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De Berichtgever
Het was een gewone viering 
aan het eind van de middag op 
zaterdag 4 juni jl. in de Onze 
Lieve Vrouw Geboortekerk in 
de Meije. Toch kreeg de viering 
aan het eind een bijzonder 
tintje toen Nico van Tricht 
naar voren werd geroepen 
en de vicevoorzitter van het 
kerkbestuur van de parochie 
Pax Cristi Woerden het woord 
nam. De heer Ton Mastwijk 
begon met Nico te bedanken 
voor zijn jarenlange inzet voor 
de kerk en zijn medemens. 
“Gedurende zoveel jaren  ben 
je bezig geweest om de kerk 
te dienen. In dit Pinkster-
weekend zijn wij bijeen om 
jou te bedanken voor de vele 
activiteiten die jij voor de lo-
catie Meije Zegveld en binnen 
het parochiebestuur Pax Cristi 
hebt vervuld. In 1983 heb je al 
plaats genomen in de financiële 
commissie Meije Zegveld en 
snel daarop werd jij daar pen-
ningmeester. Daarnaast was je 
ook beschikbaar als koster, een functie 
die je nog steeds vervult.
Vanaf 2014 tot heden ben je pen-
ningmeester van het parochiebestuur, 
een taak die veel energie en tijd van je 
vergde. Overleg hebben met de pen-
ningmeesters van de vier locaties, paro-
chiebestuursvergaderingen bijwonen, 
thuis de financiële zaken bijhouden en 
jaarverslagen maken voor het bisdom 
Rotterdam, een zware taak!”

Nico schroomde niet om contact te 
zoeken met het bisdom als hem iets 
niet aanstond. “Die keer dat wij samen 
naar het bisdom Rotterdam gingen 
om overleg te hebben met Aureel van 
Wierst en John Bakker, kreeg je te ho-
ren dat ze heel blij met jou waren, op 
de wijze zoals jij de zaken voor de pa-
rochie behartigde. Dat verheugde mij 
zeer, maar eigenlijk wist ik dat wel.” 
“De laatste tijd werd al het werk dat 

je deed voor het parochiebestuur je 
wat teveel en heb je een stapje terug 
gedaan. Toch blijf je actief met allerlei 
werkzaamheden voor de locatie Meije 
Zegveld. Je voelt je zeer betrokken bij 
alles wat er gebeurt en zet je daar nog 
steeds voor in.
Nico, ik heb bewondering voor al het 
werk dat jij hebt gedaan en namens het 
parochiebestuur en alle parochianen 
wil ik jou heel hartelijk danken voor 
jouw hulp. Jij hebt je absoluut onder-
scheiden in jouw functies binnen de 
kerk en dat al bijna 40 jaar lang!”

“Nico, in 2020 hebben we bij het 
Vaticaan een onderscheiding voor jou 
aangevraagd en het is er niet zo maar 
één. Het is een bijzondere onder-
scheiding die je van Paus Franciscus 
ontvangt. Door de pandemie kunnen 
we de onderscheiding nu eindelijk aan 
je uitreiken. Het is de onderscheiding 

Pro Ecclesia et Pontifice, de hoogste 
onderscheiding voor een vrijwilliger. 
De onderscheiding (in goud)  Pro 
Ecclesia et Pontifice betekent: Voor 
kerk en Paus.” De medaille heeft op 
de voorkant de apostelen Petrus en 
Paulus in twee halfronde nissen en de 
tekst Pro Ecclesia et Pontifice staan. 
De medaille hangt aan een geel en wit 
lint, de pauselijke kleuren. “Wij voelen 
ons vereerd deze onderscheiding bij 
jou te mogen opspelden.” Deze eer viel 
te beurt aan mevrouw Grada Neder-
hof. Naast de medaille ontving Nico 
nog de bijbehorende oorkonde en een 
prachtige bos bloemen. 

Na de uitreiking was er onder het 
genot van een kop koffie gelegenheid 
Nico te feliciteren met deze pauselijke 
onderscheiding. Ook de Berichtgever 
wil hierbij Nico van harte feliciteren en 
zegt daarbij: dik verdiend!

Nico van Tricht ontving 
de onderscheiding Pro 
Ecclesia et Pontifice, de 
hoogste onderscheiding 
voor een vrijwilliger.



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

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

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

Amstelkade 4e, 3652 MD, Woerdense Verlaat

• Beschoeiingen

• Vlonders

• Hekwerken

• Tuinschermen - geïmpregneerd  

 - hardhout

 - gaaselementen 

• Grondwerk - kraanwerk 

 - rioleren

• Erfverharding - grind

                        - split      

     - straatwerk   • 

Tevens doen wij diamantboren 

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

Bel gerust voor een passende 
oplossing, informatie of een 
vrijblijvende offerte. 

Hoofdweg 144 - 3474 JK Zegveld
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Guido van Katwijk
Leeftijd: 16
School: Kalsbeek College, locatie Bredius
Niveau/Profiel: MAVO, profiel Groen & Techniek
Beste vak: wiskunde, dat gaat me goed af
Slechtste vak: Maatschappijkunde, is best saai
Gala: Was leuk, we gingen met de vrachtwagen 
van Cees Groenendijk, een oldtimer

Leuke herinnering aan school? 
Het laatste jaar was wel het leukst, we hebben 
een hechte vriendengroep! We zijn in de 4e ook 
nog naar de Efteling geweest. Door corona zijn 
we niet op kamp geweest vorig jaar.

Hoe kom je deze lange zomervakantie door? 
Heel veel werken 
bij IJzervlechte-
rij Muis en De 
Milandhof en ook 
nog op vakantie 
met mijn vrienden 
naar het Veerse 
Meer en met 
mijn familie naar 
Zoutelande.

Wat ga je hierna 
doen? 
Ik ga de 3 
jarige opleiding 
Kraanmachinist 
& Grondverzet 
doen in Harder-
wijk, daar ga ik 
ook intern. Het 

is een BOL opleiding, wat staat voor Beroeps 
Opleidende Leerweg.  Het 1e jaar ga ik naar 
school, het 2e en 3e jaar zijn een combinatie van 
school en stages.

Hoe zie je jezelf over 10 jaar? 
“Ik zie mezelf over 10 jaar overal en nergens 
werken op de boerderij als timmerman en vele 
andere dingen, denk ik. En misschien een gezin 
en wonend waar ik nu woon.”

Nick Onderwater
Leeftijd: 16
School: Kalsbeek, locatie Schilderspark
Niveau/Profiel: 6 jarige Havo, profiel Economie 
& Maatschappij, nu in het 4e jaar doe ik examen 
en zou nog 2 jaar door kunnen voor het Havo 
examen, maar ik ga iets anders doen.
Beste vak: LO 2, dit is Lichamelijke Opvoeding 
oftewel gym. En de 2 staat voor de extra theorie 
die erbij gegeven wordt.

Slechtste vak: 
Geschiedenis
Gala: We gingen 
met vier vrienden 
in een roze golfkar-
retje naar school.

Leuke herinnering 
aan school? Een 
vriend tikte eens op 
het raam omdat hij 
een bekende bin-
nen zag. Toen ging 
het hele raam aan 
diggelen, dat was 
best grappig.

Hoe kom je deze 
lange zomervakan-
tie door? 
Veel werken bij Kruijt en Spies en Spijs, voetbal-
len en trainen in de sportschool. Verder heb ik 
nog geen vakantie gepland.

Wat ga je hierna doen? 
VEVA (Veiligheid en Vakmanschap), de MBO 
opleiding met militaire skills, vakrichting 
Megatronica in Nieuwegein. Ik ga dan telkens 3 
weken naar school en 1 week stage lopen.

Hoe zie je jezelf over 10 jaar?  
Misschien in het leger? Geen idee verder....

Kimberley Uittenbogaard
Leeftijd: 18
School: Minkema College
Niveau/Profiel: VWO/Gymnasium, profiel  
Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek
Beste vak: Biologie, Latijn
Slechtste vak: Wiskunde, Natuurkunde
Gala: We gingen met 4 vriendinnen per boot 
naar het gala, de boot lag op een trailer.

Leuke herinnering aan school? 
“In het 4e jaar was er een formatie project. Ik 
werd aangewezen om Geert Wilders te zijn. De 
hele dag gingen we door de school en het aantal 
zetels ging telkens op en neer. Dat was een leuk 
project! Daardoor heb ik nu meer interesse in de 
politiek.

