen te 
bezorgen. We hebben hele 
leuke reacties gekregen. 
Zelfs enkele mensen van 
buiten Zegveld hebben de 
vlag besteld. Het is toch 
geweldig om straks de vlag 
te zien hangen op bijzon-
dere en feestelijke dagen of 
gewoon elke dag!” 
Tijdens de actie kreeg 
Mijntje een speciaal 
verzoek, namelijk of er 
ook een wimpel van de 
Zegveldse vlag te bestellen 
was. Mijntje vond dit een 

heel leuk idee en is daar mee aan de slag 
gegaan. Op de wimpel is aan het begin 
het wapen te zien, dit loopt uit in een 
rode, witte en gele baan. “Het voordeel 
van zo’n wimpel is dat je die echt altijd 
kunt laten hangen.” De kosten voor de 
wimpel bedragen € 45,-.
Het is na het uitkomen van de Bericht-
gever zeker nog 1,5 week mogelijk om 
een vlag/wimpel bij Mijntje te bestellen. 
Bestellingen kunnen doorgegeven wor-
den via het mailadres: vlag.zegveld@
gmail.com. Mocht mailen niet mogelijk 
zijn, kunt u ook een bestelformulier 
ophalen bij Bakkerij de Leeuw. Meer 
informatie is te vinden op de Facebook-
pagina ‘Zegveldse vlag project’. 
De Berichtgever wenst Mijntje nog 
heel veel plezier en succes met deze ge-
weldige met vlag en wimpel geslaagde 
actie! Het is jammer dat ze ons dorp zal 
verlaten, maar wellicht horen we nog 
van haar bij een volgende actie.

‘We kunnen de vlag uitsteken’
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De Berichtgever
Bij Mijntje zijn al bijna 
190 vlaggen besteld. 
Ze had zelf verwacht 
zo’n 50 en zeker niet 
meer dan 100 vlaggen 
te verkopen.   



Tel. 06-53 20 95 66
vdknaapsloopwerken@gmail.com

• Hak-, boor- en sloopwerk
• Beton-, graaf- en zaagwerk
• Uithakken van betonmixers
• Verhuur van arbeid enz.

 R. Keijzer
 A. Vergeer
 Boschsloot 30 - 3474 HK Zegveld
 Telefoon 0348-407238/407069
 Telefax    0348-407560

Medewerker 
klantenservice 

(Circa 16 uur per week)

Taken en verantwoordelijkheden

Zet jij altijd net dat stapje extra voor je klanten? Ben je pas tevreden 
als zij tevreden zijn? Ben jij een administratieve duizendpoot en 
vind je het leuk om service aanvragen voor onze klanten zo vlot en 
efficiënt mogelijk af te wikkelen?   
Dan zoeken wij jou in de functie van medewerker klantenservice 

voor ons kantoor in Zegveld.

Wie ben jij?

•  Je hebt MBO-4 werk- en denkniveau en enkele jaren ervaring in 
een vergelijkbare functie.

•  Je hebt goede contactuele eigenschappen en schakelt makkelijk 
tussen klanten, leveranciers en collega’s.

•  Zowel mondeling als schriftelijk kun jij met name goed uit de 
voeten in het Nederlands, maar ook in het Engels en Duits weet jij 
je prima te redden. 

•  Je bent handig met computers en nieuwe vormen van communi-
catie.

•  Je werkt graag in een team en vanzelfsprekend word je blij als 
alles op de afdeling op rolletjes loopt.

Hoe ziet je dag eruit? 

Natuurlijk zorg je ervoor dat alle vragen die binnenkomen goed en 
snel worden beantwoord. Je bent alert op doorlooptijden en zorgt 
voor een goede communicatie met jouw klanten en leveranciers. 
Door je ervaring kun je goed inschatten op welke manier je een 
klant goed te woord kunt staan. Met je collega’s zorg je dagelijks 
voor een goed lopende backoffice, waar je elkaar ondersteunt waar 
nodig. En zelf ben je ook leergierig, je wilt jezelf ontwikkelen.
Daarnaast werk je nauw samen met onze externe vervoerder en de 
verkoopleiders van de verschillende winkels. Met ons hele team zijn 
we ons bewust van één doel: tevreden klanten!

Wat krijg je ervoor?

Je komt terecht op een afdeling met een goede werksfeer en 
collega’s die hart voor de zaak hebben en voor elkaar klaarstaan. 
Wij bieden je een veelzijdige en verantwoordelijke functie binnen 
een succesvol familiebedrijf. Natuurlijk hebben wij prima primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Retail Non-Food. 
Zoals:
• Een passend salaris
• 8% vakantiegeld
• Reiskostenvergoeding
• Pensioenopbouw
• Verzekeringen

Organisatie:

Woongaard Meubelen Groep is een familiebedrijf en eigenaar van 
de winkelformules Lederland en Mondileder. Beide winkelformu-
les zijn gespecialiseerd in de verkoop van leren zitmeubelen aan 
consumenten. De collecties bestaan uit prachtige meubelen, zoals 
diverse banken en (relax)fauteuils van modern tot romantische stijl. 
Daarnaast hebben we ook een ruime keuze in karpetten en (salon)
tafels, alles met een uitstekende prijs- kwaliteitverhouding.

Je kunt je sollicitatie sturen naar vacature@lederland.nl of bel met 
Patrick Uittenbogaard via 0348 692553.

Geen wintersport maar wij hebben wel

  HEERLIJKE
    APPELSTRUDEL 

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

Van vrijdag t/m zondag kunt u weer heerlijke gerechten 
afhalen bij de Milandhof. Hiervoor hebben wij een 
wisselende menukaart gemaakt. (Zie onze flyer).
Wij staan voor u klaar en zien uw bestellingen graag 
tegemoet. In deze tijd kunnen wij uw steun goed gebruiken.

Middenweg 2 • 3474 KC Zegveld • Tel. 0348-691397
info@milandhof.nl • www.milandhof.nl

DE MILANDHOF

WEEKMENU’S
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Ik ben in gesprek met Jits Coljé, 
Bosweg 17 Woerdense Verlaat, 
maar volledig op Zegveld georiën-
teerd.  De grote doorwerkte 
handen liggen voor mij op tafel. 
Honderduit vertelt Jits over zijn 
grote passie: oude tractoren (of 
trekkers) opknappen. Inmiddels 
heeft hij er meer dan 50 staan. En 
vrijwel allemaal lopen ze ook nog!

