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Jeugdlintje voor Zegveldse Ise Bunnik
(Een ingekomen bericht)

Ise Bunnik ontving het
allereerste jeugdlintje in de
gemeente Woerden.

Eind vorig jaar stond er in de
Berichtgever een oproep ‘Jeugdhelden gezocht’ en Ise Bunnik van de
Rondweg voldeed aan alle eisen. Dat
vond ook Zegvelder Paul Vonk, die
haar opgaf voor een jeugdlintje. De
allereerste uitreiking van jeugdlintjes
in de gemeente Woerden.
Op dinsdag 22 februari werden de
kinderen met hun families om 16.00
uur in het Klooster verwacht. “Ik
snapte er niets van”, aldus Ise. “Ik dacht
dat we voor mijn moeders boek bij de
burgemeester waren uitgenodigd, maar
toen waren mijn opa’s en oma’s er, mijn
juf en een paar vrienden van mij waren
er ook. Dat vond ik wel raar, maar ik
had het nog niet door.” Eenmaal in de
theaterzaal was het gezellig druk. Er
waren meer kinderen met hun families.
De burgemeester was er en ... was dat
nou Tosca Menten? Nee, dat zal wel
niet, of toch?
Op de achtergrond stond op een
groot scherm een affiche met daarop
‘Jeugdhelden gezocht’ en daaronder in
kleinere aan elkaar geschreven letters
‘jeugdlintjes’. “Ik kan niet zo goed aan
elkaar lezen, maar toen vertelde mijn
moeder wat er stond en dat we niet
voor haar hier waren, maar voor mij”,
vertelde Ise glunderend. “Ik werd heel
blij, maar ook ineens heel zenuwachtig,
want er stonden stoelen op het podium
en ik heb last van plankenkoorts. Ga
er maar gewoon van genieten, zei mijn
moeder".
Na de oproep waren er uit de aanmeldingen vier kinderen door een jury
geselecteerd.
Felien Verschelling (9 jaar) uit Woerden, Finn van der Does (11 jaar) uit
Harmelen, Jonne Bekker (12 jaar) uit
Woerden en Ise Bunnik (11) uit Zegveld. Allemaal hebben zij zich ingezet
voor de gemeenschap.
Over Ise zei de jury dat ze het knap
vinden dat Ise zich met verschillende
acties in heeft gezet voor KiKa. Nu
zetten veel kinderen in de gemeente
Woerden zich in voor goede doelen

Colofon
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EN ADMINISTRATIE
Gerkla Gerritsen
Eikenlaan 19
3474 HB Zegveld
Tel. 0348 - 691675
Reknr. NL71 RABO 0341 9061 23
info@studiogg.nl

REDACTIE
dus wat de doorslag gaf, om juist aan
Ise een lintje te overhandigen, is het
feit dat ze zich sinds 2019 al belangeloos inzet voor KiKa en dat ze vele anderen bij haar acties weet te betrekken.
“Je blijft er ook steeds een vervolg aan
geven, het houdt niet op bij één actie,
maar je gaat er constant mee door. Dat
is onderscheidend aan jou ten opzichte
van heel veel andere kinderen”, aldus
wethouder Arjan Noorthoek.
Tosca Menten, kinderboeken schrijfster van o.a. de boeken van Dummy
de mummie, ging in gesprek met de
kinderen over wat ze nu precies allemaal gedaan hebben om dit lintje te
verdienen. Ise is in 2019 begonnen met
haar eerste actie voor KiKa. Tijdens
een wandeling met haar moeder, in
de zomervakantie van 2019, vertelde

Ise dat ze niet zo goed wist wat ze kon
doen. Haar moeder zei: “Je kunt wel
bramen plukken en verkopen aan de
weg.” Met het idee in haar achterhoofd
dat Ise dan een leuk zakcentje zou
kunnen verdienen. Maar daar dacht Ise
anders over. Zij wilde het geld geven
aan mensen die het nodig hadden.
Samen brainstormden ze over welke
goede doelen ze kenden, wat ze precies
doen en waar ze dat geld dan aan wilde
geven. KiKa sprong er voor Ise uit.
“Als ik andere kinderen kan helpen
en ze misschien wel niet dood gaan,
dan vind ik dat heel fijn. Ik help graag
andere mensen”, zei Ise vol overtuiging.
Haar eerste actie was dus bramen plukken en in botervlootjes aan de weg en
Lees verder op pagina 3
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VORMGEVING
Studio Gerrit Gerritsen

DRUK
Quantes, Rijswijk

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

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

www.boltonbouw.nl
info@boltonbouw.nl

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

W. J. VONK

ZEGVELD

• LOONWERK • GRONDWERK • TUINAANLEG • DIVERSEN

Hoofdweg 125 • 3474 JC Zegveld • T 0348-692705 • M 06-25120414
• Beschoeiingen
• Vlonders
• Hekwerken
• Tuinschermen - geïmpregneerd
- hardhout
- gaaselementen
• Grondwerk
- kraanwerk
- rioleren
• Erfverharding - grind
- split
Bel gerust voor een passende
- straatwerk
•
oplossing, informatie of een
Tevens doen wij diamantboren
vrijblijvende offerte.
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lintje voor Ise (Vervolg van pag. 1
via Facebook verkopen. In november datzelfde
jaar vroeg Elly van Hanswijk van Eetcafé De
Halve Maan of Ise niet samen met haar een
actie wilde doen. Puzzels met foto’s van de
gemeente Nieuwkoop erop te verkopen voor
KiKa. De bramen actie had zoveel mooie reacties en natuurlijk een mooi bedrag opgeleverd,
veel meer dan de bramen zelf waard waren,
dat Ise graag mee deed. Daarna volgde nog
de verkoop van Lego, knuffels en ook ander
speelgoed dat ze zelf verkocht en van donateurs ontving. Later is ze kaarten gaan maken
samen met haar moeder welke in het inmiddels bekende winkeltje aan de Rondweg 22 te
vinden zijn. “Nu maakt mijn moeder eigenlijk
alle kaarten, want ik ben bezig met een nieuwe
actie. Ik maak van polymeerklei en van resin
(ook wel epoxy hars genoemd) sieraden om
te verkopen. Binnenkort heb ik er genoeg om
ze ook in de winkel te hangen. Net als bij de
kaarten gaat er een gedeelte van de opbrengst
naar KiKa en een gedeelte gebruiken we om
weer nieuwe materialen van te kopen om nog
meer te kunnen maken.”
“Sinds 2019 heb ik al meer dan € 1.100,00
opgehaald voor KiKa en ik hoop dat het nog
veel meer wordt”, zegt ze vastberaden.
Ise is supertrots op haar lintje. “Ik had het echt
niet verwacht, er zijn maar vier kinderen die
zo’n lintje hebben en mijn naam staat er ook
nog eens op.”
“Ik wil iedereen graag bedanken die me heeft

Op de foto de door Ise zelfgemaakte sieraden.
geholpen om acties op te zetten en iedereen
die iets heeft gekocht of gedoneerd. Zonder al
deze mensen was het me nooit gelukt. Dus ik
ben heel blij met jullie allemaal!”
Nieuwsgierig naar Ise haar sieraden actie of de
kaarten voor KiKa? Kom dan gerust een kijkje
nemen in het winkeltje aan de Rondweg 22.
Speciale wensen voor de sieraden of de kaar-

ten? Laat dit weten per app 06 47544338.
Opbrengst van 2021:
In 2021 is er voor De Meijerie € 363,20 opgehaald en voor KiKa € 581,70.
(De opbrengst van de boeken die verkocht
worden gaat naar ‘De Meijerie’, de opbrengst
van alle andere goederen wordt verdeeld over
beide acties en tot en met eind april is de
opbrengst voor de Oekraïne).