Hoe kom je deze lange zomervakantie door? 
Ik ben al op vakantie geweest met mijn vriendin-
nen naar Mallorca, verder veel werken bij Spies 
en Spijs, met vrienden afspreken en naar mijn 
introductieweek op de universiteit.

Wat ga je hierna doen? 
Biologie aan de Universiteit Utrecht, vooral de 
marine biologie heeft mijn interesse.

Hoe zie je jezelf over 10 jaar?  
Dan heb ik de wereld verbeterd, of ben ik aan 
het onderzoeken hoe ik daar aan kan bijdragen.

Luuk Muijt
Leeftijd: 17
School: Kalsbeek College, Schilderspark
Niveau/Profiel: HAVO, profiel Economie & 
Maatschappij
Beste vak: BSM, Bewegen, Sport en Maatschap-
pij, 2 uur per week praktijk en 1 uur theorie. We 
hebben van alles gedaan: turnen, atletiek, EHBO 
met onderdelen theorie, PTA (Programma van 
Toetsing en Afsluiting) maken en praktijk reani-
matie, korfbal, volleybal, 6 weken per onderdeel. 
Slechtste vak: Economie
Gala: Aankomst met de oude Zegveldse brand-
weerwagen, de afterparty was bij Babylon, door 
de examencommissie geregeld. 

Leuke herinnering aan school? 
Lachen met conciërge; BSM kamp, 2 
dagen/1nacht vlakbij Veenendaal. 

Hoe kom je deze lange zomervakantie door? 
Veel werken bij Kruijt, veel met vrienden varen, 
uitslapen, op kamp met HGJB.

Wat ga je hierna doen? 
Hogeschool Utrecht, Ondernemerschap & 
Retailmanagement, sprak me het meeste aan. Er 
is gelijk een stage in het 1e jaar. Je gaat je eigen 
bedrijf beginnen tijdens de opleiding. De oplei-
ding duurt 4 jaar. 

Hoe zie je jezelf over 10 jaar?
Geen idee, denk er nog niet over na. Leuke baan, 
misschien een eigen bedrijf. Leuk huis, leuke 
auto’s.
Geslaagd: Nog niet

De vlag uit.... of nog even niet

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

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

De Berichtgever
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Nieuws uit de Bibliotheek Zegveld

Op 8 juni 1972 werd 
één van de bekend-
ste nieuwsfoto’s uit 
de Vietnamoorlog 
gemaakt. De foto 
van het meisje Kim 
Phuc dat na een 
napalmbombarde-
ment gillend wegrent. 
Maar het was ook een 
blijde dag en wel voor 
Gert Wijman en Thea 
Groenendijk. Zij tra-
den die dag in Bos-
koop in het huwelijk. 
Hun levensverhaal 
hebben we uitgebreid 
beschreven in de 
Berichtgever van sep-
tember 2017. Tevens 
is hun levensverhaal 
opgenomen in het 
boek ‘In gesprek 
met...’ dat op 20 
november 2021 is uit-
gekomen. Dit verhaal eindigt met de mededeling 
dat Gert in verband met zijn gezondheid thans 
woont in Careyn Het Waterschapshuis in Kame-
rik. Als Gert zo’n 55 jaar is, krijgt hij problemen 
met zijn geheugen. Allerlei testen werden er 
gedaan en zo ontdekten ze dat Gert het organo 
psycho syndroom (OPS) of chronische toxische 
encephalopathie (CTE) heeft, in de volksmond 
ook wel de schildersziekte genoemd. Een ziekte 
die je geheugen aantast. Hierdoor is hij z’n korte 
geheugen helemaal kwijt. Thea zegt: “Ik denk 
gewoon voor Gert.” De ziekte is een gevolg van 
het langdurig inademen van agressieve vluchtige 
oplosmiddelen bij o.a. verfstoffen waarbij het 
centrale zenuwstelsel wordt aangetast. Het is een 
sluipend gevaar. 
Gert kon prachtig tekenen en schilderen, maar 
dat lukt niet meer. In Het Waterschapshuis vult 
hij een groot deel van zijn tijd met het inkleuren 
van tekeningen. Was dit eerder nog met meer-
dere kleuren, nu nog slechts met één kleur. Als 
Thea hem bezoekt, kleurt ze gezellig met hem 
mee. Soms neemt een vrijwilliger Gert mee en 
gaan ze fietsen op een duofiets. Gelukkig krijgt 

Gert veel bezoek. Zo gaat Thea op woensdag-, 
vrijdag- en zondagmiddag naar Gert en tussen-
door gaan de kinderen en verdere familie. 

Thea vult haar tijd met breien, zo ook op maan-
dagavond bij Welzijn Zegveld in de ‘Zegge’. Ze 
houdt van lezen en het borduren van kaarten, 
die ze verstuurt met kerst of voor een verjaardag. 
Op maandagavond komen haar dochter Viola 

(Een ingekomen bericht) 

Wist u dat u in de Bibliotheek behalve boeken 
ook tijdschriften kunt lenen? De collectie van 
Bibliotheek Zegveld is onlangs uitgebreid met 
drie nieuwe tijdschriften! Voor de jeugd was er 
al de Donald Duck om te lenen, nu kunnen ook 
twee leuke en informatieve tijdschriften geleend 
worden: Wild van Freek en Quest Junior. Voor 
volwassenen is Quest aan de collectie toege-
voegd. Ook niet-leden zijn van harte welkom om 

met haar man Leen en de kinderen Vincent en 
Marieke eten. Haar zoon René komt op dinsdag-
avond met zijn kinderen Sara, Niek en Stef bij 
Thea eten. De vrouw van René, Tessa moet dan 
werken. 
Al jaren gaat Thea op vrijdagmorgen met nog 
vier vrouwen zwemmen. “Daarna gaan we gezel-
lig koffiedrinken bij één van de vijf vrouwen.” 
Op zaterdag is Thea vaak te vinden bij het 
voetbalveld van Siveo om de kleinkinderen aan 
te moedigen. 

De  kinderen hebben dit gouden jubileum als 
verrassing op Eerste Pinksterdag gevierd op het 
terrein naast Het Waterschapshuis. Gelukkig was 
het ‘s morgens nog droog en konden de kinde-
ren, kleinkinderen, familie en vrienden Gert en 
Thea verrassen met hun aanwezigheid. Uiteraard 
was er koffie/thee met gebak en daarna een 
drankje en lekkere hapjes. ‘s Avonds is Thea gaan 
eten met de kinderen en kleinkinderen. Helaas 
kon Gert er bij dit etentje niet bij zijn. 
Op de trouwdag zelf, 8 juni, is dit 50-jarig hu-
welijk in Het Waterschapshuis met de bewoners 
en personeel gevierd, waarbij opnieuw gesmuld 
werd van koffie met gebak.

Al met al kunnen Gert en Thea terugkijken op 
een mooi jubileumfeest. De Berichtgever heeft 
dit gouden echtpaar in Het Waterschapshuis van 
harte gefeliciteerd met hun jubileum, waarbij er 
voor zowel Gert als Thea een bloemetje was.
De Berichtgever wenst Gert en Thea samen nog 
mooie en goede jaren toe. 

De Berichtgever zegt het met bloemen

aan onze leestafel de tijdschriften te komen lezen. 
Kom gerust eens langs om te kijken wat de bibli-
otheek nog meer te bieden heeft! 
De afgelopen maanden heeft onze voorleesvrij-
williger Marry weer veel kinderen voorgelezen 
en samen met hen mooie werkstukjes geknut-
seld. Het is iedere keer weer een feest! In septem-
ber zal het voorlezen en knutselen voor kinderen 
vanaf twee jaar om de twee weken weer van start 
gaan. De dagen en datums kunt u tegen die tijd 
vinden op de website. 



    

      Heerlijke
             ZEEUWSE
 BOLUSSEN

Hoofdweg 91 • 3474 JB Zegveld 
Telefoon 691257 • 06 402 802 51
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(Een ingekomen bericht) 

Het was eind oktober 2021 toen bekend werd 
dat de energieprijzen enorm gingen stijgen. 
Vanuit de politiek kwam er de roep om de 
huishoudens te compenseren om het betaalbaar 
te houden voor de midden- en minimum in-
komens in Nederland. Het kabinet besloot om 
elk huishouden een compensatie te geven via de 
energiemaatschappijen van een kleine 
€ 400,00. 