Jits (79 jaar), getrouwd met Clara 
en vroeger autoberger geweest en 
verhuurder van telescoopkranen, 
vertelt dat hij dit is gaan doen 
naast zijn werk. Voor zijn werk 
moest hij altijd bereikbaar zijn en 
vroeger waren er nog geen mobiele 
telefoons e.d. Dus de telefoon moest 
altijd bemand zijn en dan moest je 
ook wat om handen hebben als er 
wel eens geen bergings-
werkzaamheden te doen 
waren. Hij kwam soms 
met zijn kranen bij boe-
ren en daar zag hij dan 
wel eens een oude trekker staan. Voor soms 
weinig geld mocht hij die meenemen. Jits is ze 
gaan opknappen in een ruimte waar hij, als hij 
aan het werk moest, alles kon laten liggen. En 
zo is het begonnen!
Op 27-jarige leeftijd kwam de eerste trek-
ker en dit was een mooie afleiding naast het 
werk. “Want (het wordt even stil….) in het 
bergingswerk heb ik ook heel veel meege-
maakt, in lief en leed.” Inmiddels is het bedrijf 
overgenomen door de twee zonen van Jits 
(Ron en Marcel) en gaat hij nog regelmatig 
even kijken. 
Nadat Jits zich in 1990 wat terug begon te 
trekken uit het bedrijf kwam er ook tijd vrij 
om naar het oude Oost-Duitsland te gaan. De 
Muur was gevallen en hij is daar meerdere 
keren geweest om te proberen aan oude trek-
kers te komen.
En dit is ook één van de redenen dat hij veel 
te weten is gekomen over de Belarus. Een 
trekker die overigens ook in Nederland werd 
verkocht. Destijds was dit een sterke trekker 
die zeer goed geschikt was voor o.a. grond-
transporten. Ze waren zelfs sterker dan de 
meer gangbare trekkers in Nederland, zoals 
bijvoorbeeld Deutz, McCormick en Zetor.

“Als ik niet weggeroepen werd, was ik er 
eigenlijk iedere avond wel mee bezig. En zo 
kon ik soms zelfs wel twee trekkers in een jaar 
opknappen. En nu heb ik een collectie trekkers 
die je bij niemand anders tegenkomt. Hier 
staan alle merken door elkaar. Andere ‘verza-
melaars’ richten zich meestal op één merk. 
En één van de mooie dingen die dan gebeurt, 
is dat er dus ook regelmatig hobbyisten bij 

mij komen kijken, ook van 
andere hobby’s. Zo is er 
recent een groep geweest 

van mensen die kevers (VW) rijden en pas 
is ook een groep solexrijders wezen kijken. 
En dan spreken ze soms af om een uurtje te 
komen, maar vaak zijn ze er na 3 uur nog. 
Geweldige ontmoetingen! En ik doe ook wel 
mee met ringsteken voor oude tractoren.  
Supergezellig is dat. Ik heb dat ook wel eens 
gedaan bij de viering van (toen nog) Koningin-
nedag in Zegveld. Ik was daar met een oude 
trekker met ijzeren banden. Ik mocht eigenlijk 
niet over de weg rijden daar ter plaatse. Toen 
heb ik maar veel door het gras gereden, maar 
ja (schaterlachend), daarna moesten er wel 
nieuwe graszoden worden gelegd.” 

“Eén van de mooiste dingen vind ik dat er 
een paar keer per jaar wedstrijden zijn in het 
traditioneel grasmaaien met een vingerbalk, 
of iets anders dat mooi is, ‘wedstrijdploegen’. 
Geweldig! En daar heb ik alles bij elkaar al 
meer dan 100 bekers mee gewonnen. Bij het 
grasmaaien gaat het zo dat je een stuk land 
toegewezen krijgt van 20 meter breed en 
minimaal 100 meter lang. De kunst is dan om 
recht te rijden, kort te maaien en vooral goed 
uit te komen op een strook van ongeveer 1 
meter breed. Dat is namelijk ook de maai-
breedte van je vingerbalk. Uiteindelijk krijg 

je een aantal punten hiervoor. Per keer zijn er 
toch zeker 20 - 25 deelnemers.
Bij het ‘wedstrijdploegen’ worden vaak oude 
maisvelden gebruikt. Je mag dan niet te diep 
ploegen en de grootste kunst is om ‘naar 
elkaar toe te ploegen’. Het moet mooi vlak zijn 

en de ‘eindvoor’ moet 
recht, schoon en zeker 
niet te diep zijn.
Die wedstrijden zijn 
ook regelmatig in de 
regio. Jammer is dat de 
Zegveldse grond hier 
niet echt geschikt voor 
is." Maar voor Jits is het 
altijd een daagje weg. En 
dus supergezellig! “Toen 
ik nog actief in het be-
drijf aan het werk was, 
waren dit de dagen om 
op te teren. Dit gaf echt 
broodnodige ontspan-
ning.”

We gaan even terug 
naar het merk Belarus, 
de oogappels van Jits. 
Hiervan heeft Jits er nu 
zo’n 15 in bezit. Hij heeft 
hier veel mee te maken 

gehad. Zijn oude werkgever verkocht ze en 
ja, dan moest er ook wel eens aan gesleuteld 
worden natuurlijk. En zo is Jits een beetje de 
onderhoudsmonteur geworden van dit merk. 
En als er dan weer eens een oud exemplaar 
op de kop getikt kan worden is het wonderlijk 
dat op de één of andere manier altijd weer 
aan onderdelen te komen is. En op het erf bij 
Jits is er zelfs een ‘Belarusplein’ hetgeen ook 
getuigt van de passie voor dit merk trekkers.

Jits vertelt dat zijn vrouw en twee zonen ge-
lukkig altijd achter het werk hebben gestaan. 
Want zo’n bedrijf kost alles bij elkaar natuur-
lijk wel heel wat tijd. 

Aan het einde van het gesprek moet ik nog 
even meelopen naar de prijzenkasten. Gewel-
dig veel gewonnen bekers staan er te pronken, 
maar ook bordjes van alle optochten waaraan 
is meegedaan, gekochte petjes, emblemen enz. 
enz.  Ik denk dat ik nog uren had kunnen luis-
teren naar iedere keer weer nieuwe verhalen.

Heeft u, of heb jij, nu ook een passie voor iets 
naast werk of school? Spaar je bijvoorbeeld 
vingerhoedjes, knutsel je altijd aan oude 
auto’s, ben je helemaal gek van Formule 1, 
weet je alles van het koningshuis of wat dan 
ook. Neem dan contact met ons op. En we 
komen langs voor een mooi verhaal.

Jits Coljé
De Pass

ie 

van…
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De Belarus 
is mijn oogappel!