Rondje Zegveld vierde editie
van 2020 naar 2022

(Een ingekomen bericht)
De organisatie van het vierde Rondje Zegveld
was zo goed als rond in maart 2020. Maar er
gebeurde iets, wat niemand had voorzien. We
belandden in een pandemie, Nederland ging
in een lockdown, evenementen konden niet
doorgaan. Dat het twee jaar zou duren, wie
had dat gedacht. Maar in februari 2022 lijkt het
erop dat Nederland weer open gaat.
De organisatie van Rondje Zegveld gaat om de
tafel en we besluiten dat we dit hardloopevenement nu toch gaan organiseren. Tijdens de
lockdown zagen we naast wandelaars ook veel
hardlopers in de polder. Daar was de 1,5 meter
geen enkel probleem en het bleef belangrijk
om in beweging te blijven. We zien al deze
hardlopers graag aan de start op 2 april a.s. op

de Middenweg bij de Coop en de Milandhof.
Het eerste startschot klinkt om 13.30 uur voor
de 1500 meter kidsrun. Hieraan kunnen de
kinderen van de basisschool deelnemen met
een startnummer. Om 14.00 uur is het tweede
startschot voor de 5 en 10 km.
Veel hardlopers weten inmiddels de weg
naar Zegveld te vinden. We verwachten een
grote opkomst. De lopers hebben weer zin in
georganiseerde wedstrijden om hun prestatie
te meten met anderen of voor zichzelf willen
weten wat ze (nog) kunnen.
Voor-inschrijven heeft de voorkeur en kan via
de website www.rondjezegveld.nl tot 27 maart
a.s. Dan geldt een voordeliger tarief en het
startnummer ligt klaar op 2 april.
Een elektronische tijdwaarneming is aanwezig
en uiteraard zijn er prijzen te winnen. Iedere

deelnemer krijgt een aandenken.
Tevens wordt gelopen voor een goed doel. Dit
keer lopen we voor Stichting Welzijn Zegveld.
Zij kunnen een bijdrage voor een gezellig uitje
of etentje goed gebruiken. Dankzij de sponsoren en de deelnemers gaan we dit mogelijk
maken. We hopen weer veel Zegvelders te zien
in het startvak of als supporter.
Door tijdelijke afsluiting van enkele wegen
geeft het verkeershinder. Dat is lastig, daarvan zijn we ons bewust. We proberen dit te
beperken, maar vertrouwen ook op begrip en
medewerking van de inwoners en bezoekers
van ons dorp.
Schrijf je snel in via onze website, daar staat
ook alle overige informatie. Graag tot ziens,
namens de organisatie van Rondje Zegveld:
Bart, Hilda, Jesse, Marco en Sven.
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Voorleesuurtje weer gestart in de Bieb

(Een ingekomen bericht)
Terug van weggeweest… het voorleesuurtje in
de bibliotheek.
Vanaf woensdag 16 maart jl. is er iedere
maand weer een voorleesmiddag in de Bibliotheek Zegveld. De vaste voorlezer Marry zal
dan een mooi verhaal voorlezen. Ook is er
ruimte voor een gezellige knutselactiviteit.
Alle kinderen tussen 2 en 6 jaar zijn van harte
welkom.
Je hoeft je niet van tevoren aan te melden, je
kunt gewoon binnen lopen.
De komende voorleesmiddagen zijn op
woensdag 13 april, 4 mei en 1 juni a.s. van
15.00 tot 16.00 uur.
Voorlezen is niet alleen leuk, het is ook heel
nuttig. Onderzoek wijst uit dat kinderen die
worden voorgelezen beter scoren op school.
Daarnaast hebben ze een grotere woordenschat en zijn ze beter in het verwoorden van
emoties. Kinderen die een kwartier per dag
worden voorgelezen vergroten hun woordenschat jaarlijks met 1000 woorden.

Kom braakballen
uitpluizen!
(Een ingekomen bericht)
Heb je weleens een braakbal gevonden? Sommige vogels, bijvoorbeeld
uilen en buizerds, eten hun prooi met huid en haar op. De botjes, haren
en andere delen die ze niet kunnen verteren, spugen ze weer uit. Zo
ontstaat een braakbal. Niet alleen uilen, maar ook ooievaars hebben
braakballen!
Ben je tussen de 6 en 14 jaar oud? En ben je benieuwd wat er allemaal in
deze braakballen te vinden is? Kom dan op zaterdagmiddag 2 april a.s.
bij het ooievaarsstation zelf een braakbal uitpluizen! We organiseren
samen met NME-centrum InBredius een speciale ooievaarsbraakballen
uitpluismiddag. De middag duurt van 14.00-15.30 uur en deelname is
gratis! Je hoeft alleen een jampotje mee te nemen voor je vondsten.
Je kunt je aanmelden via https://www.odru.nl/nme-aanbod-natuur-enmilieueducatie/inbredius/inbredius-activiteiten-page/ . Vol = vol. Voor
meer informatie: kijk op de Facebook pagina van het ooievaarsstation
of check de site www.ooievaarszegveld.nl.
Kun je op 2 april niet? Op zondag 10 april a.s. is er een uitpluismiddag
in Woerden bij InBredius (13.00-14.00 uur en 14.30 - 15.30 uur).
Opgeven hiervoor kan ook via de bovenstaande link. Tot 2 april!