Wim Hoogendoorn vertelt: “Dat dat zomaar 
door de overheid over de schutting werd ge-
gooid richting maatschappij beroerde mij en ik 
dacht: Dat is toch enorm onrechtvaardig voor 
de zwakkeren in onze samenleving. Na mijn 
pensioenering heb ik zo’n vier jaar vrijwilligers-
werk gedaan in Woerden bij Kwadraad Sociale 
Raadslieden en vele mensen geholpen met hun 
problemen om de eindjes aan elkaar te knopen 
en niet in de schulden te geraken. Daar heb 
ik gezien wat armoede is en hoe deze mensen 
leven met de dag om rond te komen en niet in 
de schulden te geraken.”
Wim vertelt verder: “Dus het hield me heel erg 
bezig: Hoe kan ik iets doen voor de Zegvelders 
met een minimum inkomen. Er zijn heel veel 
welgestelde mensen in ons dorp die de energie-
compensatie van bijna € 400,00 helemaal niet 
nodig hebben of misschien wel een langdurig 
vast energiecontract hebben. Het moet toch 
mogelijk zijn om een fonds te vormen en dat uit 
te keren aan de sociale minima.” 

“In de krant en op internet las ik van allerlei 
initiatieven van kerken en maatschappelijke 
organisaties in Ommen, Deventer en Apeldoorn 
etc. om mensen met een minimum inkomen 
te helpen en bij te staan. Met deze organisaties 
heb ik contact gezocht en allerlei draaiboeken 
gekregen over hun aanpak. Zodoende schreef ik 
in februari 2022 een concept draaiboek hoe ik 
dacht dit als Zegvelds project handen en voeten 
te geven. Ik besprak en legde dit voor aan de di-

aconie/caritas van alle Zegveldse kerken en ook 
aan het bestuur van Zegveld Zorgt. Allen om-
armden mijn initiatief en zo is er een werkgroep 
opgericht van vertegenwoordigers van Zegveld 
Zorgt en de kerken in Zegveld en de Meije.” 

De werkgroep dacht de actie al in mei 2022 te 
lanceren maar dat lukte niet omdat er toch wel 
heel veel haken en ogen aan zitten omdat zorg-
vuldigheid en de privacy van mensen gewaar-
borgd moeten zijn. Het is de bedoeling om tij-
dens of na de zomervakantie van 2022 van start 
te gaan met werving van gelden voor het fonds 
en de toekenning daaruit aan de aanvragers. 
Daartoe is er al een ANBI bankrekening (i.v.m. 
fiscale aftrek) geopend inzake ‘Zegveld Geeft 
Warmte’ waarop particulieren en bedrijven een 
gift kunnen storten. 
Gezinnen die momenteel een bijstandsuitkering 
van de gemeente of een AIO-uitkering van de 
SVB krijgen, hebben inmiddels wel al € 800,00 
energiecompensatie ontvangen. 
Ook werkenden met een laag inkomen, mensen 
met een UWV-uitkering, AOW-ers zonder of 
met een klein pensioen en zelfstandigen met 
een laag inkomen kunnen dit bedrag van  
€ 800,00 nu al bij de gemeente aanvragen. 

De netto norm-inkomen 2022 per maand: 

Alleenstaande (ouder)  € 1244,54
Gehuwd/samenwonend  € 1777,92

De werkgroep werkt samen met onze dorps-
consulent Paulien Emidio als vertrouwensper-
soon.  
Mensen en gezinnen die denken voor een extra 
vergoeding uit het fonds van ‘Zegveld Geeft 
Warmte’ in aanmerking te komen kunnen zich 
bij haar melden.  
 
Tot slot zegt Wim: “U begrijpt het wellicht: De 
nood is hoog voor mensen die de energiereke-
ning en de boodschappen bijna niet kunnen be-
talen. U hoort in de loop van dit jaar meer van 
de actie-werkgroep ‘Zegveld Geeft Warmte’.”

Wilt u meer weten of heeft u nu al vragen over 
dit welzijnsproject, neem dan contact op met 
Wim Hoogendoorn (tel. 06-22849680).

VBW-sportdag 
(Een ingekomen bericht)

Hallo jongens en meisjes,
Op zaterdag 16 juli a.s. is er weer de VBW-sport-
dag! Deze dag gaan we allerlei leuke spelletjes 
doen bij Siveo. Als het goed weer is, komt er zelfs 
een beetje water aan te pas. Doe dus vooral lek-
ker je sport-/oude kleding aan!
In de ochtend van 10.00–12.00 uur is de gele 
groep (groep 1 t/m 3) welkom en in de middag 
van 13.30–15.30 uur de blauwe en rode groep 
(groep 4 t/m 8).
Verdere informatie volgt nog via een flyer, Face-
book en de website. Houd het in de gaten!
 
Wij hebben er alvast veel zin in, jullie ook?
 
Groetjes, het VBW-team. 

Zegveld Geeft Warmte
Een samenwerking van Zegveldse kerken en Zegveld Zorgt
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(Een ingekomen bericht)

Volleybalvereniging Animo’72 bestaat dit jaar 
50 jaar. Dat wordt gevierd met een groot feest 
waar iedereen mag komen die bij deze club op 
volleybal heeft gezeten.

Vijftig jaar geleden hadden Nelly van Zoest en 
Herman Vergeer een cabaretgroep in de Meije. 
Toen ze hoorden dat er in de Milandhof een 
sportzaal beschikbaar kwam, werd besloten 
(samen met Tonny Vollering) om te gaan vol-
leyballen. De volleybal en het cabaret leefden 
de eerste drie maanden samen in het oude 
dorpshuis, tot de gymzaal klaar was.

Het tweede jaar wilden de leden graag com-
petitie gaan spelen en na een paar trainings-
wedstrijden tegen de K.P.J. Bodegraven werd 

Herman Miltenburg aangetrokken als trainer. 
V.v. Animo’72 ging de competitie in met één 
dames en één heren team. Ze hadden direct 
succes, want beide teams promoveerden. Het 

Reünie en feestavond bij Volleybal vereniging Animo’72

jaar daarna kwamen er nog twee teams bij in de 
competitie. Dit waren jongens en meisjes van 15 
à 16 jaar (er was toen nog geen aparte jeugd-
competitie). 

De jaren daarna kwamen er steeds meer leden 
bij, o.a. van plattelandsjongeren organisaties, 
zoals de C.P.J. Dit gaf soms problemen met 
toernooien en de competitiewedstrijden, omdat 
de C.P.J. toernooien en de competitiewedstrijden 
wel eens op dezelfde dag waren. Herman Vergeer 
en Bas van Bemmel zeiden: “Destijds was het 
nogal eens een probleem om de juiste tempera-
tuur onder de douche te vinden, als nummer één 
onder de douche stond en nummer twee zette 
zijn kraan aan, dan stond nummer één onder een 
koude douche, wat soms aanleiding was tot een 
stevige woordenwisseling.”

Heb jij ook leuke herinneringen aan het vol-
leyballen bij Animo‘72? Kom dan ook op 24 
september 2022 naar de Milandhof om met je 
(oud) teamgenoten alle verhalen (en foto’s!) nog 
eens door te nemen. Vergeet je niet als lid of als 
oud-lid aan te melden op de speciale reüniesite: 
www.animo72reunie.nl Via die site krijg je di-
rect de toegangskaartjes. Je krijgt voor een klein 
bedrag vijf consumptiemuntjes en je kan er ook 
voor kiezen om te blijven eten. De vereniging 
hoopt op een bomvolle Milandhof en vooral de 
feestavond beloofd een ouderwets knalfeest te 
worden met DJ Bas B.

Een heren- en damesteam uit de jaren '80.

(Een ingekomen bericht)

Pak de agenda er vast bij: op D.V. zaterdag 17 
sep tember hopen we weer een Goede Doelen 
Dag te houden!
Wat kunt u verwachten? Verkoopkramen vol 
heerlijke streekproducten, bloemen, shampoo-
bars en ander moois. Voor de kinderen staan 
er een springkussen, een suikerspin en allerlei 
spelletjes klaar. De locaties zijn dit keer aan de 
Molenweg en de Rondweg.
Dit jaar hebben we iets speciaals: op de locaties 

zijn creatieve en culinaire workshops te doen! 
Ook bouwen we een prachtig terras waar een 
high tea geserveerd wordt. Verdere informatie 
volgt in de flyer die begin september verspreid 
wordt, en houd onze Facebook-pagina in de 
gaten! Onder degenen die de Goede Doelen Dag-
pagina nog deze maand liken, verloten we een 
gratis high tea arrangement voor twee personen.
Ook meehelpen of meer informatie? Spreek één 
van onze commissieleden aan: Janneke Blonk, 
Daniël van Draanen, Marleen de Groot of Emmy 
van Ingen. Tot D.V. 17 september!