Oproep: Oud leden van Animo’72 gezocht!
(Een ingekomen bericht) 

Volleybalvereniging Animo’72 bestaat dit 
jaar 50 jaar en gaat dat groots vieren met een 
gezellig reünie-feest op zaterdag 24 septem-

ber 2022 in de Milandhof. Ben jij (of ken jij) 
oud leden van Animo’72, mail dan voor meer 
informatie naar:  
Annette Kuling Email: Animo1972@hotmail.
com



Nijverheidsbuurt 5 • 3474 LA Zegveld

Machinehandel, Verhuur en Reparaties

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

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

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

aluminium kunt u bij ons terecht.

Heftrucks  •
Hydr. kranen  •

Sloopsorteergrijpers  •

•  Motoren
•  Onderdelen
•  Hydr. slangen service

Wilt u meer weten? 

Kom naar Nijverheidsbuurt 5 in Zegveld of 

neem vrijblijvend contact met ons op:

Tel. 0348-692388/06-50620862 

marceldonselaar@ziggo.nl

Amstelkade 4e, 3652 MD, Woerdense Verlaat

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



5De Berichtgever

Zoals het de gewoonte 
is in ons dorp komen 
Gerkla en Gert namens 
de Berichtgever een 
bloemetje brengen bij 
een bijzondere gelegen-
heid. Zeer gewaardeerd 
viel dit ook ons ten 
deel vanwege onze 
50-jarige trouwdag op 
1 december van het 
vorige jaar. Tijdens de 
koffie met wat lekkers 
werd ons gevraagd hoe 
wij die dag hebben 
beleefd. Desgevraagd 
hebben we voorafgaand 
aan de bewuste dag met 
het voltallige gezin een 
weekend doorgebracht 
in een vakantiepark 
op de Veluwe. Onze 
drie kinderen, schoon-
kinderen en zeven 
kleinkinderen hebben 
ons een heerlijk weekend bezorgd met spel-
letjes, wandelen, voor de kleintjes vermaak 
in de speelhal en het zwembad en ’s avonds 
met elkaar gourmetten. Wat een rijkdom! Bij 
thuiskomst vonden we een buiten proporties 
formaat spandoek in de voortuin met onze 
trouwfoto. Heel confronterend, maar toch wel 
heel leuk. Op de dag zelf werden we blij ver-
rast met een heerlijk ontbijt, waarna al snel een 
echtpaar een voor ons gemaakt lied op muziek 
bracht dat we met elkaar hebben gezongen. 
Het is maar goed dat we voor taart hadden 
gezorgd, want de hele dag door hebben we 
wel op ‘gepaste wijze’ bezoek van familie en 
vrienden gehad. Als de één kwam, ging de an-
der weer. Felicitaties in de vorm van bloemen, 
cadeaus, berichtjes en heel veel wenskaarten 
werden bezorgd. Als de kers op de taart waren 
daar ’s avonds onze kinderen, Pieter, Liane 
en Jan-Willem, met lekker meegebracht eten, 
waarvan we aan de keukentafel ieder op z’n 
eigen plek hebben gesmuld, onderwijl allerlei 
herinneringen ophalend. Het was een topdag! 
Maar het feest was nog niet klaar. Er was ons 
al eerder gevraagd 11 december jl. de hele dag 
vrij te houden en niets te vragen. ‘s Morgens 
om tien uur kwamen Pieter, Liane en Jan-
Willem met taart binnenlopen. Na de koffie 
vertrokken we gezamenlijk in Jan-Willem zijn 
auto naar het huis in Waarder waar we na ons 
trouwen drie jaar hebben gewoond. In 1974 
zijn we als jong gezin in Zegveld gaan wonen. 
Daarna reden we richting Gouderak waar 
Herman is geboren en op zeven jarige leeftijd 
door de watersnood verhuisde naar boerderij 
‘De Schans’ in Oudewater. De nacht van de 
watersnood heeft grote indruk op Herman 
gemaakt. Hij denkt hier nog regelmatig aan, 

hoe ze hand in hand met dekens en kleren de 
dijk op vluchtten voor het dreigende water. Hij 
groeide op als jongste in een gezin met vier 
kinderen. Hij ging in Oudewater naar school, 
had een baan bij de melkcontrole, kreeg op 16 
jarige leeftijd een ernstig ongeluk waardoor 
zijn leven een andere wending nam en hij in 
de administratieve sector aan de slag ging. We 
reden door naar Houten naar de plek waar ik, 
Cobi het levenslicht zag op een boerderij die er 
niet meer is. Waar de voortuin, weliswaar ver-
waarloosd, maar nog wel herkenbaar is door 

monumentale bomen. Ik  groeide er op in een 
gezin als oudste van vier kinderen en had het 

reuze naar mijn zin tussen de 
dieren. Ik kon naar hartenlust 
paardrijden en heb een aantal 
jaren samen met mijn vader 
de koeien gemolken en op de 
boerderij gewerkt. Ik denk nog 
altijd met een zekere weemoed 
terug aan de vroege ochtenden, 
04.30 uur in het land tussen de 
koeien. De geur van bedauwd 
gras en de prachtige luchten. 
Geruime tijd voor Herman en 
ik gingen trouwen ben ik op 
de Raiffeisenbank gaan werken 
en later in het administratie-
kantoor dat Herman in 1983 
is begonnen. We werden naar 
nog meer nostalgische plekken 
gereden, met als sluitstuk de 
rijvereniging in Jutphaas waar 
ik destijds met veel plezier les 
in het paardrijden kreeg. Terug 
in Zegveld hebben we met el-
kaar van een heerlijke Spies en 
Spijs afhaalmaaltijd genoten en 
was het 50-jarig huwelijks feest 

dan toch echt ten einde. We zijn heel dankbaar 
voor alles wat ons bracht in de 50 jaar samen, 
waarin we naast mooie tijden ook verdrietjes 
hebben gekend, maar die allen ten goede zijn 
gekeerd. Wij zeggen dank voor de vele felicita-
ties voor ons 50 jarig huwelijk, maar ook voor 
het meeleven na de operatie en de revalidatie 
nadat Herman zijn heup had gebroken een 
paar maanden terug. Dat is het mooie van in 
Zegveld wonen.

Memootje van Cootje

M e m o o t j e van Cootje
‘Het bloemetje’ voor Herman en Cobi Lekkerkerker

Dit keer door Cobi zelf geschreven in de vorm van een 
‘Memootje van Cootje’.

