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Voor inwoners van Zegveld
en de Meije

Plaquette bij oorlogsmonument onthuld
Drie jongeren uit ons dorp liepen al
een poosje met de vraag waarom er bij
het oorlogsmonument aan de Middenweg geen bordje staat met de namen
van Zegvelders die in de Tweede
Wereldoorlog gesneuveld zijn.
Deze jongeren, Esther Bergman, Floris
Verburg en Lucas Timmerman, schreven
medio 2020 een brief naar burgemeester
Victor Molkenboer. Zij werden door
hem uitgenodigd op het stadhuis en hij
bleek zeer positief tegenover hun initiatief te staan.
Samen met de opa van Esther en Floris
(de heer Aart Verburg) en de opa van
Lucas (de heer Cees Timmerman) werden de plannen verder uitgewerkt. Op 4
mei jl. was het zover en vond om 19.00
uur de onthulling van de plaquette plaats
naast het monument. De onthulling
werd gedaan door de drie initiatiefnemers: Esther, Floris en Lucas.
Op de plaquette in de vorm van een
wapenschild staan de namen van de vijf
Zegvelders die in de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld, te weten: Cornelis
Gerrit Kleinveld, Hendrik Reijerse,
Christinus van Ommeren, Cornelis
van Vliet en Aart Boer. ‘Zij gaven hun
leven voor onze vrijheid’ staat bovenaan
de plaquette te lezen. Onderaan staat
geschreven: ‘Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn HEER’.
Na de onthulling lazen Esther, Floris en
Lucas het gedicht ‘Eén keer vaker’ voor.
Dit gedicht, in iets gewijzigde vorm, is op
4 mei 2019 op De Dam in Amsterdam
voorgedragen. Het gaat als volgt:

Floris Verburg,
Lucas Timmerman en
Esther Bergman,
onthullen de plaquette
bij het monument.

Colofon
Eén keer vaker
Eén keer vaker kijken,
naar de foto op de muur,
van mijn opa in het uniform,
strijdend voor mijn vrijheid,
ging hij dwars door het vuur.
Eén keer vaker strijden
dan dat hij werkelijk kon,
strijdend tot aan het einde,
omdat hij met opgeven
de oorlog niet won.
Eén keer vaker liefhebben,
hen die ons zijn ontgaan,
opdat de herinnering blijft leven,
opdat we niet vergeten
wat zij voor ons hebben gedaan.
Eén keer vaker denken,
aan die verleden tijd,
die zelfs in het heden,
in de wereld om ons heen
voor altijd zichtbaar blijft.
Na zoveel jaren zijn de namen te lezen
zodat we nu weten, en we niet vergeten,
hen van wie de namen op de gedenksteen
staan
en wat zij voor onze vrijheid hebben
gedaan!

Geef vrede Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang.
Er wordt zoveel geleden,
de mensen zijn zo bang.
Opdat wij zouden leven,
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.
Na de onthulling van de plaquette was
er veel belangstelling voor de dodenherdenking om 20.00 uur. Na de twee
minuten stilte werd er namens het
gemeentebestuur een krans gelegd door
wethouder George Becht. Namens de
werkgroep B17 werd een krans gelegd
door Sofie van de Weerd en Linde
Spaanderman, leerlingen uit groep 8 van
basisschool Jorai. Tevens kon nu voor
het eerst een krans gelegd worden bij de
plaquette met namen van hen die vielen
voor onze vrijheid. Wil UittenbogaardKleinveld en Dick Boer legden een krans
namens de nabestaanden. Vervolgens
konden de belangstellenden een bloem
bij het monument neerleggen. De plechtigheid werd afgesloten met het zingen
van het Wilhelmus.