Goeden Doelen Dag 2022

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

De salon is 
wegens vakantie gesloten
van 25 juli t/m 13 augustus

De Thuisbus is een ontmoetingsplek voor oude-
ren in de eigen wijk. De bus wordt geparkeerd, de 
luifel gaat uit en het terras wordt opgezet. Er kan 
een kopje thee of koffie worden gedronken, een 
praatje gemaakt of een spelletje worden gedaan. 
Donderdag 4 August 14.30 -16.30 uur staat de 
Thuisbus midden op het dorp (naast de cafetaria) 
in Zegveld. Het liefst zouden we vaker in Zegveld 
komen staan met ons gezellige terras. Uiteraard 

mits hier behoefte aan is en wellicht een leuk 
clubje vrijwilligers uit Zegveld ontstaat om dit 
één middag te willen doen. Voor meer informa-
tie kijk op: www.thuishuiswoerden.nl .

Thuisbus in Zegveldeld
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Op 7 en 8 mei jl. werd het NK Aerial Hoop 
georganiseerd in Ede. Tumbletime (check www.
tumbletime.nl voor meer info) deed hieraan mee 
met acht meiden in zeven acts. één van deze mei-
den is de 19-jarige Sanna Beiboer uit Zegveld. 

Aerial Hoop, of ook wel Lyra genoemd, is een 
sport waarbij je trucjes en dans uitvoert in een 
stalen hoepel/ring. Sanna deed mee in de catego-
rie Artistic. Bij deze categorie is het de bedoeling 
dat je een verhaal of een thema vertelt door mid-
del van dans in en onder de hoepel, op muziek. 
Sanna trainde voor het NK twee keer in de week 
bij Tumbletime in Woerden, waar op dit moment 
ook nog plaatsen in de les beschikbaar zijn.
 
Sanna was op zaterdag 7 mei aan de beurt voor 
haar act op het NK. De dag begon met voorbe-
reiden. Hierbij hoorde natuurlijk schminken en 
haren vlechten en alle kleding en attributen in-
pakken. Eindelijk klaar met de visagie ging Sanna 
onderweg naar Ede, waar ze één minuut mocht 
testen in de wedstrijdhoepel. Zo kan je voelen 
hoe erg die wiebelt, hoe hoog die exact hangt 
en de moeilijkste trucjes nog even doornemen. 
Daarna brak er een lange tijd aan van wachten. 

Gelukkig waren er leuke kraampjes met bijvoor-
beeld sportkleding en andere dingen die je nodig 
hebt bij Aerial Hoop. Ook was er een oefenruim-
te waar de act nog een aantal keer doorgenomen 

kon worden en waar je nieuwe mensen kon leren 
kennen die dezelfde passie delen. 
Toen eindelijk het moment daar was, werd Sanna 
wel zenuwachtig, maar eenmaal de hoepel vast, 
waren de zenuwen weg. Het thema van Sanna’s 
act was het beschermen van de natuur. Sanna 
begon met een zaadje dat ze moest beschermen 
en dit groeide vervolgens uit tot een plantje. 
Haar act ging erg goed en ze heeft er erg van 
genoten. Ook voor veel toeschouwers was dit het 
eerste NK sinds tijden of gewoon het allereerste 
NK Aerial Hoop dat ze ooit bijwoonden. Een 
reactie uit onverwachtse hoek kwam van haar 
broer Jesper: “Het was echt leuk om te zien, ik 
had echt niet verwacht dat het zo leuk zou zijn.” 
Sanna behaalde uiteindelijk de 4e plaats, waar ze 
harstikke blij mee en trots (terecht!) op is. Helaas 
was de 4e prijs niet voldoende om je te kwalifi-
ceren voor het WK in Zwitserland (in Sanna’s 
categorie was alleen de 1e plaats genoeg voor een 
WK-kwalificatie).
Gelukkig wordt Tumbletime op het WK, in een 
aantal andere categorieën, wel goed vertegen-
woordigd door een paar trainingsmaatjes van 
Sanna. Al met al was het een fantastische dag, 
aldus Sanna. “Ik ga nog meer trainen en doe de 
volgende keer zeker weer mee!”

Sanna Beiboer haalt 4e prijs op NK Aerial Hoop
De foto is gemaakt door 
Dennis van de Ven van 
VDV fotografie.

KMN KOOMAN MECHANISATIE 
NOORDEN

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

Nog even en de vakanties beginnen weer.
Wij hopen vanaf 30 juli t/m 22 augustus hiervan  
te mogen gaan genieten, en op 23 augustus dan 

weer helemaal fris voor u klaar te staan.

����������	�
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(Een ingekomen bericht) 

Het bestuur van de Culturele Stichting Zegveld is 
enthousiast en blij dat het vertrouwde dorpseve-
nement ‘Zegveld Zomert’ eindelijk weer plaats 
kan vinden op zaterdag 2 juli 2022. “Na twee 
afgelaste edities kunnen we niet wachten om 
samen met het hele dorp deze zomerdag weer te 
vieren” aldus de voorzitter. Zoals u van de CSZ 
gewend bent is dit evenement voor jong en oud, 
dus een ieder kan zich vanaf 13.00 uur uitstekend 
vermaken op de parkeerplaats naast ‘De Florijn’. 
Er zijn weer tal van attracties zoals de ‘Water Roll 
Stormbaan’ en de ‘Bungee Trampoline’, er wordt 
een beachvolleybal toernooi georganiseerd, de 
traditionele rommelmarkt zal niet ontbreken, kin-
deren kunnen zich laten schminken, iedereen kan 
genieten van de overheerlijke dorpsbarbecue en 
dit alles wordt ’s avonds afgesloten met een drank-
je en gezellige muziek. Kortom: Voor elk wat wils, 
dus kom ook naar Zegveld Zomert 2022!

Zegveld Zomert 2022: 
Voor elk wat wils
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Machinehandel, 
Verhuur en Reparaties

G. Donselaar & Zn.
Wilt u meer weten? 

Kom naar Nijverheidsbuurt 5 
of neem vrijblijvend contact 

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

marceldonselaar@ziggo.nl

            Nijverheidsbuurt 5 
            3474 LA Zegveld 
            Fax 0348-692 388

Heftrucks  •
Hydr. kranen  •

Sloopsorteergrijpers  •

•  Motoren
•  Onderdelen
•  Hydr. slangen service

(Een ingekomen bericht)
Op dinsdag 10 mei jl. werd de 72e jaarvergadering van Passage gehouden. Het 
was ook de laatste jaarvergadering! Passage, vroeger de NCVB, is een bloeiende 
vereniging geweest en had jarenlang wel rond de 80 leden. De laatste 20 jaar 
zijn er vrijwel geen nieuwe leden meer bij gekomen, maar er was wel veel 
ledenverlies door overlijden. Voor de corona hadden we nog 30 leden. Ook 
landelijk zien we dezelfde trend en daar gaat na de viering van het 100-jarig 
jubileum op 1-1-2024 de stekker eruit. Veel verenigingen in de omgeving zijn 
al gestopt. 
Op onze jaarvergadering zetten we nog 3 jubilarissen in het zonnetje: Marrie 
Heemskerk, Riet van Pruissen en Dit Timmerman. Zij waren alle drie al 50 jaar 
lid. Ze hebben veel voor de vereniging gedaan en vaak een bestuurlijke functie 
vervuld. Zo was Marrie jarenlang secretaresse en zocht zij goede sprekers voor 
onze avonden. Riet was verschillende keren voor een periode van 6 jaar onze 
presidente. Dit was eerst bezoekdame en nam daarna ook nog 2x voor een 
periode een bestuurstaak op zich. De presidente Marry van Dam feliciteerde de 
dames hartelijk en gaf ze een welverdiend boeket bloemen.
V.l.n.r.: Dit Timmerman, Marrie Heemskerk en Riet van Pruissen. 

(Een ingekomen bericht)

Op 8 september 2021 bestond deze geloofsge-
meenschap exact 150 jaar, maar toen kon er nog 
geen feest gevierd worden vanwege de corona-
pandemie. Dit jaar hopen ze wel groots feest te 
mogen en kunnen gaan vieren, genaamd:  

'OLV Geboorte 150 + 1'.
Het moet een feest worden voor alle parochianen! 
Best wel een hele uitdaging, maar de feestcom-
missie gaat ervoor om dat voor elkaar te krijgen. 
De feestcommissie is onder de bezielende leiding 
van Joop Verheul, gesteund met Irma Spruit, 
Aniek van der Burg en Joep Nollet, al enige 
maanden druk bezig met de vele voorbereidin-
gen. Heel wat te regelen activiteiten worden nog 
wat geheim gehouden. Maar alle parochianen 
kunnen er op rekenen dat ze op tijd op de hoogte 
gesteld gaan worden.