De Berichtgever zegt het met bloemen

Evenals in 2020 heeft de jeugdvereniging van de Hervormde kerk een kerstactie gehouden en het is 
dan ook mooi om te zien dat er afgelopen kerst opnieuw naar elkaar werd omgezien in  ons dorp. 
Want de jeugdvereniging had weer een geweldige attentie voor veel personen in Zegveld die op de 
één of andere manier wel een steuntje in de rug konden gebruiken.
Naar aanleiding van de kerstpakkettenactie in 2020 was er veel enthousiasme ontstaan onder de 
JV-ers om het afgelopen jaar opnieuw kerstpakketjes te maken. In de dagen voorafgaande aan de 
kerst werden er op 140 adressen tasjes bezorgd met wat te eten, te lezen en iets voor in de grond. 
Met veel JV-ers is er aan gewerkt om de pakketjes te maken en te bezorgen.
De leden van de jeugdvereniging kregen hartverwarmende reacties en zij kijken terug op veel 
mooie ontmoetingen. En net zoals vorig jaar zeggen de JV-ers : “Voor nu en nog eens!”

VBW, aftellen naar 5 maart a.s.
(Een ingekomen bericht) 

Op zaterdag 5 maart a.s. is er weer een VBW-activiteit. Willemijn de Weerd komt dan een 
voorstelling geven. We zien er erg naar uit om alle kinderen van de VBW weer te ontmoeten en 
hopen en bidden dat de activiteit, gelet op de coronamaatregelen, door mag gaan. Meer informa-
tie over de VBW-activiteit volgt nog.

Groetjes van het VBW-team. 

Kerstactie van de jeugd vereniging
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Het tweede bloemetje van de maand brachten 
we bij Gerrit en Annie Baas aan de Midden-
weg 23. Op 13 december jl. waren zij 50 jaar 
getrouwd. Een groot feest zat er vanwege de 
coronapandemie niet in. Wel zijn ze met de 
kinderen wezen eten bij restaurant 'De Lange 
Muur' in Woerden. “Dit moest vroeg in de 
middag omdat het restaurant vanwege corona 
al om vijf uur dicht ging. We hadden het 
restaurant voor ons alleen, want we waren de 
enige gasten.”
Ter gelegenheid van hun gouden jubileum 
kregen ze van dochter Linda een fotoshoot 
voor het gezin. Het resultaat hing aan de muur. 
Prachtige foto’s van Annie en Gerrit, hun doch-
ter Linda met haar partner André Boots en hun 
zoon Gert-Jan. De foto’s zijn gemaakt op een 
mooie locatie in de Meije. Verder hangen er 
nog ingelijste foto’s van het gouden echtpaar op 
de trekker waar ze jarenlang mee door het dorp 
hebben gereden, maar nu mooie herinneringen 
zijn. “Echt missen doe ik de trekker niet, het 
werd me allemaal een beetje teveel.”

De gezondheid van Annie is nog prima, maar 
Gerrit heeft heel veel moeten inleveren na zijn 
hersen- en hartinfarct die hij in 2014 heeft 
gehad. Daarnaast is zijn rug versleten waardoor 
het lopen niet meer zo gemakkelijk gaat. Maar 
door zijn doorzettingsvermogen gaat het nu 
redelijk. Dagelijks loopt hij met Annie een paar 
maal een rondje Broeksloot. Annie loopt haar 
eigen tempo, dat betekent dat zij meestal zo’n 
20 meter voor Gerrit loopt, maar wel steeds 
weer op hem wacht. De laatste tijd nemen ze 
wat vaker de fiets en gaan ze een rondje Rond-
weg doen. Het tempo van Annie kan Gerrit 
echt niet bijhouden. Zij komt ‘s morgens al om 
kwart voor zes uit bed, eet een bord yoghurt 
en loopt daarna in haar uppie een rondje 
Branderpad. 

‘Het bloemetje’ voor Gerrit en Annie Baas

Dinsdag en vrijdag is hun loopje naar Steef 
Schouten die in een woonunit achter het huis 
van zijn zoon woont aan de Broeksloot 67. 
Onder het genot van een kop koffie worden 
diverse zaken bijgepraat.  
Na hun huwelijk heeft Annie de eerste 25 jaar 
gekookt en Gerrit de 25 jaar daarna. Annie 
vertelt: “Er was wel een verschil in ons koken. 
Ik maakte de ballen gehakt altijd zelf, maar 
Gerrit deed het lekker makkelijk en bestelde 
diepvriesballen bij het IJspaleis. Nu na 50 jaar 
heb ik gezegd, we gaan het makkelijker doen 
en bestellen wekelijks vijf diepvriesmaaltijden 
bij Uitgekookt.nl. De maaltijden zijn prima te 
eten en heel divers. In het weekend doen we 
het zelf. Meestal halen we dan een slaatje of 

bakken we pan-
nenkoeken.”

Annie en Gerrit 
verrassen ons 
door te ver-
tellen dat ze 
waarschijnlijk 
dit jaar gaan 
verhuizen. Het 
huis is te groot 
om alles goed te 
onderhouden en 
ook de leeftijd 
begint een rol te 
spelen. Ze hopen 
op korte termijn 
een woning aan 
de Boschsloot 
aangeboden te 
krijgen. Annie 
vertelt: “Ik wil 
nog eenmaal op-
nieuw beginnen 
met een nieuw 

interieur.” Ze geniet al bij het idee straks op 
een nieuw bankstel te zitten, met een nieuwe 
tafel en stoelen.
Bij het brengen van dit bloemetje van de 
maand is ook zoon Gert-Jan aanwezig. Annie 
wordt emotioneel als ze zegt: “Ik ben trots op 
hem. Hij komt iedere avond koffie drinken. 
Hoe vaak zie je dat kinderen niet meer thuis 
komen!” En daarin heeft Annie helemaal gelijk. 

De Berichtgever heeft beide echtparen van 
harte gefeliciteerd met hun gouden jubileum 
en wenst hen nog heel veel mooie jaren in 
goede gezondheid, samen met allen die hen 
lief en dierbaar zijn.

(Een ingekomen bericht) 

Onze leerlingen zijn het nieuwe jaar extra spor-
tief van start gegaan. Ons motto is ‘samen in 
beweging’, want door samen te bewegen leren 
we op de juiste manier met elkaar om te gaan. 
Deze maand zijn de judo lessen weer van start 

Judoles op basisschool de Miland
gegaan. Met judomatten en judopakken wordt 
de speelzaal omgetoverd tot een echte ‘dojo.’
De schooljudo waarden zijn: vertrouwen, sa-
menwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, 
discipline en natuurlijk ook plezier. Judo op 
school draagt bij aan een fijne sfeer en vormt 
de basis om iedere klas en ieder kind in zijn of 

haar kracht te zetten. Dit wordt 
gedaan door een eeuwenoude filo-
sofie van het judo via een vernieu-
wende en speelse methodiek de 
gymzaal en de klas in te brengen. 
Zo leveren zij een mooie bijdrage 
aan de fysieke, sociaal emotionele 
en cognitieve ontwikkeling van 
een kind. 