Heftrucks •
Hydr. kranen •
Sloopsorteergrijpers •

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.
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
Nijverheidsbuurt 5 • 3474 LA Zegveld

• Motoren
• Onderdelen
• Hydr. slangen service
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Basisschool de Miland in actie! (Een ingekomen bericht)
De landelijke en regionale media kwamen
maandag 7 maart 2022 massaal in actie
voor de Giro555 campagne Samen in Actie
voor Oekraïne. SBS6, RTL en de NPO
brachten die avond een gezamenlijk televisieprogramma om zoveel mogelijk geld
in te zamelen voor de humanitaire nood
waarin honderdduizenden Oekraïners verkeren. Ook de leerlingen van de Milandschool
hebben hieraan hun steentje bijgedragen.
In het weekend was iedereen al druk begonnen met het verzamelen van lege statiegeld
flessen.
En op maandag gingen we samen met tv-presentatrice Wendy van Dijk naar Bodegraven
om nog meer lege flessen in te zamelen. In
een bijzondere schoolbus gingen we op weg
en onderweg werden we al toegezwaaid door
mensen die van de actie hadden gehoord.
De leerlingen gingen in groepjes enthousiast
op pad en waren goed te herkennen aan de
speciale Giro555 shirts. Er werd niet alleen
aangebeld bij mensen, ook kwamen er een
heleboel mensen spontaan op ons af om hun
lege flessen te doneren en om geld te geven.
Daarna verzamelde zich een enorm lange
rij met goedgevulde winkelwagentjes en
kon alles ingeleverd worden. Met een aantal
leerlingen, ouders en leerkrachten waren we
’s avonds bij de live-uitzending aanwezig.
Hierin werd bekend gemaakt dat we een
bedrag van € 1.014,85 hadden opgehaald
voor dit goede doel. Super trots op dit mooie
bedrag en op iedereen die heeft meegeholpen:
waar een kleine school van grote betekenis
wil zijn voor anderen.

Beste dorpsgenoten,
(Een ingekomen bericht)
Eindelijk mogen en kunnen we weer mooie
activiteiten voor ons dorp organiseren!
Op Koningsdag beginnen we de dag met een
rondgang door het dorp, in samenwerking met
muziekvereniging ‘Kunst Na Arbeid’. Daarna
zullen we ons als dorp verzamelen voor De
Milandhof voor de aubade.
Na de aubade is er voor de kinderen een leuk
kindertheater en aan het einde van de ochtend
is er voor alle leeftijden een mooie puzzeltocht
uitgezet.

Kledingbeurs bij Van Ingen
Het is inmiddels vaste prik in de stal bij fam. Van Ingen, de kledingbeurs voor Roemenië.
Dit voorjaar zal de beurs plaatsvinden op zaterdag 9 april a.s. van 10.00-16.00 uur en maandag 11 april a.s. van 10.00- 20.00 uur. Voor zowel vrouwen-, mannen- als kinderkleding kunt
u op de Molenweg 39 terecht.
De opbrengst van de beurs is bestemd voor projecten in Roemenië. Afgelopen winter heeft
de fam. Van Ingen dit land bezocht om pakketten te maken en uit te delen. In deze pakketten
zaten bruikbare goederen als hout, suiker en meel.
Deze zomer hoopt fam. Van Ingen samen met een koppel jongelui weer naar Roemenië af te
reizen om te helpen bij het opbouwen van enkele huizen/schuren.

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

Na het succes van 2019 komt ook dit jaar
Shantykoor Bravour optreden en zullen we
weer een familiebingo organiseren.
Op 4 mei a.s. herdenken we de oorlogsslachtoffers. Op 5 mei a.s. organiseren we een vossenjacht voor alle kinderen van de basisschool.
Op 23 april a.s. zullen de kunstwerken, die gemaakt zijn door een veel dorpsbewoners, in de
sloten geplaatst worden. Deze blijven staan tot
september. Neem gerust een kijkje langs alle
mooie kunstwerken die getoond gaan worden
in de sloten!
Daarnaast zijn we nog steeds op zoek naar
nieuwe bestuursleden.
Bent of kent u de persoon die ons kan helpen
bij het organiseren van activiteiten?
U kunt zich aanmelden via één van onze
bestuursleden of via oranjeverenigingzegveld@
gmail.com
Het bestuur van de
Chr. Oranjevereniging Zegveld
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Tjeerd en Sandra Korenwinder
nemen het Thomashuis in Beesd over
Het contract getekend! Eva,
Sandra en Tjeerd.
erachter te komen dat dat
ook niet echt zijn ding was.
Uiteindelijk heeft hij zich
omgeschoold tot persoonlijk
begeleider van verstandelijk
gehandicapten en werkte bij
Ipse de Bruggen. “Ik kan alle
kennis die ik heb opgedaan
nu gebruiken in de nieuwe
functie als zorg ondernemer.”

In de Beatrixstraat woont al jarenlang het
gezin Korenwinder-Uittenbogaard; Tjeerd,
Sandra en kinderen Lucas (17) en Eva (15).
Maar eind april gaat het roer om, zij verhuizen
naar Beesd en gaan daar het Thomashuis runnen. Een goede reden om in gesprek te gaan.
Ik vraag wat hen heeft bewogen om deze stap te
maken. Sandra vertelt: “Onze dochter Eva heeft
het syndroom van Down en daardoor hebben
wij een bepaalde visie op zorg voor verstandelijk gehandicapten. Zorg is maatwerk en het is
belangrijk dat er korte lijnen zijn. In 2015 zijn
we al eens in gesprek geweest met de toenmalige eigenaar van het Thomashuis in Zegveld,
maar de tijd was nog niet rijp voor ons.
Anderhalf jaar geleden zagen we een oproep
van De Drie Notenboomen, de franchiseorganisatie van o.a. Thomashuis, voor nieuwe
zorgondernemers en hebben we online een
bijeenkomst bijgewoond. Na een weekend
goed nadenken, apart van elkaar, waren we
dolenthousiast en gingen we het traject in. Er
volgden vele gesprekken en een entrepreneur
scan om er achter te komen hoe je als partners
samen de onderneming kunt runnen en elkaar
goed kunt aanvullen bij alle werkzaamheden
die erbij komen kijken.”
Naast ervaringsdeskundigen hebben beiden werkervaring in de zorg en kunnen alle
opgedane kennis inzetten voor hun nieuwe
functie. Sandra heeft 23 jaar in het St. Antonius Ziekenhuis op de Verloskunde afdeling
gewerkt en Tjeerd vertelt over zijn gevarieerde
loopbaan; o.a. in de sales, bij de radio en in
de uitvaartbranche. Vervolgens deed hij een
opleiding financiële bedrijfsadministratie om