Op de exacte feestdatum (150+1 jaar) donder-
dag 8 september aanstaande zal er een feestelijk 
orgelconcert door Geerten Lieftink  gegeven 

RK Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Geboorte 
gaat feest vieren!

gaan worden. Hij bespeelt dan het prachtige 
historische Maarschalkerweerd orgel dat de kerk 
aan de Meije rijk is. Het orgel is pas een paar jaar 
geleden ingrijpend gerestaureerd. Dit dankzij 
veel ontvangen steun en donaties uit brede kring.
Na het concert is er  ruim gelegenheid voor een 
gezellig en ontspannen samenzijn met natuurlijk 
een hapje en een drankje.
Op zondag 11 september komt er een zeer feeste-
lijke buitenviering op het terrein achter de kerk. 

De OLV 
Geboorte 
kerk in de 
Meije kent 
namelijk 
de traditie 
dat er altijd 
bij het 
begin van 
de grote 
zomerva-
kantie een 
buitenvie-
ring gehou-
den wordt. 
Dit geeft in 

dit landelijke poldergebied altijd zo’n bijzondere 
dimensie. Hopelijk gaat het weer meewerken 
dat het nu ook kan. In uiterste geval kan worden 
uitgeweken naar binnen in de kerk. 

Na deze viering is er ook voor een ieder gezellig 
koffie/thee of wat te drinken. En wie weet …. 
Ook een lekker stuk gebak! 
Wat zal het mooi zijn om zo als geloofsgemeen-
schap elkaar weer te ontmoeten!

Passage hield haar laatste jaarvergadering



De Berichtgever 9

Bouw Pionier vordert gestaag Dank voor hulp na 
fietsongeluk
(Een ingekomen bericht)

Op donderdag 5 mei jl. (Bevrijdingsdag) ben 
ik rond het middaguur met mijn racefiets 
aangereden door een onoplettende jonge 
fietser op de Middenweg bij Zegveld. Ik ben 
enorm goed opgevangen en geholpen door 
omstanders en wil hen graag hartelijke be-
danken voor hun snelle en fijne hulp. Door 
alle hectiek en schrik ben ik helaas vergeten 
om de gegevens van de betrokken jongen 
te noteren. Ik hoop via deze oproep alsnog 
met hem in contact te komen. Het betrof een 
blonde jongen tussen de 12-14 jaar met een 
fietskrat op zijn fiets. De jongen fietste met 
vrienden in de richting van de Meije.
Contactgegevens: 
floriannevankempen@outlook.com

www.boltonbouw.nl Postbus 161 • 3440 AD Woerden
info@boltonbouw.nl Zegveldse Uitweg 1 • 3443 JE Woerden
 Tel. 0348-692600 • Fax 0348-692610

Zaterdag 11 juni jl. vond de traditionele Familie-
markt plaats. ’s Morgens vroeg waren al veel 
kinderen (en ouders) in touw om hun kleedjes in 
te richten. Speelgoed werd uitgestald, wisselgeld 
geteld en de hoofden werden ingesmeerd met 
zonnebrand. Het beloofde namelijk een zonnige 
dag te worden!

Om 9.30 uur werd de markt geopend en konden 
de eerste mensen al heerlijke streekproducten 
proeven, een plantje uitzoeken of snuffelen tussen 
de tweedehands kleding. Enige tijd later werd er 
luid gejoeld, want de ‘fietsgroep’ kwam binnen. 
Acht jongeren waren zo dapper om op tandems 
een enorme afstand af te leggen, zo'n kleine 150 
kilometer. Er werd van Zegveld naar Aalsmeer en 
vervolgens Noordwijk gefietst. Vanuit Noordwijk 
fietsten ze naar de ambassade van Oekraïne in 
Den Haag. De terugweg ging via Zoetermeer, 
Gouda, Montfoort weer naar Zegveld. Met  
applaus werden deze jongeren binnengehaald.
Verder konden de kinderen zich vermaken op  
twee attractiekussens, bij de brandweerspuitbaan 
en konden ze worden geschminkt. Tegen twaal-
ven begonnen de eerste magen al te rammelen. 

Een gezellige en zonnige Familiemarkt

Het werd steeds drukker bij de patatkraam, waar 
naast patat ook overheerlijke broodjes hambur-
ger en grillworst werden verkocht. Om 12.30 
uur werd er een heuse wedstrijd gehouden. De 
spierballen werden geshowd tijdens een potje 

trekkersleuren en kussenslaan. Al met al was het 
een geslaagde Familiemarkt met voor elk wat 
wils. De familiemarkt heeft het mooie bedrag van 
ongeveer € 12.000,00 opgeleverd. Dit bedrag gaat 
naar noodhulp in Oekraïne. 

Deze mooie foto maakte Henk Meinders 
met zijn drone. Volgens de planning moet 
de bouw voor de kerst klaar zijn.
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(Een ingekomen bericht)

Afsluitingen en veel werkverkeer
De Meije is tegenwoordig voortdurend afgesloten, 
dat zal iedereen wel gemerkt hebben. Er door heen 
rijden op werkdagen, dat kan niet. Als je ergens 
moet zijn in de Meije, dan moet je soms via de 
Oude Meije, of vanaf de Middenweg of Hazekade 
er naartoe rijden. Omrijden niet alleen met de auto, 
maar nu ook vaak met de fiets. Er is veel aan de 
hand in de Meije. Niet alleen voor wat natuurplan-
nen betreft, maar ook met de Meijeweg. Het komt 
een keer goed, maar het duurt best wel lang. Hoe 
komt dat?

De Meijekade
De Meijeweg is niet alleen een weg maar ook 
een dijk, een kering. Dit wordt ook wel een kade 
genoemd. Een kade om het hoge Meije-water tegen 
te houden. Als die kade er niet zou zijn, dan zouden 
de woningen aan de zuidkant van de Meijeweg en 
de weilanden tot aan Zegveld (en misschien wel 
verder) onder water komen te staan. De Nieuw-
koopse Plassen - aan de noordkant van de Meijeweg 
- zouden dan half leeglopen. 
De Meijekade is heel langzaam aan het zakken, op 
de ene plek meer en op de andere plek minder. Net 
zoals de hele polder. Dat kun je goed zien in het 
laagste deel, vanaf het ‘Kale End’ tot aan de Oude 
Meije. Bij veel regen stroomt het water daar over 
de weg naar de bermsloot. De provincie Utrecht 
eist dat de Meijekade veilig en stabiel blijft, op een 
minimale hoogte. Het waterschap, de HDSR (Hoog-
heemraadschap De Stichtse Rijnlanden), moet daar 
voor zorgen. 

Het Plan: Meijekade weer veilig
Dus kwam er een plan, nou ja eigenlijk meer 
een verkenning, hoe gaan we het aanpakken. Dit 
gebeurde in overleg met de bewoners en het buurt-
comité Stichtse Meije. In augustus 2012, ja toen al. 
Meer info op www.veiligemeije.nl. De weg moest 
worden verhoogd en verbreed. In het ‘Achterend’ 
wel 90 cm verhoging. Afijn, dat eerste plan duurde 
tot eind 2015. Maar men kwam er niet uit. Wat 
was het geval? Het versterken van de kade wordt 
betaald door de HDSR. De weg op de kade door 
de gemeente Woerden. Daar had Woerden niet op 

gerekend, die kosten stonden niet op de begroting. 
Pas in oktober 2017 kwam er een nieuwe oplossing. 
Veel minder ophogen en verbreden. Maar in plaats 
daarvan een stalen damwand, aan de kant van het 
hoge water. 