De leerlingen zijn enorm enthou-
siast over de lessen en wij zijn blij 
dat judo op school een vast onder-
deel van de Miland is geworden.
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Nationale voorleesdagen 
weer begonnen
(Een ingekomen bericht) 

Woensdag 26 januari jl. zijn de Nationale 
Voorleesdagen weer gestart. Ook in de Bi-
bliotheek Het Groene Hart staat voorlezen 
deze dagen centraal. 
Voor alle kinderen vanaf 0 jaar zijn er in de Bi-
bliotheek leuke boekjes te vinden die aansluiten 
bij hun leeftijd en leefwereld. Kinderen tot 18 
jaar zijn gratis lid. Als je kindje onder de 2 jaar 
is, dan krijg je een vrolijk BoekStart koffertje 
cadeau. Speciaal tijdens de voorleesdagen – van 
26 januari t/m 5 februari – krijg je een leuk 
vingerpopje cadeau. 
Dit jaar staat het prentenboek ‘Maar eerst ving 
ik een monster’ van Tjibbe Veldkamp en Kees de 
Boer centraal. Het verhaal gaat over een jongetje 
dat moet gaan slapen, maar hij verzint steeds 
meer monsters die hij nog moet vangen. 
Tijdens deze voorleesdagen wil de Bibliotheek 
nog eens extra onder de aandacht brengen dat 
voorlezen niet alleen leuk en gezellig is, maar 
ook goed voor de taalontwikkeling van het kind. 



Ook dit gebeurde 
� Het jaar 2021 was voor Jaap van der Knaap uit de Boschsloot 42 een jaar met een gouden randje. Op 22 

januari bereikte hij de leeftijd van 80 jaar. En via een spandoek aan zijn balkon mocht iedereen dat weten.

� Topper Jan Hoogendoorn van de Rondweg 32 heeft het volgens het spandoek in zijn v

goed voor elkaar. Op 27 januari werd deze topper 60 jaar. De pop is trouwens geen Abraha

maar stelt Jan voor als schaatser in trainingspak.

� Op 9 februari was Zeger Kastelein van de Hoofdweg 132 jarig. Hij werd 

75 jaar en dat was een goede reden voor zijn zussen om hem te verrassen. 

Echter corona gooide roet in het eten en konden zij hem die dag geen ver-

rassing bezorgen. Daarom maar een oude foto van Zeger met zijn vijf zus-

sen. Zijn partner Adriana Spruit mocht op 22 mei haar 75-ste verjaardag 

vieren. Ook dit feest kon door corona niet doorgaan.

�  Op 3 maart stond er een Sara aan de Hoofdweg 145. Nelleke van 

Katwijk werd die dag voor de 12e keer 39 jaar en zij gaat nog steeds als 

een speer. Op het spandoek werden verder  haar kwaliteiten vermeld. Zij 

is al 50 jaar energiek, lief, zorgzaam en uniek. Hoera. Hopelijk blijven deze 

kwaliteiten nog heel lang haar speerpunten.

� Op 4 maart ging aan de Rondweg 17 de vlag uit voor Gerard van Ingen. En de reden stond duidelijk te lezen op twee 

grote houten borden in de tuin. Daarop was te lezen: ‘Pa is 65 jaar. Dat is een dankbaar feit. De boer op gaat hij graag. 

Voor pensioen is nog geen tijd.’ Laten we hopen dat hij nog heel lang van zijn pensioen kan genieten. En hoe hij die 

invult, dat mag hij gelukkig zelf bepalen.

�  Ook bij de Meije 270 houten borden met 

teksten. In dit geval was het op 9 maart voor 

Rita Cok. Te lezen is: ‘Rita 60 jaar, kleinkinde-

ren geen bezwaar. Hondje Rakker, je trouwe 

Makker. Een Schommelbank onder de Eik. Je 

voelt je Schatrijk. Zin in Geklep, Dit jaar via 

de APP.’ Dat zij nog maar lang mag genieten 

van de kleinkinderen, de hond rakker, de 

schommelbank en het geklep. 

� Hendrik van Brenk mocht zijn 50-ste verjaardag 

vieren bij zijn broer Gijs aan de Korensloot  70. Hendrik 

genoot van alle aandacht en trots glunderend liet hij 

zich bij het spandoek ter ere van zijn verjaardag fotogra-

feren. En ja, de taart stond inderdaad klaar. 
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in 2021
voortuin 

am, 

� Zijn alter ego Abraham zit heerlijk 

bovenop een racefiets. Waarom wordt 

u verderop in dit overzicht bij de datum 

van 26 december wel duidelijk. Maar 

op 11 mei mocht Johan Splinter van de 

Hoofdweg 119 poseren bij het spandoek 

ter ere van zijn 50-ste verjaardag. Op het 

spandoek staat: ‘Johan Splinter, 50 jaar 

gezond en wel. Half Antiek, maar toch 

nog snel. Ja, iedereen mag het weten. 

Hij is wel oud! maar niet versleten.’ 

Laten we hopen dat de slijtage voor 

Johan nog lang weg mag blijven.

� Dit bord troffen we aan in de 

berm aan de Hoofdweg. Het bleek te 

gaan om ‘oliebol’ René Stofberg uit de 

Pr. Beatrixstraat 21 die op 23 april 30 

jaar is geworden. Het is ongelooflijk 

maar waar. Zo leer je via borden 

mensen beter kennen.

� Niet te missen, 

dit enorme verkeersbord. Het stond op 24 april aan de Molenweg 16, 

waar de nog steeds aantrekkelijke Nadia Vonk woont. Zeg nou zelf, het is toch heerlijk als je 

op je 30-ste nog rimpelloos door het leven kan gaan.

� Op 26 april was het feest aan de Nieuwstraat 

34. Ton en Wil Wallenburg waren die dag 60 jaar 

getrouwd. En omdat i.v.m. corona niet zoveel 

gasten ontvangen konden worden, hadden de 

kinderen in de tuin twee stoelen met een tafeltje 

onder een grote roze boog neergezet. Tijd voor 

kennissen en familie om langs te rijden en het 

diamanten echtpaar met deze heuglijke dag te 

feliciteren. 