ADVERTENTIES
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Gerkla Gerritsen
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Tel. 0348 - 691675
Reknr. NL71 RABO 0341 9061 23
info@studiogg.nl
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Gert Ton
Tel. 0348 - 691892
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Jantina de Bruijn
Tel. 0348 - 745818
jantinabrak@hotmail.com
Henk Oskam
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h.j.oskam@casema.nl
Ingrid Verhoeff
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VORMGEVING
Studio Gerrit Gerritsen

DRUK
Quantes, Rijswijk

Heftrucks •
Hydr. kranen •
Sloopsorteergrijpers •

Machinehandel, Verhuur en Reparaties

G. Donselaar & Zn.

• Motoren
• Onderdelen
• Hydr. slangen service

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

Diverse soorten

BOTERKOEK
o.a. gember

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

www.boltonbouw.nl
info@boltonbouw.nl

Postbus 161 • 3440 AD Woerden
Zegveldse Uitweg 1 • 3443 JE Woerden
Tel. 0348-692600 • Fax 0348-692610
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Nieuwe naam voor het wandelpad
In de Berichtgever van februari deden we
een oproep om een naam te bedenken voor
het nieuwe wandelpad, dat begint bij de
tennisvelden, loopt door de weilanden en
eindigt bij WeidZ.
We waren verrast door het aantal inzendingen.
Hartelijk dank daarvoor. De jury heeft zich over
de ingediende namen gebogen en diezelfde jury
was eensluidend. De naam die is gekozen is ingediend door Ewout Verweij. Hij wilde het pad
noemen: Het Mirandapad. Hierover hebben we
hem gesproken met de vraag wat de reden was
om deze naam in te dienen.
Ewout vertelt: “Toen er werd gevraagd om een
naam te bedenken gingen mijn gedachten direct
uit naar de naam van mijn helaas vorig jaar
overleden vrouw Miranda Verweij - Anker. Zij
is geboren in 1978 en overleden in 2021. Wij
hebben in 2019 grond overgedragen, waardoor
de nieuwe tennisbanen gerealiseerd konden
worden. Toen hebben we ook toestemming
gegeven voor dit nieuwe wandelpad. Miranda

heeft hierin meegedacht en er op deze manier
mede aan bijgedragen dat het wandelpad gerealiseerd kon worden.
Ik zou het een grote eer vinden als het pad
naar haar wordt vernoemd. Want naast dat zij
dus mede-initiatiefnemer is van dit pad, is zij
een geweldige vrouw geweest voor mij en een
supermoeder voor onze kinderen Anouk en
Noud. Maar zij was ook verpleegkundige op de
afdeling verloskunde en is zo betrokken geweest
bij honderden bevallingen in het ziekenhuis.
Eerst in het Hofpoort Ziekenhuis in Woerden en
de laatste jaren in het St. Antonius Ziekenhuis in
Leidsche Rijn Utrecht. Zij was een zeer gewaardeerd verpleegkundige die de kersverse ouders
en baby’s alle liefde en zorg gaf die ze op dat
moment nodig hadden. En zo lopen er ook in
Zegveld heel wat kinderen rond die mede door
de hulp van Miranda ter wereld zijn gekomen.”
De officiële onthulling van deze naam zal plaats
vinden op een later moment als de naambordjes
geleverd zijn.

Blazersbende op de Jorai
(Een ingekomen bericht)

Al vele jaren verzorgt onze plaatselijke muziekvereniging K.N.A. het muziekproject “Blazersbende” op de
Jorai. Vanwege de coronapandemie heeft dat de afgelopen jaren niet plaats gevonden. Maar nu kan het
weer en is groep 7 gestart.
Het Blazersbendeproject is een laagdrempelige manier om wat uitgebreider kennis te maken met muziek
en te leren samenspelen. De kinderen hebben zelf een muziekinstrument gekozen en onder leiding van
Cor van Amerongen en Renata Groen leren zij verschillende muziekstukken te spelen.
De Blazersbende wordt samen met K.N.A feestelijk afgesloten met een concert op donderdagavond 7 juli
a.s. in of bij de Milandhof.