De globale aanpassingen zijn:   
1.  het op verschillende plekken verhogen van de 

weg/kade in het westelijk deel;    
2.  de aanleg van een tuimelkade (een klein dijkje), 

op de berm vanaf het ‘Kale End’ tot nr. 187;
3.  het heien van een stalen damwand van nr. 187 tot 

aan de Oude Meije. 
Daarna herstel van de weg. Op verschillende 
plekken is de weg namelijk al flink verzakt aan 
de zuidzijde. Ook was het plan om vanwege de 
verkeersveiligheid overal langs het asfalt een 50 cm 

brede strook obstakelvrij te maken. Heggen, schut-
tingen, stenen, enz. moeten dan weg. 
Dat gaf bij een flink aantal bewoners grote bezwa-
ren. Spontaan was er een actie van bewoners die 
ongerust waren over het verdwijnen van heggen 
en schuttingen, enz. Maar ook ongerust door 
de visuele verbreding van de weg met 2 x 50 cm 
in onoverzichtelijke bochten. Men is dan bang 
voor een hogere snelheid van het verkeer in die 
bochten.
Samen met het buurtcomité zijn daarover ziens-
wijzen ingediend. Ook over andere zaken zoals 
glasvezel-aanleg, behoud van de lantaarnpalen, 
belijning op het asfalt, uitzicht, steigers, damwand 
inpassen, een zorgvuldige uitvoering, enz. is 
gesproken. Uiteindelijk zijn de meeste pijnpunten 
opgelost. Er is nu bijvoorbeeld afgesproken dat 
er voor wat betreft die 50 cm obstakelvrije strook 
maatwerk wordt toegepast. 

Glasvezel, elektra, bomenkap
Alle werkzaamheden starten vanaf de Oude Meije 
richting Hazekade. Het versneld aanleggen van 
glasvezel was een belangrijk punt voor het buurt-
comité. Dat laatste is na heel veel overleg tussen 
HDSR,  Glasdraad, de aannemer van Glasdraad 
(Van Vulpen) en het buurtcomité heel goed gelukt. 
In augustus 2021 is de glasvezel-aanleg gestart, 
spectaculair met vele diepe grondboringen. De 
aanleg was gereed in november vóórdat alle andere 
werkzaamheden aan de weg begonnen. 
Eind november 2021 ging de aannemer alle 
midden-spanningsleidingen (elektra) vervangen, 
van trafo naar trafo.  Met het graven van geulen 
langs het asfalt en ook weer via grondboringen. 
Soms grote lengtes dwars door de weilanden. Dat 
is nu bijna gereed, op een 1.200 m lange kabel na 
die nog onder de weilanden door van nr. 179 naar 
de trafo bij nr. 201 moet worden geboord. Het 
buurtcomité heeft flink aangedrongen op het ver-
vangen van álle (laagspanning) elektra-leidingen 
om zo de capaciteit flink te vergroten ten behoeve 
van duurzame stroom uit zonnepanelen. Dat is 
niet gelukt. Stedin heeft zo zijn eigen prioriteiten. 
Op 10 februari was er een informatieavond in de 
Milandhof over de bomenkap. Eind februari 2022 
startte een flinke bomenkap om ruimte te maken 
voor de werkzaamheden. Dat ging vrij snel.

Wat is er aan de hand in de Meije?

De asbest cement waterleiding wordt uit de berm 
verwijderd ten behoeve van een nieuwe kunststof 
waterleiding.
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Waterleiding
Eind januari 2022 is Vitens gestart met het vervan-
gen van de waterleiding, ook door aannemer Van 
Vulpen. Een groot karwei. Er zijn eerst nood-
waterleidingen gelegd, om de waterleverantie te 
kunnen continueren. Daarna de oude asbestcement 
waterleiding op 1 m diepte opgraven, asbest-veilig 
verpakken en afvoeren. Meteen werd daarna een 
nieuwe kunststofleiding er in gelegd. Dat geeft 
veel oponthoud en afsluitingen van de weg. Eerst 
konden fietsers nog wel passeren, maar die mogen 
er nu ook niet meer door en moeten soms veel om-
rijden. Wegafzettingen werden namelijk nogal eens 
verplaatst door fietsers die er toch langs gingen. De 
kraanmachinist kon dan niet altijd zien wie er met 
gevaar illegaal passeerde. En ja, de aannemer heeft 
een zorgplicht en kan achteraf aansprakelijk worden 
gesteld in verband met veiligheid en asbest. Er staan 
nu inmiddels slagbomen en verkeersregelaars bij 
de Oude Meije en de Middenweg. Het vervangen 
van de waterleiding is nu gevorderd vanaf de Oude 
Meije tot bijna de Middenweg. Na de bouwvak 
vakantie (25 juli t/m 12 augustus) wordt het deel 
Middenweg-Hazekade vervangen. Daar zijn al wel 
enkele boringen gedaan. Waar de bestaande asbest-
cement waterleiding geheel onder de weg ligt, blijft 
die liggen en wordt niet weggehaald. 
Vitens heeft de toevoer van water vanaf Zegveld 
naar de Meije veranderd. De toevoer ging eerst via 
de Hazekade, naar gaat nu via de Middenweg. Ook 
de leiding langs de Dwarsweg wordt vernieuwd. Het 
vervangen van de waterleidingen zal waarschijnlijk 
nog tot Kerst 2022 duren.

Damwand en verder
Het plan is om de damwand te slaan in de berm aan 
de Meije-kant en soms in het Meije-water waar de 
berm te smal is. Het blijft een stalen damwand, die 
tot ongeveer 40-45 cm boven het Meije-peil komt. 
De planning voor de levering van de damwand is 
nog zeer onzeker vanwege de hoge prijzen en de 
oorlog in Oekraïne. Misschien lukt het om ná de 
bouwvak te starten met de damwand. Na de dam-
wand zullen de asfaltering en de verdere inrichting 
van de weg beginnen. 

Klachten
Dit jaar 2022 zijn de werkzaamheden nog niet klaar. 
Wel lastig steeds door de totale afsluitingen, met 
name voor fietsers. Schoolgaande kinderen moeten 
soms helemaal omfietsen of apart met de auto 
gebracht en gehaald worden. Kijk voor afsluitingen 

vooral op de bouw-app op ‘herinrichting Meijekade’ 
https://beheer.debouwapp.nl/login. Als u zaken wil 
melden, dan kunt u terecht op de app bij mw. Bo 
Stempher, via de app of mobiel 06-5153 0584 of via 
bo@trafficandmore.nl. 
Verder is er nog te melden dat de heer Gerrit Küper 
die bij de HDSR werkzaam was als projectmanager 

voor de Meije, is opgevolgd door de heer Jelle 
Kootstra, 06-2185 3390 en jelle.kootstra@hdsr.nl.

Zo zie je maar dat een plan begint in 2012, maar 
pas in 2023 uitgevoerd zal zijn. 

Sjaak Voorend

Reparatie,-  Aansluiten,- Inbouw  van

Elektrische Apparaten, Elektra aanleg

Per 1 juli zijn rookmelders 
verplicht in de woning, op elke 
etage 1 exemplaar. ELWI kan deze 
leveren en voor u aanbrengen. 

                  Voor informatie en prijsopgave: 
                  info@elwi.nl of bel, WhatsApp naar  06 - 22467345

voor creatieve 

vormgeving en 

realisatie
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Welzijn Zegveld
(Een ingekomen bericht)

Expositie schilder/tekenclub
De schilder/tekenclub onder leiding van Mona 
Gerritsen organiseert op vrijdag 30 september 
en zaterdag 1 oktober a.s. een expositie in de 
Meijezaal van de Milandhof. De werkstukken 
welke de afgelopen jaren door de exposanten zijn 
gemaakt in o.a. acryl verf, houtskool, potlood en 
pastel krijt, kunt u deze dagen komen bekijken. 
Zet deze data maar vast in uw agenda. Het wordt 
kleurrijk, gezellig met gratis koffie/thee/fris en 
iets lekkers erbij.

Rabo club actie
Bent u lid van de Rabobank dan kunt u half sep-
tember meedoen met de Rabo club actie. U kunt 
dan uw stem uitbrengen op drie van uw favoriete 
verenigingen. Het zou aardig zijn om hierbij ook 
aan Stichting Welzijn Zegveld te denken. Het 
geld dat zij door uw stem ontvangen kan weer 
gebruikt worden voor de activiteiten.

Cadeaubonnen
Wilt u een vriend(in), buurvrouw/man of wie 
dan ook verrassen met een cadeaubon voor de 
Open Tafel, dan kunt u deze bestellen bij Han-
neke Kastelein, Middenweg 57, Zegveld,  
tel. 0348-691891.

Zomervakantie
In juli en augustus zijn er geen activiteiten. Het 
bestuur wenst u een fijne zomer en heet u in sep-
tember weer van harte welkom bij de activiteiten.

Zegvelds diner
Het Zegvelds diner werd mogelijk gemaakt door 
‘Rondje Zegveld’ en georganiseerd door Welzijn 
Zegveld. Ruim 100 (oud) Zegvelders hadden een 
leuke avond en genoten van een heerlijk buffet in 
de Milandhof. Een optreden van het shantykoor 
'Bravour' maakte het extra gezellig.

Website
Op de website van Welzijn Zegveld vind u alle 
activiteiten, actuele weetjes en mooie foto’s.