� Hoera (o)ma is 85 jaar. Geduldig wilde Ali de 

Leeuw-van der Wind van de Julianalaan 25 op 12 

mei, haar verjaardag, poseren bij het spandoek 

in de voortuin. Uiteraard willen we dit feestelijke 

plaatje niet missen in het jaaroverzicht van De 

Berichtgever.
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En ook dit 
�  Weinig mensen zullen 

het spandoek hebben gezien, 

dat hing aan het eind van de 

Prunuslaan. Ondanks dat vierden 

Cor en Margré van Amerongen uit 

de  Prunuslaan 17 op 22 mei hun 

40-jarig huwelijksjubileum. De 

tekst op het spandoek luidde: ‘Een 

huwelijk van robijn. Cor houdt 

graag een konijn. Margré doet 

graag borduren. Samen van wan-

delen genieten. Door Covid helaas 

geen visite. Maar een kaartje 

sturen.’ Nu nog robijn, maar 

hopelijk over tien jaar GOUD!

� Ze woonden tijdelijk aan de Eikenlaan 79, Helen Hogendoorn 

en haar partner Jeffrey Voorend. Op 22 mei was een wettige 

verklaring van Jeffrey te lezen: Lieve Helen is 30. Neem hiervan 

akte. Is dit een voorbode voor een officiële akte, oftewel een 

huwelijksakte? De tijd zal het leren. 

� Het is niet de eer-

ste keer dat Thea Ton, 

Middenweg 43 in ons 

jaaroverzicht staat. Dit 

jaar vanwege haar 60-

ste verjaardag op 27 

mei. Met kleindochter 

Lize wilde ze graag bij 

het spandoek aan de 

garagedeur poseren.  

�  Dit prachtige en strakke 

spandoek hing op 12 juni aan 

de berging van de woning van 

Corina Vernooij-Verhoeff aan de 

Broeksloot 37. Op het spandoek 

is te lezen: ‘Ze wil het liever niet 

weten, maar wij zijn haar niet 

vergeten. Geen gezeur en geen 

gemaar, deze knappe vrouw is 

vandaag 50 jaar.’ Met een gulle 

lach poseerde Corina voor De 

Berichtgever bij het spandoek 

en haar Sarah.

� Op 19 juni troffen we een spandoek en pop aan op het grasveldje aan de Korensloot. De vriendinnen Sigrid Klein, Koren-

sloot 7 en Judith Lekkerkerker, Korensloot 48 werden die dag 25 jaar, dus samen 50 jaar. Voor de makers van het spandoek 

om met een knipoog de kreet te uiten: ‘Zet de rollator maar klaar.’ Zullen we daar nog maar even mee wachten!

� De Zegveldse tuinman Aad van Vliet trouwde op 25 juni met 

zijn grote liefde Manon van Schaik. Kort voor het huwelijk zijn ze 

komen wonen aan de Hoofdweg 25. Het spandoek roept: ‘Nu nog 

een feest, anders is het niet echt geweest.’ Of dit door alle corona-

beperkingen al heeft plaatsgevonden, is niet bekend. Maar Aad en 

Manon, namens De Berichtgever, van harte gefeliciteerd.
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gebeurde nog

� Voor het eerst kon zij haar verjaardag vieren in de prachtig omgebouwde winkel tot 

woonhuis aan de Hoofdweg 58. Het was gelijk een speciale leeftijd welke Ria Beukers-

van der Neut mocht bereiken. Op 10 juli bereikte zij de status ‘bejaard’. Met andere 

woorden, zij werd 65 jaar, een leeftijd om trots op te zijn. Dus: Hiep, hiep, hoera. 

�  Deze Abraham zullen maar weinig mensen gezien 

hebben. Hij stond nl. op 3 augustus in de achtertuin van 

Dirk Haring aan de Broeksloot 70. En om toch zoveel 

mogelijk mensen te laten weten dat Dirk die dag 50 jaar 

was geworden, hadden enkele familieleden door het 

dorp verschillende posters opgehangen. Helaas kunnen 

we wegens ruimtegebrek deze posters niet plaatsen. 

Wel deze foto van Dirk bij zijn Abraham. 

� De buren van Carry 

Hovorka, Middenweg 57, 

hadden er voor gezorgd 

dat haar 60-ste verjaar-

dag niet onopgemerkt 

voorbij ging. Als bewijs 

hebben zij zichzelf 

maar even op de foto 

gezet. Uit dit alles blijkt 

dat deze buurt heel 

close met elkaar is. 

Geweldig!

� Op 17 augustus werd de tweeling Cas en Janna van 

Amerongen, W. Alexanderstraat 27, geboren. Opa Cor van 

Amerongen was zo trots dat hij deze twee prachtige ooie-

vaars heeft gemaakt en deze in de voortuin van zijn zoon 

Dirk Jan en schoondochter Linda plaatste. De ooievaars 

hebben er in ieder geval tot het 

einde van het jaar gestaan.

�  ‘Niet meer zo strak in het vel maar nog steeds zo gek als 

een deur DAT WEL.’ Deze tekst was op 24 augustus te lezen op 

het spandoek aan de Hoofdweg 2. Het betrof Arjan Ton en hij 

zal gedacht hebben: ‘Dat zal dan wel’ en er vrolijk om gelachen 

hebben. Ook bij zijn bedrijf Bolton Ontwikkeling had het 

personeel er voor gezorgd dat er een Abraham stond en zo zijn 

verjaardag niet onopgemerkt voorbij ging. 

�  Piotr Zdziech werd op 27 augustus verrast met een Abraham 

bij zijn woning aan de Middenweg 45. Abraham had een fles 

champagne in zijn armen met daarop de tekst: ‘awesome 50’, hetgeen 

betekent: ‘Geweldig, 50!’ Piotr liet zich met zijn zoontje Samuel graag 

voor De Berichtgever fotograferen.

�  Een spandoek en 

een Abraham stonden 

op 4 september aan 

de Rondweg 30. Op 

het spandoek stond: 

Cees 50+ extra 

gerijpt. Vodje, vodje, 

wat lekker. Cees 50+ 

betrof Cees Verburg en 

vodje, vodje, wat lek-

ker zal waarschijnlijk 

slaan op een kreet die 

Cees vaak gebruikt. 

Hoe het ook zij, Cees 

is die dag goed in het 

zonnetje gezet.

WORDT
VERVOLGD
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eel 

50 jaar
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Ja oo do da p aa

hebben er in ied

einde van het jaa
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• Beschoeiingen

• Vlonders

• Hekwerken

• Tuinschermen - geïmpregneerd  

 - hardhout

 - gaaselementen 

• Grondwerk - kraanwerk 

 - rioleren

• Erfverharding - grind

                        - split      

     - straatwerk   • 

Tevens doen wij diamantboren 

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



Nieuwjaarsnacht 2022 zal Gerwin Kastelein 
van de Milandweg 64 nog lang heugen. Het 
begon allemaal op oudejaarsmiddag 2021 toen 
hij het jaar bij vrienden aan het afsluiten was. 
Uit baldadigheid stond zijn trots, een Volkswa-
gen Golf 3 uit 1996, op een gegeven moment 
gedeeltelijk in brand. Deze brand kon snel 
geblust worden, maar het gevolg was wel dat de 
motor kletsnat was en de auto niet meer wilde 
starten. 