Alpha cursus
(Een ingekomen bericht)
In september start de Alpha cursus in Zegveld.
Meer dan 300.000 Nederlanders volgden deze
cursus al; een laagdrempelige manier om meer te
leren over het christelijk geloof.
Alpha bestaat uit 12 interactieve bijeenkomsten
– ’s avonds - waarin deelnemers het gesprek
aangaan over het leven, geloof en God. De Alpha
cursus sluiten we af met een hele dag op een
mooie accommodatie. De cursus is gratis, voor

iedereen goed toegankelijk, leerzaam en ook
gewoon leuk! De avonden starten om 19.00 uur
met een maaltijd.
Vanaf 6 september t/m 29 november 2022 op
de dinsdagavond. De eerste avond is bedoeld
om een indruk te krijgen van wat Alpha is.
Vervolgens kun je besluiten of je al dan niet mee
gaat doen.
Deze eerste avond – zonder maaltijd - is dus op
dinsdag 6 september 2022 vanaf 19.00 uur in de
Milandhof.
De cursus is een gezamenlijk initiatief van leden
van de Hervormde en Gereformeerde kerken in

‘Nadenken over later’
(Een ingekomen bericht)
Op dinsdag 14 juni a.s. organiseert de NPV
afdeling Woerden een openbare lezing over het
onderwerp ‘Nadenken over later’. In deze lezing
hoopt mw. Rineke Heij, beleidsadviseur Advies
en Toerusting bij de NPV in te gaan op vragen
en aspecten die aan bod komen als het levenseinde in zicht komt. Het (naderend) levenseinde:
daar denken en praten we niet graag over. Maar
wat is nu juist passende (palliatieve) zorg als het
levenseinde in zicht is gekomen? In de afgelopen
coronatijd zijn helaas veel mensen daar onverwachts mee geconfronteerd. Zo’n situatie kan
zich plotseling voordoen. Tal van vragen kunnen
er dan opspelen: hoe om te gaan met keuzes
als wel of niet reanimeren bijvoorbeeld. Hoe
maak je goede keuzes? En wie beslist er als er
keuzes gemaakt moeten worden wanneer je dat
zelf niet meer kunt? Is dat bijvoorbeeld in een
wilsverklaring vastgelegd of is er over gesproken
toen het nog kon? De Levenswensverklaring van
de NPV kan daarin een hulpmiddel zijn. Wat
is dit voor verklaring en wat is het verschil met
een levenstestament? Op deze en andere vragen
zal mw. Heij ingaan. De NPV is een christelijke
patiëntenvereniging. Zij staat leden maar ook anderen bij in medische en ethische vraagstukken,
zoals o.a. hierboven benoemd. De lokale afdeling
Woerden richt zich vooral op het verlenen
van hulp via sociale netwerken. Voor verdere
informatie zie: npvzorg.nl/afdelingen/woerden/
De lezing wordt gehouden in verenigingsgebouw
Elim, Burg. Talsmaweg 19 te Kamerik en begint
om 20.15 uur. Voorafgaand is er een besloten
ledenvergadering. We willen u van harte uitnodigen om deze lezing bij te wonen. Het is een
onderwerp waar we vroeg of laat allemaal mee te
maken krijgen. U bent van harte welkom op deze
avond. Wilt u komen, laat het ons even weten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Cor van Tuijl, voorzitter NPV Woerden, tel.
06-50517124 of mail: voorzitter@npvwoerden.nl
of Aafke Hofland, bestuurslid PR: hofland.aafke@
gmail.com
Zegveld/Woerden. De cursus is voor alle Zegvelders, maar wil je iemand van buiten Zegveld
meenemen, kan dat natuurlijk ook. Wil je meer
weten, kijk dan op www.alpha-cursus.nl.
Of stuur je vraag naar alpha.zegveld@gmail.com
Je kunt ook gewoon bij de volgende dorpsgenoten om meer informatie vragen: Gerda Westerink, Cees de Vink, Daniël van Draanen, Nely
Dekker, Ruben Gorter, Dick en Rianne Verburg.
Aanmelden is fijn, dan kunnen wij daarmee
rekening houden i.v.m. de catering en je van
tevoren nog de laatste informatie sturen.

2e Pinksterdag maandag 6 juni
van 15.00 tot 18.00 uur

LIVE MUZIEK op het terras
Bij slecht weer binnen.
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.