T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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MIDDENWEG 37  3474 KC ZEGVELD  |  TEL 0348 691100
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Op een winderige lenteavond ben ik naar de 
Meije gefietst, waar ik gastvrij word ontvan-
gen door Diny Hoogendoorn–Klein Kranen-
berg. We gaan het hebben over haar grote 
hobby: schilderen! Dit doet ze graag naast het 
werken in de tuin, fotograferen en af en toe 
een bezoek brengen aan een museum.

Diny is getrouwd met Wim, moeder van 
Ellen, Janine en Niels en trotse oma van vijf 
kleinkinderen. Diny vertelt dat de liefde voor 
kunst en schilderen in het bijzonder er al 
vroeg in zat: “Als kind tekende ik al heel graag 
en veel. En toen ik op de HAVO zat heb ik 
eens een opdracht gemaakt om naar de kunst-
academie toe te gaan. Ik kon daar naar toe, 
maar mijn vader stond er helemaal niet achter 
om dit te gaan doen. “Er was toch geen brood 
in te verdienen,” zei hij. Mijn moeder die in 
die tijd in het ziekenhuis lag en terminaal ziek 
was, opperde toen een opleiding voor analiste. 
En dus ben ik naar de Hogere laboratori-
umschool in Arnhem gegaan en heb daarna 
gewerkt in het voormalige AZU in Utrecht en 
het Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. In die 
tijd heb ik niets meer aan tekenen of schilde-
ren gedaan.

Maar op een gegeven moment toen de kin-
deren groter waren, heb ik het toch weer op-
gepakt. En ik vond en vind het heerlijk om te 
doen. Want als ik schilder, wordt mijn hoofd 
helemaal leeg en ben ik alleen daarmee bezig. 
Het is dus heel ontspannend en je vergeet al je 
zorgen. Vaak maak ik eerst een foto en ga 

daarmee aan de slag. Het is gewoon een leuke 
hobby. En soms zijn de resultaten goed, soms 
redelijk en, eerlijk gezegd, valt het soms ook 
tegen. Maar dat hoort er bij.”
Diny vertelt dat ze jarenlang heeft geschilderd 
bij een club in Woerden. “Maar die is tijdens 
de coronatijd helaas opgeheven.” Nu schildert 
ze bij een club met enthousiaste mensen in 
Nieuwkoop. Na de zomer gaat deze lesoch-
tend naar Alphen aan de Rijn. De laatste jaren 
doet ze mee met het schilderen van Welzijn 
Zegveld. Gezellig om dat ook met dorpsge-
noten te doen.  
“Als ik thuis ben, komt er vaak niet zoveel 
van schilderen, maar als ik op les zit wel. 
Soms als ik met iets bezig ben, vooral als iets 
goed lukt, en ik in een soort flow zit, ga ik 
thuis wel verder om het af te maken.”
Vol trots laat Diny het schilderijtje zien wat 
ze recent heeft gemaakt naar aanleiding 
van een foto op de camping van een paar 

kleinkinderen. Knap is het om op het schilderij 

De passie van..... Diny Hoogendoorn
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 Elvera  •  Salon La Sonrisa  •  salonlasonrisa@ziggo.nl

'Salon La Sonrisa wenst u 
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Vergeet u niet te smeren? 
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Na drie ferme 
ridderslagen met 
een kaasmes op de 
schouder is onze 
dorpsgenoot Cees 
Verburg op vrijdag 
3 juni jl. benoemd 
tot Hollandse 
Kaaskoning. De 
‘kroning’ vond 
plaats aan de 
vooravond van de 
Woerdense Gras-
kaasdag. De rid-
derslagen werden 
uitgedeeld door 
de vorige Hol-
landse Kaaskoning 
Rien van den Wijngaard. De driekoppige jury, 
bestaande uit burgemeester Victor Molkenboer, 
oud-Kaaskoning Rien van den Wijngaard en 
Daniëlle Verweij, was unaniem in hun oordeel. 
“Cees Verburg is een aanjager, verbinder en ein-
deloos enthousiast. Een waardig ambassadeur 
van de Woerdense kaas”, aldus de jury. 

De bijbehorende prijzen, een kunstwerk en 
schilderij, zijn allebei gemaakt door kunstenares 
Liesbeth Teutelink uit Wijk bij Duurstede, de 
schoonmoeder van Cees. Hij had de ingepakte 
prijzen zelf meegenomen  naar Woerden, niet 
wetende dat ze uiteindelijk bij hem terecht 
zouden komen. Hij vond het wel vreemd dat hij 
in de parkeergarage de auto van zijn vriendin 
Charlotte zag staan. En bij binnenkomst in de 
zaal zag hij nog eens zijn ouders en zussen zit-
ten, toen viel het kwartje. 

Tijdens de uitreiking was er nog meer hoog 
bezoek. Voor het eerst was ook de Bodegraafse 
Kaaskoningin Marlou Bink-Verkleij bij de 
feeste lijke ‘inauguratie’ aanwezig. Zij zorgde zo 
voor een extra koninklijk tintje. 

De Woerdense Graskaasdag wordt georgani-
seerd door het Agrarisch Centrum Woerden 
(ACW), evenals de Streekmarkt, de Koeien-
markt en De Boer Op. De bestuursleden van het 
ACW kunnen kandidaten indienen voor een 
Kaaskoning. Cees is de vijfde Kaaskoning. Zijn 
voorgangers waren Jan de Goey, Jos van Riet, 
Bas den Hollander en Rien van den Wijngaard. 
Cees is ook mede-oprichter van het Kaasge-
nootschap, alhoewel hij zelf in Bodegraven zijn 
bedrijf heeft. Het Kaasgenootschap telt nu zo’n 
twintig leden. 

Op de Graskaasdag zelf, de eerste zaterdag in 
juni, vonden drie veilingen plaats. De eerste 
veilig was een kaas van 2 kg en bracht € 150,00 
op. De tweede veiling betrof een kaas van 16 
kg en bracht € 750,00 op. Dit geld ging naar 
het Goede Doel van Carola Jongeneel: Elk kind 
een boterham. De derde veiling betrof een 
graskaas van 140 kg. Veilingmeester Jacques 
de Koning wist de prijs van deze Amerikaanse 
veiling op te drijven tot een bedrag van  
€ 15.800,00. Jos van Riet werd uiteindelijk 
eigenaar van deze reuze graskaas. De opbrengst 
ging naar twee Woerdense Goede Doelen. De 
helft van de opbrengst was een bijdrage aan 
de bouw van de authentieke hooiberg van 
Dierenweide Kukele-boe en de andere helft 
was voor het Agrarische Centrum Woerden. 
Van dat bedrag kunnen ze o.a. de Koeienmarkt 
organiseren. 

Kaaskoning Cees is nu in het kader van Woer-
den 650 jaar bezig met het organiseren om  
‘s werelds grootste kaasplateau neer te zet-
ten. Dit moet in samenwerking met de horeca 
rondom het Kerkplein en de Woerdense samen-
leving plaatsvinden. “Het moet iets zijn voor 
de burgers. Het record staat nu op naam van de 
Amerikaanse staat Wisconsin met 2.150 kg . We 
proberen er een officiële recordpoging van te 
maken die opgenomen wordt in het Guinness 
Book of Records.”
Cees heeft nog ideeën genoeg om de kaas en 
Woerden als kaasstad op de kaart te zetten, zoals 
een waardig koning betaamt. 

De Berichtgever feliciteert koning Cees van 
harte met deze benoeming tot ‘hoogheid van 
het gele goud’. 

Cees Verburg: ‘Gekroond’ tot 
Hollandse Kaaskoning
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Broekerweg 19  I  3474 KK Zegveld  I  T: 06 21221145
jaccoverburgaannemersbedrijf.nl

als het ware te zien, dat de kinderen lopen. En 
dit schilderij is niet gemaakt met een penseel, 
maar met een paletmes. Dit is een heel andere 
vrije manier van schilderen, waar dan ook wel 
uitdaging in zit. Een paletmes heeft verschillen-
de vormen, is uitgerust met een metalen spatel 
en die wordt dan gebruikt voor het aanbrengen 
van de verf op het doek. 