“We hebben een bedrijfsplan
gemaakt met onze visie en
idealen. Op basis daarvan
kan er een goede match gemaakt worden met een Thomashuis in Nederland waar
nieuwe zorgondernemers
voor gezocht worden.” Ze
benadrukken dat het welzijn
van de huisgenoten, de korte
lijnen en zorg op maat, “wat heeft hij of zij nu
nodig? ” voorop staat. “Bijna een jaar geleden
kregen we bericht dat Thomashuis Beesd in
aanmerking kwam!” Op een prachtige locatie
in de Betuwe tussen alle fruitbomen staat het
Thomashuis, bewoond door negen mannen
en vrouwen, die elkaar al erg goed kennen, zij
wonen er al 10 jaar met elkaar zeven dagen
per week en overdag gaan ze meestal naar de
dagbesteding. Al snel kwam er een ontmoeting
met de eigenaren en de bewoners. Natuurlijk
waren zij erg nieuwsgierig naar de gasten uit
Zegveld, maar één van de bewoners wist direct
al te vertellen: “Jullie worden zeker de nieuwe
zorgondernemers!”
Sinds de zomer zijn Sandra en Tjeerd al
regelmatig in Beesd te vinden om hun nieuwe
huisgenoten rustig aan te leren kennen. Vol
enthousiasme vertelt Sandra over de leuke dingen die ze al hebben meegemaakt samen; een
feestje met muziek en gezellig met z’n allen

eten aan de grote eettafel. Nu zijn ze erg druk
met alle voorbereidingen voor de verhuizing,
maar er worden al allerlei plannen gemaakt
welke leuke activiteiten ze daar gaan oppakken
met elkaar! “Maar de komende tijd gaan we
ons eerst verwonderen, eens kijken hoe alles
gaat en niet gelijk van alles veranderen." Ze
vinden het fijn dat ze goed begeleid worden

Zoon Lucas met
vriendin Kim en
dochter Eva.
door een ondernemerscoach en hebben veel
contact met andere Thomashuis-ondernemers.
Het is ook gebruikelijk dat je een buddy hebt,
en dat zijn voor Sandra en Tjeerd de collega’s
van Thomashuis Zegveld.
Sandra merkt op dat men vaak denkt dat ze dit
speciaal voor Eva doen, maar zij zien het zelf
als een fijne bijkomstigheid dat hun dochter
nu al leert om in een groep te wonen met
gelijkwaardige huisgenoten, ze geniet er enorm
van. Zoon Lucas verhuist ook mee, vanuit
Beesd is er een treinverbinding naar Woerden
voor school en werk. Hond Boris zal moeten
wennen aan de bejaarde katten Luna & Tic, die
al in het Thomashuis wonen. Het kan niet anders dan dat de bewoners van het Thomashuis
er fantastische huisgenoten bij krijgen, die er
alles aan zullen doen om er een succes van te
maken! Heel veel geluk toegewenst in Beesd!
Onder: Het gedeelte waar de bewoners wonen,
met slaapkamers etc, op hetzelfde terrein als het
woonhuis.
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Woerden
650 jaar stad
Op 12 maart 2022 heeft Woerden 650
jaar stadsrechten en dit moet gevierd
worden! Het hele jaar zijn er diverse
activiteiten in en rond Woerden, maar
vandaag is de aftrap. Burgemeester
Molkenboer bezoekt alle dorpen van
gemeente Woerden om de speciale
'Woerden 650 jaar stad' vlag te
hijsen. In Zegveld gebeurt dat bij de
brandweerkazerne. Nu wil het toeval
dat wij Zegvelders sinds kort ook een
eigen vlag hebben. Deze is gelijktijdig
gehesen door Paul Vonk. Saillant detail:
de Zegveldse vlag is een stuk groter
dan de Woerdense vlag. Deze feestelijk
bijeenkomst werd muzikaal omlijst door
harmonie 'De Vriendschap' (foto onder)
uit Woerden, uitgedost in historische
kledij. Mijntje de Leeuw (foto rechts),
initiatiefneemster van het vlaggenproject
in ons dorp, greep deze kans aan om
de Zegveldse vlag te overhandigen aan
burgemeester Molkenboer. Hij was er
zichtbaar blij mee!

Esensa Mediterana
natuurlijke verzorging voor elke huid!
Verkrijgbaar bij Salon La Sonrisa
www.esensamediterana.nl
Tel. 06-28899367
Elvera • Salon La Sonrisa • salonlasonrisa@ziggo.nl
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Workshop-aanbieders gezocht voor het sport- en
cultuurstimuleringsproject ‘Sjors,, ontdek je talent!’
(Een ingekomen bericht)
‘Sjors, ontdek je talent!’ wordt komend
schooljaar voor de vijfde keer georganiseerd
seerd
in de gemeente Woerden! Dat betekent dat
duizenden kinderen komend schooljaar weer
de kans krijgen om kennis te maken met jouw
aanbod.

Ben jij een kei in vloggen, kun je lekker
koken, spreek je vloeiend Spaans, bespeel
je een bijzonder instrument of heb jij
een ander verrassend talent? En vind je
het leuk om met kinderen te werken? Dan
zoeken wij jou!
Voor ons sport- en cultuurstimuleringsprogramma Sjors, ontdek je talent! (op werkdagen
tussen ca. 14.30 – 17.30 uur) zijn wij op zoek
naar versterking van ons team ZZP’ers. We
willen graag in contact komen met zelfstan-

dige, flexibele en gemotiveerde workshopdocenten, die ervaring hebben in het lesgeven
aan kinderen en in het bezit zijn van een VOG
(of bereid zijn om die aan te vragen). Wij
zijn specifiek op zoek naar aanbieders op het
gebied van nieuwe media (bv. bloggen, vloggen, videobewerking, computervaardigheden),

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

Voor:

  

 





Hoofdweg 144 - 3474 JK Zegveld
     

taallessen, kooklessen en muziek (DJ, eigen
tracks maken en instrumenten bespelen) en/
of naar mensen die het leuk vinden om met
de allerjongsten (4 tot 8-jarigen) aan de slag
te gaan.
Natuurlijk komen we ook graag in contact met
iedereen die ander, verrassend, gaaf aanbod
heeft!
Voor meer info en de mogelijkheden te
bespreken, kun je uiterlijk 30 april a.s. contact
opnemen met Miranda van der Heul, coördinator ‘Sjors, ontdek je talent!’, via miranda@
beweegteamwoerden.nl of 06-520 87 706 (bereikbaar op maandag en dinsdag). Voor meer
informatie over ‘Sjors, ontdek je talent!’
kijk op www.beweegteamwoerden.nl.