Toen Gerwin ‘s nacht met zijn vriendin Rosalie 
door de nieuwbouw liep en bij vrienden het 
nieuwe jaar verder ging vieren, ontstond het 
plan om de 25-jarige auto naar het kruispunt 
Hoofdweg/Molenweg te rijden en in de fik te 
steken. Maar dat ging nog niet vanzelf. De auto 

De fik erin!

wilde nog steeds niet starten. Dus werd de auto 
aan een trekkabel vastgemaakt om deze naar 
het kruispunt te trekken. Rosalie zat achter het 
stuur en probeerde nog eenmaal te starten en ja 
hoor, de motor sloeg aan. Om een lang verhaal 
kort te maken, toen de auto op de rand van 
het kruispunt stond, werden de stoelen open 
gescheurd en overgoten met zeer brandbare 
remreiniger. En toen was het: jongens, de fik 
erin! Onder het oog van inmiddels zo’n veertig 
vrienden en bekenden stond de auto in mum 
van tijd in lichterlaaie. 
Na een kwartier was de brandweer ter plaatse 

en die besloot om de auto gecontroleerd te 
laten uitbranden. Toen de politie ook nog 
kwam, moest echter het protocol bij dergelijke 
situaties gevolgd worden en werd de brandende 
auto alsnog geblust. 

Daarna kwam een auto om het inmiddels 
tot autowrak verheven voertuig af te voeren. 
Na wat smoezen en een vergoeding heeft de 
betreffende chauffeur het wrak afgeleverd bij de 
boerderij aan de Milandweg. Dit was voor de 
vriendengroep goedkoper dan dat het voertuig 
met alle rompslomp van dien elders naar 
toe gebracht zou worden. Uiteindelijk heeft 
Gerwin zijn trots op 5 januari jl. naar de sloop 
gebracht.  Dus had hij nog vier dagen tijd om 

afscheid te nemen van de 
VW Golf, voor Gerwin een 
‘emotionele’ gebeurtenis. 
Gelukkig bracht het stukje 
schroot nog € 75,00 op.

Gerwin vertelt: “Ik heb veel 
met de auto meegemaakt, 
maar de auto ook met mij. 
Leuke dingen, maar ook 

minder leuke dingen. De auto heeft een moei-
lijke tijd met mij meegemaakt, maar hij heeft 
het altijd volgehouden. Daar was hij ook een 
beetje voor gekocht, om mee te crossen en om 
mij en vrienden naar bijvoorbeeld een weekend 
van de Jeugdvereniging te brengen. Hij heeft 
mij nooit in de steek gelaten.” 

En zo begon het nieuwe jaar voor Gerwin 
en vrienden vurig. Tot slot vraag ik aan de 
moeder van Gerwin wat zij er van vindt. Haar 
antwoord komt recht uit haar hart: “Ik dacht, 
dat is mooi opgeruimd.”

Collage van vier seizoenen
De schilder/tekenclub die 
op donderdagmorgen in de 
Meijezaal actief is, kreeg het af-
gelopen jaar van docente Mona 
Gerritsen de opdracht vier keer 
10 bij 10 cm schilderijtjes met 
acrylverf te maken met daarop 
de vier seizoenen. Elk naar 
eigen inzicht. Dit resulteerde in 
zesendertig heel diverse tafe-
reeltjes van landschap, vogels, 
bloemen, een fiets en de Meije 
in de verschillende jaargetijden. 
Er is een compositie van het 
geheel op een plaat geplakt en 
hangt nu mooi te zijn in 'De 
Zegge’. Erg leuk geworden! 
Als 'De Zegge’ weer open is, ga 
het gerust eens bekijken, het 
is zeker de moeite waard. Op 
de website van Welzijn staat 
het schilderij prachtig in kleur 
afgebeeld. 
Tevens maken wij u er op attent 
dat er nog plaats is voor nieuwe 

cursisten op de schilder/teken-
club op de donderdagmorgen 
van 9.30 tot 11.30 uur in de 
Meijezaal. Schilderen/tekenen 
is een creatieve bezigheid in 
een gezellige sfeer. Er wordt 
o.a. gewerkt met acryl, pas-
telkrijt, kleur- en grafietpotlo-
den. U werkt met materiaal dat 
bij u past. U mag ook gewoon 
een keer langs komen en een 
les meedraaien om te kijken of 
het iets voor u is. 
Ook hiervoor geldt: ‘ALS HET 
WEER MAG’.

Ten tijde van dit schrijven 
liggen alle activiteiten nog in 
lockdown. Zodra het licht weer 
op groen staat, krijgt u hierover 
bericht van ons.
Kijk ook op de website www.
welzijnzegveld.nl. Hierop vindt 
u onder AGENDA alle activi-
teiten en actuele informatie.

Vier seizoenen collage bij Welzijn Zegveld
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Lieve gasten,

Langs deze weg bedanken wij iedereen die ons vorig jaar 
een warm hart toegedragen hebben en daardoor gaan we 
weer fris en enthousiast aan 2022 beginnen.
�������������	��	�
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������������	����
Wij blijven voorlopig op maandag, dinsdag en woensdag 
gesloten.
Donderdag, vrijdag en zaterdag gaan wij om 11.00 uur open 
en op zondag om 10.00 uur.
�������������������������
��������������������
���������
met de lekkere koeken van bakker De Leeuw.
Onze menu’s kunt u bestellen, liefst voor 17.00 uur en kunnen 
afgehaald of bezorgd worden tussen 17.00 en 19.00 uur. 
Dit blijven we doen totdat we weer gewoon open mogen.

Met vriendelijke groeten van het Halve Maan team.

"�	���#�$��%�����&��� 

Hazekade 20, 2411PP Bodegraven, 0172-685575

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 Wer

 Elvera  •  Salon La Sonrisa  •  salonlasonrisa@ziggo.nl

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

Stuur een kaartje naar De Berichtgever!!
Als u wilt dat een geboorte, jubileum, overlijden etc. in De Berichtgever 

vermeld wordt, dan verzoeken wij u dit ons te melden. 
Vergeet u dus niet om de Berichtgever een kaartje te sturen! 