Jacky meets Guitar!
Kijk vast op hun site!
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www.bunnikverhuur.nl T 06 303 87 349
|

| VERDICHTINGSMATERIALEN | POMPEN | AGGREGATEN |
| COMPRESSOREN | LICHTVOORZIENINGEN | MEETINSTRUMENTEN |
| BESTRATINGSMATERIEEL | SLEUFBEKISTINGEN |
| GRONDVERZETMATERIEEL | RIOOLWERKZAAMHEDEN |

W. J. VONK

Eetcafé De Halve Maan
Hazekade 20, 2411PP Bodegraven, 0172-685575

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.

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening






 

•
MIDDENWEG 37 3474 KC ZEGVELD | TEL 0348 691100

R. Keijzer
A. Vergeer
Boschsloot 30 - 3474 HK Zegveld
Telefoon 0348-407238/407069
Telefax 0348-407560
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Gemeente Woerden start proef met luierinzameling
mogelijkheid om luiers te
recyclen, wordt het dus ook
belangrijk om luierafval gescheiden in te zamelen. Om
te kijken hoe de inzameling
van luierafval in Woerden
vorm moet krijgen, is de
gemeente gestart met een
proef van twee jaar.

(Een ingekomen bericht)

deel van deze capaciteit tot onze beschikking
gekregen.”
De proef
Tijdens de proef wordt onderzocht hoe de
inzameling van luierafval het beste georganiseerd kan worden. De verzamelcontainers staan
verspreid over de gemeente. In ons dorp staat de
verzamelcontainer bij de parkeerplaats achter de
Milandhof, naast de containers waarin afvalplastic gedeponeerd kan worden.
De luiercontainer kan geopend worden met de
afvalpas. Dit is dezelfde afvalpas als inwoners gebruiken voor het openen van verzamelcontainers
of de Milieustraat. Alleen inwoners die meedoen
met de proef hebben toegang tot een luiercontainer. Zij kunnen zich opgeven om mee te doen via
afvalscheiden@woerden.nl
Inwoners die meedoen aan de proef moeten
voor het aanbieden plastic zakken gebruiken die
doorzichtig zijn. De meeste luierzakken zijn dus
geschikt. Doorzichtige zakken zijn nodig om te
controleren dat er niets anders in de container
zit dan luiers. Als er ander afval in zit, wordt de
vracht afgekeurd en moet deze alsnog bij het
restafval. We roepen inwoners op geen zakken te
gebruiken die bedoeld zijn voor PMD.
In de luierzak mogen gebruikte luiers van baby’s
en kinderen (inclusief billendoekjes) en gebruikt
incontinentiemateriaal.

Tot nu toe was het onmogelijk om luierafval te
recyclen. Maar dankzij een nieuw gebouwde
luierrecyclinginstallatie van ARN komt daar
verandering in. Gemeente Woerden doet inmiddels mee aan een proef om luierafval gescheiden
in te zamelen.
In de recyclinginstallatie van ARN wordt de
luierinhoud gescheiden van de kunststof in de
luiers. De kunststof wordt gebruikt om nieuwe
producten van te maken. De luierinhoud wordt
omgezet in groene stroom. Door deze nieuwe

Wethouder De Weger (afval & reiniging): “We
willen het inwoners zo makkelijk mogelijk
maken om afval gescheiden aan te bieden en
daarmee de hoeveelheid restafval te verminderen. Gescheiden inzameling van luierafval helpt
hierbij. Want bij gezinnen met jonge kinderen
bestaat het restafval vaak voor een groot deel uit
luierafval. De nieuwe recyclinginstallatie maakt
recycling nu mogelijk. Maar de verwerkingscapaciteit is nog beperkt. Dankzij de samenwerking met Utrechtse gemeenten hebben wij een