De Berichtgever
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Algemene Leden Vergadering en Informatieavond

(Een ingekomen bericht)
Na twee jaar coronamaatregelen is er (eindelijk!) weer een Algemene Leden Vergadering van Zegveld Zorgt gepland. Omdat
het de afgelopen jaren onmogelijk was een
ledenvergadering te houden, hebben wij in
oktober 2020 alle leden een brief gestuurd
over ons reilen en zeilen. Zo bleef u toch een
beetje op de hoogte. Gelukkig hoeft dat dit
jaar niet meer!
Er was de afgelopen jaren veel werk aan de
winkel. In de loop van 2020 is bij Woerden
Wijzer de werkwijze met casemanagers ingevoerd. Door deze nieuwe situatie moest ook de
werkwijze van Woerden Wijzer en de rol van
Zegveld Zorgt opnieuw op elkaar afgestemd
worden. Dat betekende dat wij helaas afscheid
moesten nemen van Henk Oskam als dorpsconsulent. Gelukkig hebben we in Paulien
Emidio een goede opvolger gevonden.
Nadat alle bezwaren behandeld waren, kwam
er vorig jaar de langverwachte toestemming
voor de bouw van de Pionier. De bouw is zoals
u ongetwijfeld heeft gezien, in januari van dit
jaar aangevangen en het gebouw zal waarschijnlijk aan het einde van het derde kwartaal
worden opgeleverd.
Het bestuur is druk bezig met het uitwerken
van de plannen en het aanvragen van de
benodigde subsidies, voor de inrichting van de
ontmoetingsruimte en de tuin.
Er was een lange lijst met geïnteresseerden
voor een woning in De Pionier. Wij zijn heel
blij dat de meeste kandidaten op deze lijst een
woning toegewezen hebben gekregen.
In de samenstelling van het bestuur waren wat
mutaties. Vorig jaar heeft Geertje Bol afscheid
genomen als algemeen bestuurslid. Geertje
maakt inmiddels wel weer deel uit van de
Toewijzingscommissie van De Pionier.

Gelukkig hebben we een aantal nieuwe
bestuursleden gevonden: Karin Vredenbregt,
Frank Burgers en Henri van Dam. Na toestemming van de ledenvergadering zullen Frank en
Henri ‘officieel’ benoemd worden als algemeen
bestuurslid. Theo Nieuwendijk wordt onze
vicevoorzitter, Karin Vredenbregt neemt zijn
taak als secretaris over.
Omdat wij nogal wat vragen krijgen, is er na
afloop van de ledenvergadering een informa-

tiebijeenkomst met als thema 'Hoe zit het nu
met die Pionier?'
Toekomstige bewoners van De Pionier, omwonenden en belangstellenden zijn hierbij van
harte welkom. We gaan het onder andere hebben over de totstandkoming van De Pionier,
de toewijzing, het ‘samen’ wonen in De Pionier, de tuin, de ontmoetingsruimte etc. etc.
Alle leden ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de ALV. Op onze website www.
zegveldzorgt.nl zal het programma voor de
informatieavond worden geplaatst.
Wij zien u heel graag op 19 april a.s. in De
Milandhof! De ledenvergadering begint om
20.00 uur en de informatiebijeenkomst rond
20.45 uur.

VBW-middag en Paasdienst
(Een ingekomen
bericht)
Op zaterdag 5 maart
jl. was er in de Jorai
de VBW-middag. We
hebben toen gezongen, gebeden, spelletjes gespeeld en naar
de voorstelling van
Willemijn de Weerd
gekeken. Willemijn
vertelde over de rode
draad door de bijbel
heen. Er is één draad
die het hele boek doorgaat en alle andere draden aan elkaar hecht. Ze vertelde verhalen van
Adam & Eva naar David tot aan het paasverhaal. Daarbij deed ze allerlei proefjes. De kinderen
gingen steeds op het puntje van de bank zitten als er weer een nieuw proefje kwam. Aan het
einde verklapte ze hoe één zo’n proefje werkte.
Na de voorstelling heeft de onderbouw het spel ‘levend stoelendans’ en de bovenbouw ‘levend
memory’ gespeeld. Wat was deze middag weer leuk en gezellig!
De volgende activiteit van de VBW is een kinderkerkdienst met Pasen. Deze dienst zal gehouden
worden op 2e Paasdag (18 april a.s.). De dienst begint om 9.30 uur in de Hervormde kerk van
Zegveld. Aanmelden is niet verplicht, maar als je het leuk vindt om een bijdrage te leveren aan de
dienst, dan kun je jezelf opgeven via de mail: vbwzegveld@gmail.com. We zien jullie graag 18 april!
Groetjes van het VBW-team.

Paulien Emidio Wer
Werkdagen:
Dorpsconsulent ZegveldZorgt Woensdag en donderdag
Mobiel: 06-14326531 van 08.00 tot 17.30 uur.
E-mail: dorpsconsulent@zegveldzorgt.nl
Bezoek en post adres:
Hoofdweg 70, 3474JG Zegveld
www.zegveldzorgt.nl
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De Berichtgever zegt het met bloemen
De kranten van 4 februari 1972 melden dat
Prinses Beatrix en prins Claus hun bezoek
aan Bonn afsloten met een ‘Kaffee mit Kuchen’-visite bij bondskanselier Willie Brandt.
Ook Anja Dreve en Cor
van den Hooren kregen die
dag veel gasten op visite en
niet alleen voor de koffie
en koeken. Nadat zij al op
30 december 1971 voor
de wet waren getrouwd in
verband met het belastingvoordeel dat zij dan hadden, werd nu hun huwelijk
kerkelijk ingezegend door
pater De Wit in de Bonaventurakerk in Woerden.
Met uiteraard een groot
feest dat gevierd werd in
Concordia in Woerden.
Cor is op 10 november
1948 geboren op Hogebroek 204F in Zegveld,
thans Molenweg 49 als
tweede zoon van Rinus
van den Hooren en Jo
Huisman. Cor had één
oudere broer en na hem
nog twee zussen en een
broer. In 1953 verhuisde
het gezin naar Molenweg
24. De Rooms Katholieke
lagere school werd gevolgd aan de Milandschool in de Meije. En vanaf 1959 werd Cor
ook misdienaar. Na de lagere school ging hij
naar het seminarie in het Cisterciënzer klooster in Nieuwkuijk. De Cisterciënzer Orde is
ontstaan in 1098 toen enkele Benedictijnermonniken van Molesmes in Frankrijk het initiatief namen tot de stichting van een nieuw
klooster. Zij konden zich niet verenigen met
de manier waarop de Regel van Benedictus
werd beleefd. Zij vestigden zich te Cîteaux
(Cistercië); vandaar de naam Cisterciënzers.
Na drie jaar kwam Cor er achter dat deze
opleiding niet aan hem besteed was en ging
hij naar de HBS in Woerden waar hij in 1967
zijn A-diploma behaalde. In de weekenden
en vakanties mocht hij graag werken op de
boerderij van Evert van Wijk. Dit deed hij tot
zijn 18e jaar. De boerderij was voor hem min
of meer bekend terrein want de moeder van
Cor had al bij de vader van Evert gewerkt, bij
Willem van Wijk.
Na de middelbare school deed Cor seizoenswerk op de veiling in Woerden. Hij wilde

graag naar de KMA, Koninklijke Militaire
Academie, maar daar werd hij helaas voor
afgekeurd evenals voor militaire dienst. Na
een korte tijd een administratieve baan bij de