Uw kaartje kunt u het beste sturen naar:

Gert Ton, Broeksloot 43, 3474 HS  Zegveld



Nieuwe leden van de redactie: 

Ingrid Verhoeff
We zijn hartstikke 
blij om Ingrid te 
begroeten als nieuw 
lid van ons redac-
tieteam. Ingrid is 
moeder van Jasper 
en Laura, 41 jaar en 
een echte Zegveldse. 
Ook haar ouders en 
grootouders kwamen 
uit Zegveld. 
Ingrid vertelt dat ze 

in de Berichtgever zag staan dat Ciska er mee 
zou gaan stoppen en direct dacht ze: “Dat is 
leuk! Dat ga ik doen!” En lachend vertelt ze: 
“Er stond niet eens bij dat er nieuwe mensen 
werden gezocht.... Ik heb Gert een mailtje 
gestuurd en korte tijd later zijn we in contact 
gekomen en we zijn allemaal enthousiast. Dus 
dat gaat helemaal goed komen.”
“Ik vind schrijven erg leuk, ik wil bijdragen 
aan ons mooie dorp en de Berichtgever moet 
in stand gehouden worden!”
We wensen Ingrid veel succes!

Henk Oskam
Sinds eind vorig jaar 
versterkt Henk Os-
kam (55), geboren en 
getogen Zegvelder, 
ook het team van de 
redactie. Op de vraag 
of hij zich heel even 
kort kan voorstellen, 
begint hij te vertellen; 
hij werd benaderd 
door Gert Ton en 
moest er wel even 

over nadenken. Henk heeft namelijk nogal veel 
bezigheden; lid van de plaatselijke brandweer, 
koster bij de Hervormde Kerk, samen met zijn 
vrouw Dicky, lid van muziekvereniging KNA 
en natuurlijk ook nog zijn werk. Hij heeft 3 
dochters en is opa van 1 kleindochter. Toch 
pakt Henk ook deze uitdaging aan, omdat hij 
zelf met veel plezier de verhalen leest in De 
Berichtgever en omdat er nog veel meer ver-
halen te vertellen zijn. Zo komt er een rubriek 
‘De passie van…’. 
Henk, veel schrijfplezier toegewenst! 

Zoveel bloemen, zoveel kaarten, 
zoveel warme woorden, zoveel steun en
zoveel troost ontvingen wij tijdens het 
ziekbed en na het overlijden van onze

Jacques Léon Maurice Tournant
Onze welgemeende en diepe dank daarvoor.

Een speciaal woord van dank en waardering 
voor de medewerkers van huisartsenprak-
tijk Zegveld, in het bijzonder voor de steun 
van dr. H.Z.A. Quaak.

     Yvonne Tournant-Schuengel 
     Daphne en Erwin
     Daan, Dian
     Thomas

Burgerlijke stand
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De Berichtgever in 2022 
De Berichtgever hoopt in 2022 te verschijnen 
op 25 februari, 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 februari 2022 
bij ons binnen te zijn.  
Adver tenties 
uiterlijk vrijdag 
11 februari 2022. 

Voor het laatste Zegveldse 

nieuws, kijk even op de 

Facebooksite van 

De Berichtgever en op 

www.zegveld.net

De Berichtgever

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 febr:  Passage. Stichting Dorcas komt 
vertellen over het veelzijdige werk 
van deze internationale organisatie. 
Tevens viering van de 72e jaarver-
gadering. Aanvang: 19.45 uur in de 
Milandhof

15 feb:  EHBO: Herhalingsavond reanimeren
26 mrt:  Toneelavond
  9 apr:  Voorjaarsconcert KNA
  7 juli:  Zomerconcert KNA
  5 nov:  Najaarsconcert KNA

Geboren: 

25 november 2021
Levi Ronald Joseph (Levi), zoon van
Remco & Sixlène de Wit-Emerenciana
Dorpsstraat 27, 3474 JP  Zegveld       

12 december 2021
Laura, dochter van
Marco Verburg & Ewelina Macioszek
Broeksloot 34, 3474 HP  Zegveld

6 januari 2022
Julia Roos Maria (Julia), dochter van 
Patrick Voorend & Marileen de Leeuw
Pr. Beatrixstraat 20, 3474 JW  Zegveld

12 januari 2022
Rafael Efron (Rafael), zoon van
Ronnie & Jovanka Dekker-Groenendijk
W. Alexanderstraat 49, 3474 JS  Zegveld

25 jaar getrouwd:

21 februari 2022
Floor & Jantine van der Wind-Koornneef
Dwarsweg 7, 3474 KW  Zegveld

50 jaar getrouwd:

4 februari 2022
Cor & Anja van den Hooren-Dreven
W. Alexanderstraat 24, 3474 JT  Zegveld 

Overleden:

3 december 2021
Margaretha Wilhelmina Alida (Gré) 
van Deursen-Haas
in de leeftijd van 97 jaar
Laatst gewoond hebbende: Careyn Wedde-
steyn, Woerden
Correspondentieadres: Renate Hensen, Oude-
landseweg 44K, 3443 AC  Woerden

13 december 2021
Barend Kalshoven
in de leeftijd van 58 jaar
Pr. Beatrixstraat 52, 3474 JX  Zegveld

14 december 2021
Theo Dirk van Rossum
in de leeftijd van 72 jaar
Prunuslaan 12, 3474 HA  Zegveld

15 december 2021
Wilhelmina Jacoba (Mien) van der Gun
in de leeftijd van 79 jaar
Laatst gewoond hebbende: Boschsloot 11, 
3474 HJ  Zegveld
Correspondentieadres: Dhr. H. van der Gun, 
Reigerstraat 17, 3471 XE  Kamerik

22 december 2021
Elizabeth Marijke Anja (Ellie) Muis
in de leeftijd van 68 jaar
Laatst gewoond hebbende:  
Eikenlaan 7, 3474 HB  Zegveld
Correspondentieadres: 
Elzenlaan 26, 3474 KN  Zegveld

25 december 2021
Grietje (Greet) Burggraaf-van Dijk
in de leeftijd van 69 jaar
Hoofdweg 47, 3474 JA  Zegveld

4 januari 2022
Maria Gijsberta (Ria) van der Burg-Timmer
in de leeftijd van 75 jaar
Hindrik Bovenlaan 12A, 9681 CD  Midwolda

5 januari 2022
Maria (Marie) Zwijnenburg-Meerkerk
in de leeftijd van 95 jaar
Laatst gewoond hebbende: Park Oudeland 
64D, 3443 AH  Woerden
Correspondentieadres: 
Adri van der Lingen-Zwijnenburg, 
De Schepegaten 7, 2421 TJ  Nieuwkoop

Dankbetuiging
Voor de vele kaarten en lieve brieven na het 
overlijden van mijn man, onze vader en opa

 Theo van Rossum
wil ik u mede namens de kinderen en klein-
kinderen hartelijk dank zeggen.
Dit heeft ons goed gedaan.

Annemarie van Rossum
Prunuslaan 12



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