“Als ik dan denk aan schilderen op een club, 
geeft dit veel gezelligheid en het leuke is dat je 
daar leert van elkaar en elkaar inspireert. Maar 
ook dat we veel verschillende technieken en 
soorten verf en materialen gebruiken. Zo is er 
acrylverf, aquarelverf, krijt, houtskool enz. enz. 
Heel leuk!” En ook hiervan krijg ik voorbeel-
den te zien die zijn gemaakt. Diny schildert 
graag met een ‘losse toets’. Dit betekent dat het 
niet altijd even strak is, anders kan er net zo 
goed een foto van gemaakt worden.
Ook de kleinkinderen krijgen er wat van mee. 
“Want als zij komen logeren vinden ze het 
maar wat leuk om met oma’s verf op een doekje 
een schilderij te maken.”
Iets anders wat Diny heeft gedaan in het verle-
den is beeldhouwen. Nu vindt ze dit te zwaar 
om te doen.
Wat Diny verder graag doet is het maken van 
fotoboeken op de computer. Hiervan heeft ze 
er al veel gemaakt. Dit doet ze van de reizen die 
ze samen met Wim heeft gemaakt en voor de 
kleinkinderen. Die vinden het altijd weer leuk 
om zo’n boek te krijgen.
Tot slot zegt Diny wat bescheiden dat ze zich-
zelf echt niet een supertalent vindt wat betreft 
het schilderen. Wim heeft wel eens gezegd dat 
ze hierin té bescheiden is. “Maar ik vind het 
gewoon een  leuke hobby die ik graag doe en 
nog vele jaren hoop te kunnen blijven doen.”
Tijdens de restauratie van de kerk heeft 
Diny twee schilderijen verkocht, waarvan de 
opbrengst ten goede kwam aan de restaura-
tie. Eén schilderij heeft ze hier speciaal voor 
geschilderd. Een herkenbaar plaatje voor vele 
Zegvelders. 
Als ik naar huis fiets, inmiddels is het een paar 
uur later en volledig windstil geworden, be-
denk ik me dat het toch ontzettend leuk is om 
dergelijke hobby’s te hebben. Wat kun je dan 
toch mooie dingen maken!

Heb jij nu ook zo’n hobby wat je passie is? Ga je 
vaak op pad om iets te bezoeken? Is er een plek 
waar je iedere keer weer naar toe wilt gaan? 
Neem dan contact op met ons en we komen 
graag een keer langs om hierover te praten. En 
misschien komt u / jij dan wel in één van de 
volgende Berichtgevers!
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Eetcafé De Halve Maan 
Hazekade 20, 2411PP Bodegraven, 0172-685575

Vanwege een besloten feest zijn 
we gesloten op:
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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



Burgerlijke stand
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De Berichtgever in 2022 
De Berichtgever hoopt in 2022 te verschijnen 
op 23 september, 21 oktober, 18 november 
en 16 december.

Kopij voor het volgende nummer dient 
uiterlijk woensdag 7 september 2022 
bij ons binnen te zijn.  
Adver tenties 
uiterlijk vrijdag 
9 september 2022. 

Voor het laatste Zegveldse 

nieuws, kijk even op de 

Facebooksite van 

De Berichtgever en op 

www.zegveld.net

De Berichtgever

Agenda 
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.
  
29 juni: Polsstokwedstrijd Snacker Dekker Bokaal 
  2 juli:  Culturele Stichting Zegveld: Zegveld Zomert
  7 juli:  Zomerconcert KNA, in de sporthal
  9 juli:  Meije Buurtfeest
  9 juli  Polsstokwedstrijd Zegvelds Kampioenschap 

en Boer Bert Bokaal
  4 aug: Kom naar de Thuisbus

Geboren: 

7 april 2022
Seb Arnold Martin (Seb), zoon van
Koen & Hannah Wachter
De Haak 30, 3474 GB  Zegveld

24 mei 2022
Zaara Yaël (Zaara), dochter van
Zeb & Noesjka van Drie-van Elk
Adriaen Gerridsz de Vrijestraat 10,  
2806 SP  Gouda

29 mei 2022
Siem Johannes (Siem), zoon van
Jeffrey Voorend & Helen Hoogendoorn
De Haak 33, 3474 GA  Zegveld

Huwelijk:

24 juni 2022
Kevin van Veldhuizen & Lizette Habben Jansen
Berkenlaan 6, 3474 KA  Zegveld 

 07 juli 2022
Valentijn Hoogendoorn & Rosanne Vergeer
Koningstraat 13, 3628 AK  Kockengen

3 augustus 2022
Matthijs Bultman & Rianne Kastelein
Eertbornweg 18, 8084 EN  ‘t Harde

29 augustus 2022
Jauke van den Brink & Marjanne Beukers
Ter Maatenlaan 5, 3931 WE  Woudenberg

31 augustus 2022
Mike Voorend & Bernadette Vuur
Prinses Beatrixstraat 20, 3474 JW  Zegveld

9 september 2022
Geert van Dam & Celine Mur
Herenweg 106, 3645 DS  Vinkeveen

25 jaar getrouwd:

8 augustus 2022
Mike & Lisette Smulders-de Kooter
Het Erf 17, 3474 NA  Zegveld

4 september 2022
Carlo & Ellen van Dam-van Hanswijk
Broeksloot 38, 3474 HP  Zegveld

40 jaar getrouwd:

19 augustus 2022
Cor & Greet Zwarts-Catsburg
Rondweg 58, 3474 KG  Zegveld

Overleden:

Dirkje (Dit) Vink-Voorhof
in de leeftijd van 81 jaar
Prinses Beatrixstraat 42, 3474 JX  Zegveld

Na 22 jaar 
manschap 
zit het erop 
voor Henk. 
Op 23 mei 
jl. was er 
´brand´ 
bij collega 
brand-
weerman 
Hans van 
der Knaap 
achter in de 
tuin en deze 
mocht Henk 
blussen on-
der toeziend 
oog van 
familie en 
bekenden. 
Henk is acht 
jaar voorzit-

ter geweest van de vereniging en 15 jaar lid van 
COT (Collegiaal Opvang Team).

De laatste 

brandweeruitruk van 

Henk Oskam

  9 aug: Polsstokwedstrijd Ons pakken ze niet Bokaal
24 aug:  Polsstokwedstrijd Zeeuw & Zeeuw Ford 

Woerden
  3 sep:  Meijerie
10 sep:  Open Monumentendag
24 sep:  Reünie volleybalvereniging Animo ‘72
  5 nov:  Najaarsconcert KNA

Noteer 3 september in uw agenda: 

de Meijerie 
(Een ingekomen bericht)
Op zaterdagmid-
dag 3 september 
jl.vindt de zesde 
editie van de Me-
ijerie plaats! Het wordt 
een gezellig buurtfeest! Met muziek, eten en 
drinken, activiteiten voor de kinderen en een 
kleinschalige markt. De laatste editie in 2019 
was met ons vijf jarig jubileum zeer geslaagd! 
Helaas konden we de twee jaar daarna geen 
Meijerie organiseren. Vanwege de lastige jaren 
voor ondernemers zullen we deze editie iets 
anders vieren. Er is deze keer geen loterij, om-
dat we hiervoor afhankelijk zijn van sponsoren. 
Deze editie willen we vieren dat we weer samen 
kunnen zijn en zal geld ophalen voor de OLVG-
kerk Meije-Zegveld en de Milandschool niet 
het hoofddoel zijn. 
Dus hou de eerste zaterdag van september 
tussen 15.00 en 19.00 uur vrij in je agenda en 
ontmoet elkaar op de parkeerplaats achter de 
katholieke kerk! De flyer valt voor 3 september 
bij u in de bus!

ZOA-collecte 2022
(Een ingekomen bericht)

De collecte is gehouden van 28 maart t/m 2 april 
2022. Heel bijzonder dat de huis-aan-huis col-
lecte dit jaar kon doorgaan! In totaal is een mooi 
bedrag van € 1.466,30 opgehaald.
ZOA werkt wereldwijd aan hulp, hoop en herstel 
voor mensen die slachtoffer zijn geworden van 
oorlog en natuurrampen. Voor hen die alles 
zijn kwijt geraakt en zo hulp ontvangen om een 
nieuw bestaan op te bouwen. Wij hopen dat dit 
mooie bedrag zijn doel mag bereiken voor onze 
naasten in nood. Alle collectanten en alle gevers: 
bedankt voor uw inzet en bijdrage. Voor meer 
informatie: www.zoa.nl/nieuwsbrief.

en bericht)

wordt

Jacob Huibert (Jaap) Burggraaf
in de leeftijd van 90 jaar
Correspondentieadres: 
Ereprijsweide 7, 3448 JS Woerden

Bedankt
Wij willen iedereen bedanken voor de kaartjes 
en bloemen die wij gekregen hebben bij ons 
50-jarig huwelijksfeest.

Dick en Hannie van Dam



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