Goudse Verzekeringen te hebben gehad, ging
Cor werken als assistent interne accountantsdienst bij Schuitema in Bodegraven.
Ondertussen had hij zijn Praktijkdiploma
Boekhouden (PD) en Moderne Bedijfsadministratie (MBA) behaald. Later volgde
ook nog het diploma Staats Praktijkdiploma
Bedrijfsadministratie (SPD 1). Het volledige
SPD diploma werd in 1991 behaald.
We gaan even terug in de tijd, want in maart
1968 ontmoette hij tijdens het tweede jaar
van de danslessen in het patronaatsgebouw
in Woerden ene Anja Dreve. Het klikte goed
tussen hen en zij verloofden zich op 29 maart
1970. Het resultaat, hun huwelijk, beschreven
wij aan het begin van dit verhaal. Zij gingen
wonen in een houten naoorlogse noodwoning aan de Molenweg 46. Met een prettige
huur van ƒ 12,50 per week konden ze goed
sparen voor een koopwoning. Deze koopwoning werd in juni 1974 betrokken aan de W.
Alexanderstraat 24.
Anja is geboren op 6 september 1949 in
Woerden als oudste dochter van Pieter Dreve

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening






 

MIDDENWEG 37 3474 KC ZEGVELD | TEL 0348 691100

en Tiny Smid. Zij heeft nog één zus en één
broer onder zich. Na de R.K. kleuter- en
lagere school volgde zij de MULO bij de
nonnen in Woerden. Na het behalen van
het diploma ging zij
in 1966 een driejarige
opleiding tot kleuterleidster in Rotterdam
volgen. In 1969 werd
zij kleuterjuf in Woerden. Ondertussen
werd ook de hoofdakte
kleuterleidster behaald.
Vervolgens werkte zij
een jaar in Utrecht en
in Katwijk als kleuterjuf. In Katwijk ging
zij op kamers wonen.
Ook dit was van korte
duur, want toen bleek
dat Anja zwanger was,
kreeg zij ontslag. Zij is
toen de Stivas opleiding tot schoonheidsspecialiste gaan volgen.
Inmiddels was Cor
bevorderd tot chef van
de interne accountantsdienst waarbij periodieke controle van
groothandelsbedrijven
en het hoofdkantoor
centraal stonden.
In 1975 kreeg Cor de kans om in het buitenland te gaan werken voor Van Hattum en
Blankevoort, later Volker Stevin (baggeren,
civiel en leidingwerken). Zo verhuisden
Cor en Anja met hun zoon Yuri (geboren
31 december 1972) naar Warri in Nigeria.
De Nigerian Dredging & Marine had daar
een eigen Nederlandse school. Hun woning
aan de W. Alexanderstraat werd in die tijd
verhuurd. In 1977 is hun dochter Ivanka geboren, wel in Nederland. Anja kon in Nigeria
schoonheidsbehandelingen geven aan expat
vrouwen. In 1979 kwam het gezin weer terug
naar Nederland. Cor werkte nog zes maanden
in Papendrecht bij Volker Stevin Leidingwerken waarvan drie maanden regelmatig naar
Oman werd gereisd. Anja vestigde zich in
Zegveld als schoonheidsspecialiste.
In 1980 wisselde Cor weer van baan en werd
hoofd van de administratie bij IMN, een
familiebedrijf die Yamaha motoren importeerde.
In 1982 ging het gezin Van den Hooren nog
één keer naar het buitenland en wel naar Abu
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Spelend leren op de Jorai
Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Cor ging werken voor
Costain Blankevoort en werd administrateur
bij de Pakistaanse boekhoudkundige staf.
Hun huis in Zegveld werd weer verhuurd
en de kinderen konden in Abu Dhabi naar
een Nederlandse school. Anja kon ook hier
schoonheidsbehandelingen geven aan expat
vrouwen.
Vanaf 1985 tot zijn pensioen in 2012 werkte
Cor voor Stork Wescon, eerst als administrateur, daarna als finance manager en tot slot
als hoofd van de financiële administratie. In
de eerste jaren ging hij regelmatig voor drie
maanden naar Oman en de VAE naar het
werk in de woestijn op, zoals Cor dat noemt,
vrijgezellenbasis. De laatste 25 jaar was hij
hoofd van de financiële administratie van
Stork Wescon in Woerden, daarna De Meern
en tot slot in Utrecht. Op 31 maart 2012 kon
Cor op 63,5 jarige leeftijd met vervroegd
pensioen.
Anja had intussen ook niet stil gezeten. Na
Abu Dhabi vestigde zij zich in Zegveld als
schoonheidsspecialiste. Na enkele jaren in
loondienst te zijn geweest in een schoonheidssalon in Woerden, startte zij haar eigen
schoonheidssalon in 1988 in Utrecht. Na 26
jaar Utrecht werd haar standplaats vanaf 2014
tot op heden weer ons dorp.
Vervelen doen Cor en Anja zich absoluut
niet. In hun vrije tijd mogen ze graag wandelen, fietsen, schaatsen en doen aan fitness.
Op vakanties gingen ze vaak (berg)wandelen,
maakten een stedentrip of verre reizen. Anja
maakt prachtige schilderijen, eerst van aquarel en nu gebruikt ze olieverf. Cor mag graag
fotograferen en tuinieren. Tot slot speelt hun
passie waarbij ze elkaar ontmoet hebben,
het dansen, nog steeds een rol in hun leven.
Graag mogen zij (stijl)dansen en met name
in de buitenlandperiode is er veel gedanst bij
collega’s en in gelegenheden aldaar.
Door de coronapandemie is hun gouden
huwelijksjubileum met hun kinderen en vijf
kleinkinderen nog niet gevierd. Maar wat in
het vat zit, verzuurt niet.
De Berichtgever heeft Cor en Anja ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijksjubileum
gefeliciteerd en hen het bloemetje van de
maand gebracht. Tot slot wenst De Berichtgever dit actieve echtpaar nog heel veel goede
en gezonde jaren toe.

(Een ingekomen bericht)
In de onderbouw van onze school leren we spelend! We kiezen een aansprekend thema voor de
kinderen, zodat de kinderen heel betrokken zijn
bij de activiteiten. Door de inbreng van de leerlingen groeit het thema gedurende de weken.
In groep twee werd de afgelopen week gewerkt
met het thema 'de snackbar'. Vanuit de ideeën
van de kinderen werd het thema steeds meer
vormgegeven. Een lege hoek in het lokaal veranderde steeds meer in een heuse snackbar.
De kinderen maakten een toonbank met een
vitrine waar de snacks lagen uitgestald,
compleet met prijskaartjes. Er werd een keuken
ingericht met frituurpan en een afzuigkap. Ook
werden patatzakken en menukaarten gemaakt.
Uiteraard werd er ook in de snackhoek gespeeld. Vanuit de huishoek werd eten besteld. Medewerkers van de snackbar maakten de bestelling klaar en rekenden uit wat de klant moest betalen.
Spelend leren is op een functionele manier bezig zijn met taal- en rekenactiviteiten,
uitdiepen van creativiteit en probleemoplossend denken bij betekenisvolle activiteiten.
Op deze manier is leren uitdagend en leuk tegelijk!

Nog 1 week om in te schrijven
voor glasvezel!
(Een ingekomen bericht)
De campagne van GlasDraad Groene Hart voor het nieuwe glasvezelnetwerk in Kamerik,
Kanis, Langeraar, Nieuwerbrug aan den Rijn en Zegveld is bijna afgelopen. Tot en met 4
april 2022 heeft u de mogelijkheid om zich in te schrijven.
U heeft de ambassadeurs en het team van GlasDraad waarschijnlijk vaak voorbij zien komen,
met bundels vlaggetjes, bij de informatiemomenten of met borden en spandoeken. Naast alle
acties, is het team van GlasDraad ook langs de basisschool gegaan. Basisschool Jorai heeft een
voucher in ontvangst mogen nemen voor een gratis glasvezelaansluiting (zie foto), deze wordt
gratis aangelegd indien de 40% wordt behaald.
Heeft u nog een paar laatste vragen, of wilt u zich direct inschrijven? Dat kan tot en met 4 april a.s.
via de website (glasdraadgroenehart.nl) of telefonisch (0857
– 600 793). Daarnaast bent u ook
van harte welkom om binnen te
lopen op de inschrijfmomenten
in de Milandhof op donderdag
31 maart (17.00 – 20.00 uur) en
op zaterdag 2 april (11.00 – 15.00
uur).

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

Links op de foto Sjouke van
Dijk, campagneleider GlasDraad
Groene Hart en rechts Barend van
Benthem, directeur van de Joraischool.
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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
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• Hak-, boor- en sloopwerk
• Beton-, graaf- en zaagwerk
• Uithakken van betonmixers
• Verhuur van arbeid enz.
Tel. 06-53 20 95 66
vdknaapsloopwerken@gmail.com
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“Gewoon hele

lekkere
Koekjes!!!”
Hoofdweg 91 • 3474 JB Zegveld
Telefoon 691257 • 06 402 802 51
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Peter en Margriet zetten zich in voor Kinderen in Nood
Als ik bij Peter en Margriet Vermeij kom
aan de Broeksloot 63 zijn ze volop bezig met
het uitladen van een bestelwagen uit IJsselstein vol met allemaal hulpgoederen voor
de vluchtelingen uit Oekraïne. De garage is
inmiddels al weer half gevuld met kleding,
levensmiddelen, beddengoed en noem maar
op. Alles is welkom. Al deze goederen worden door de Stichting Kinderen in Nood gebracht naar het plaatsje Ebes in Hongarije,
zo’n 60 km. vanaf de grens met Oekraïne en
1500 km. vanaf Zegveld. Maar hoe komen
Peter en Margriet betrokken bij de hulporganisatie Stichting Kinderen in Nood?
Dan gaan we enkele jaren terug toen Peter
een oude bus van hem te koop had gezet
op Marktplaats. Al gauw belde men van de
Stichting Kinderen in Nood uit Bussum dat
ze deze bus dolgraag wilden hebben. De bus
was bestemd voor ds. Gusztáv Fodor in het
plaatsje Ebes in Hongarije. De bus van Peter
was identiek aan de bus van deze dominee,
maar die was kapot gegaan. Zo kwam de bus
van Peter in Hongarije terecht. Ds. Gusztáv
Fodor had toen al contacten met mensen in
Oekraïne en bracht hen hulpgoederen. Peter
en Margriet zijn contact blijven houden met
deze stichting en reden een paar maal per
jaar naar Bussum om goederen te brengen. In
Bussum heeft de Stichting Kinderen in Nood
namelijk een opslagplaats voor goederen die
bestemd zijn
j voor Oekraïne.
Na het uitbreken van de
oorlog in Oekraïne kreeg

Peter de eerste ochtend al een appje van deze
stichting met het verzoek ‘Heb je nog wat?’
Omdat hij juist die week er voor al goederen
had afgeleverd in Bussum, deed Peter een folder bij diverse mensen in de Broeksloot door
de brievenbus met de oproep: Help Oekraïne
nu! Ook werd deze oproep in de hervormde
kerk van Zegveld gedaan en daarna was het
echt een gekkenhuis bij huize Vermeij. “Volgens mij kwam half Zegveld goederen brengen zoals bedden en beddengoed, levensmiddelen, kleding, teveel om op te noemen. Ook
vanuit de omgeving wisten ze ons te vinden.
Overal worden acties georganiseerd, zoals op
de Jorai school en de Fonteinschool in Alphen
aan de Rijn. De kinderen van de Maranathaschool in Nieuwkoop brachten ieder een
trui mee voor de kinderen uit Oekraïne. De
leerlingen van de Keerkring school in Woerden houden een sponsorloop en dat alles voor
Oekraïne. Van iemand uit Mijdrecht kregen
we 2.000 stuks nieuwe kleding, hoofdzakelijk
truien. Geweldig. Ik heb wel moeten tekenen
dat deze kleding naar het bestemde doel
gaat. Dat was voor mij geen enkel probleem.
In ons dorp worden voor Oekraïne diverse
acties gehouden, zoals flessen ophalen voor
het statiegeld, stroopwafels worden gebakken,
stickers en kaarten worden gemaakt, bij Coop
Bremmer kan men levensmiddelen kopen,
allemaal voor het goede doel. Via Facebook
bereikt deze actie heel veel mensen. Eigenlijk

is dat ene appje aan ons helemaal uit de hand
gelopen. Maar dan wel in de goede zin van het
woord.”
Inmiddels zijn al twee vrachtwagens en twee
bussen vol met goederen vanuit Zegveld naar
Bussum gebracht en vandaar uit naar Hongarije. In Ebes heeft ds. Gusztáv Fodor 100
huizen kunnen vrij maken voor vluchtelingen.
U zult begrijpen dat het daar ook een gekkenhuis is. Op 10 maart jl. waren al 13 vrachtwagens met hulpgoederen vanuit Bussum
naar Ebes in Hongarije gereden. “Soms staat
de garage bij ons zo vol dat er niets meer bij
kan. Dan mogen we de goederen voor noppes
bij Hans Uittenbogaard aan de Milandweg in
een schuur opslaan. Zo draagt iedereen zijn
steentje bij.”
Peter en Margriet geven aan dat er nog steeds
goederen bij hen gebracht kunnen worden. Zij
zorgen dan dat het allemaal bij de Stichting
Kinderen in Nood terecht komt. “Wij kunnen verzekeren dat er niets aan de strijkstok
blijft hangen omdat het kleinschalig is. Het
komt echt goed terecht. Als de mensen het
lastig vinden om goederen te leveren kan de
Stichting Kinderen in Nood ook financieel
geholpen worden. Uw kunt uw gift dan overmaken naar banknummer: NL49 RABO 0383
7742 41 of NL73 INGB 0006 2178 61.
Tot slot het volgende:
g
PETER EN MARGRIET,
WAT ZIJN JULLIE EEN
KANJERS!!

Hulp bij het laden van
de auto kregen Peter
en Margriet van Dick
Verhoeff.


  
van electra en gas zijn wij op woensdag
geopend tot 17.00 uur.
Diner voor groepen kan wel met reservering.

AGENDA April.
Zaterdag 2 april:
Heel de Meije zingt Hazes v.a. 20.30 uur
Kaarten à € 7.50 pp verkrijgbaar aan de bar.

Vrijdag 8 April:
Paasbingo, aanvang 20.30 uur
     
Reserveren vooraf is gewenst.

Eetcafé De Halve Maan
  "#$"

Kent u de compact accu machines van Stihl?
Handig voor alle werkzaamheden in uw tuin.
• dakbedekking & onderhoud • lood- & zinkwerk • centrale verwarming
Tel.: 0348-407690 Fax: 0348-407190
www.disseldorpinstallaties.nl

KMN

KOOMAN MECHANISATIE
NOORDEN

Simon van Capelweg 33 • Noorden • Tel: 0172 - 407 295
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Burgerlijke stand
Geboren:
19 februari 2022
Jens Willem (Jens), zoon van
Stefan & Kirsten Bosch-Klein
Van Limburg Stirumlaan 10,
3445 CD Woerden
24 februari 2022
Niek, zoon van
Rody Hoogendoorn & Astrid Brak
Joris Zudde 16, 2421 HG Nieuwkoop

Datum Zegveld Zomert
vastgesteld op 2 juli 2022
(Een ingekomen bericht)
De Culturele Stichting Zegveld heeft de datum voor Zegveld Zomert vastgesteld op zaterdag
2 juli 2022. Het grote veld aan de Clausstraat is inmiddels in gebruik, dus het dorpsevenement
gaat weer terug naar de oude locatie: Het vertrouwde dorp (parkeerplaats naast De Florijn).
De CSZ is inmiddels gestart met de voorbereidingen. U kunt deze dag komen genieten van
allerlei attracties, activiteiten voor jong en oud, een hapje en een drankje en natuurlijk gezellige
muziek. Verdere informatie volgt later, maar zet 2 juli 2022 vast in de agenda. Dan gaat Zegveld
er weer een mooie zomerdag van maken. Tot dan!

25 jaar getrouwd:
27 maart 2022
Rob en Mariska ten Den-Zembsch
Wagenmaker 147, 3641 KC Wilnis

40 jaar getrouwd:
16 april 2022
Albert & Wilma van Dam-Vink
Julianalaan 11, 3474 JN Zegveld

55 jaar getrouwd:
29 maart 2022
Arnold & Agatha Arkesteijn-Vermeulen
Meije 191, 3474 MB Zegveld

Overleden:
8 maart 2022
Lijndert Marie Bos
in de leeftijd van 81 jaar
Milandweg 7, 3474 GC Zegveld

Maak kennis met
tennis bij TV Miland
(Een ingekomen
bericht)
Heb jij ook zin om lekker buiten
te sporten? Dan ben je van harte
welkom op ons prachtige tennispark. Ook dit jaar is er weer een
kennismakingsactie met trainingen, verzorgd door een professionele trainer van 2R-Sports.
Voor de jeugd tot 18 jaar: 4 trainingen op
woensdagmiddag in de periode van 6 april t/m
11 mei en vrij tennissen t/m 17 mei 2022 voor
€ 30,00. Meer info/aanmelden bij Kerstin de
Vries, jeugdtvmiland@hotmail.com.
Voor volwassenen: 5 trainingen op donderdagavond in de periode van 14 april t/m 19 mei
en vrij tennissen t/m 17 juni 2022 voor € 50,00
(actie gaat door bij minimaal 4 aanmeldingen).
Meer info/aanmelden bij Marianne Klein,
marianneklein7@hotmail.com.
Wil ook jij kennismaken met tennis, meld je
dan z.s.m., maar uiterlijk 31 maart a.s. aan!
Zie ook www.tvmiland.nl.

Welzijn Zegveld Agenda
(Een ingekomen bericht)
Wat geweldig dat alles weer
opgestart is.
We zien weer heel veel blije gezichten bij de
activiteiten, gezellig samen koffiedrinken en
niet onbelangrijk, het praatje met elkaar. We
hebben het allemaal gemist.
Mede dankzij de prettige samenwerking met
de Milandhof kunnen we deze activiteiten
aanbieden.
Hieronder twee activiteiten uitgelicht.

Line Dance
Kom vrijblijvend eens kijken hoe er in de
grote zaal lekker gedanst wordt op leuke muziek, o.a. country- en walsmuziek. Leeftijd is
niet zo belangrijk, 50, 60, 70 of 80 jaar, als je
maar plezier hebt. Elke donderdag om 10.00
uur in ‘De Zegge’ en de Milandhof. Er kunnen
nog wel een paar mensen bij.

Klaverjassen
Klaverjassen is één van oudste Hollandse
kaartsporten. Al in 1890 werd de eerste
klaverjasclub opgericht. Het is niet moeilijk om te leren en het spel heeft vele leuke
wendingen. Laat je uitdagen en hiermee ook
je bovenkamer soepel masseren en neem
gezellig een maatje mee.
Elke dinsdagmiddag om 14.00 uur.

Dit zijn zomaar een paar activiteiten.
Welzijn Zegveld organiseert nog veel meer, zie
hiervoor onze website: www.welzijnzegveld.nl

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.
2 apr: Rondje Zegveld
9 apr: Voorjaarsconcert KNA
19 apr: Zegveld Zorgt. Algemene ledenvergadering. Aanvang 20.00 uur in de
Milandhof
11 mei: Vrouwen koffie-ochtend
18 juni: Stratenvoetbal
2 juli: Culturele Stichting Zegveld:
Zegveld Zomert
7 juli: Zomerconcert KNA
24 sep: Reünie volleybalvereniging Animo ‘72
5 nov: Najaarsconcert KNA

De Berichtgever in 2022
De Berichtgever hoopt in 2022 te verschijnen
op 29 april, 27 mei, 24 juni, 23 september,
21 oktober, 18 november en 16 december.
Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk woensdag 13 april 2022
bij ons binnen te zijn.
Advertenties
e Zegveldse
Voor het laatst
uiterlijk vrijdag
en op de
nieuws, kijk ev
15 april 2022.
e van
Facebooksit
r en op
De Berichtgeve
net
d.
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gv
www.ze

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