Uitslagen Oranje
activiteiten

Brandweer Zegveld krijgt
nieuw voertuig

(Een ingekomen bericht)
In het Oranje boekje waren weer puzzels en een
kleurplaat opgenomen, zodat alle leeftijden thuis
aan het werk konden.
Lot de Leeuw had de mooiste kleurplaat gemaakt
en was daarmee de winnares van groep 1 t/m 4.
De puzzel voor groep 5 t/m 8 is gewonnen door
Mystelle Spruit. De winnaar van de 65+ puzzel is
Bert de Kruijf.
Op Koningsdag (en nog enkele dagen erna)
liepen en fietsten er vele dorpsgenoten door
Zegveld op zoek naar de afbeelding achter de
foto. De Oranjevereniging had foto’s gemaakt van
delen van een huis/ tuin/ tuinpad/ voorwerpen
bij een huis. Het was flink zoeken geblazen om te
vinden bij welk huisnummer de foto’s waren gemaakt. Gelukkig was het mooi weer en geen straf
om meerdere rondjes door het dorp te maken.
De winnares van deze puzzelrit van groep 7 t/m
15 jaar is Lotte Westerink. De winnares voor de
groep 16+ is Denise Staal.
Alle winnaars gefeliciteerd met hun prijs!
De Oranjevereniging meldt dat de toneelavond
in eerste instantie verplaatst zou worden naar oktober 2022. Na overleg is besloten de toneelavond
niet door te laten gaan dit jaar. De volgende
toneelavond zal plaatsvinden op zaterdag 15 april
2023.

Naast de tankautospuit heeft de brandweer al vele jaren een tweede voertuig. Door de Veiligheidsregio Utrecht is besloten om dit voertuig te vervangen. Het oude voertuig, een Renault, is precies
20 jaar op de post gebruikt om mee uit te rukken, maar ook om te oefenen. De laatste jaren werd
er vooral gebruik van gemaakt tijdens uitrukken voor bijvoorbeeld reanimaties. Maar het voertuig
heeft zeker ook zijn nut bewezen bij andere uitrukken. Postcommandant Gijs van Brenk vertelt:
“In dit voertuig zat ook altijd een aggregaat en bijvoorbeeld een kleine draagbare pomp. En zeker
die laatste is
regelmatig ingezet, bijvoorbeeld bij het
leegpompen
van kelders of
woonarken.
In het nieuwe
voertuig (een
Mercedes) ligt
geen gereedschap meer.
De hele alarmering is nu
anders ingeregeld. Mochten
wij er met de
tankautospuit
niet uitkomen,
dus als wij niet genoeg specialistisch materiaal hebben om een incident op te lossen, dan komt er
uit een buurgemeente een voertuig om ons te helpen. Het nieuwe voertuig zal dus vooral gebruikt
gaan worden bij het oefenen, opleiden en uitrukken met de AED. Want hoe dan ook kan de bevolking van Zegveld, de Meije en Woerdense Verlaat op ons blijven rekenen.”
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Zegveld Zorgt ALV en activiteiten rondom de Pionier
De plannen werden gepresenteerd en er konden
vragen gesteld worden.
Zegveld Zorgt kon die avond aankondigen dat er
een prachtig bedrag aan subsidies is ontvangen
waardoor alle plannen verwezenlijkt kunnen
worden.
Inmiddels is ook de eerste bijeenkomst met toekomstige bewoners van De Pionier een feit.
Het kennismakingsrondje was die avond eigenlijk overbodig. Alle appartementen zijn toegewezen aan Zegvelders en Meijenaren en de meeste
mensen kennen elkaar al vele jaren.

(Een ingekomen bericht)
Eén van de agendapunten tijdens de Algemene
Leden Vergadering van Zegveld Zorgt was het
goedkeuren van de notulen van april 2019.
Door corona was het drie jaar lang niet mogelijk
geweest ‘live’ met elkaar te vergaderen.
Het ging in de goed bezochte ALV over terugblikken maar vooral vooruitkijken.
Het bestuur heeft in 2020 afscheid genomen van
Geertje Bol als bestuurslid.
Gelukkig was Geertje bereid plaats te nemen in
de toewijzingscommissie van De Pionier en kunnen wij nog steeds een beroep op haar doen.
Karin Vredenbregt volgt Theo Nieuwendijk op
als secretaris, Theo is vicevoorzitter geworden en
Frank Burgers en Henri van Dam zijn benoemd
als algemeen bestuurslid.
In april 2023 zullen voorzitter Hans van Kesteren
en Theo Nieuwendijk na heel veel jaren (helaas)
aftreden. Zegveld Zorgt is nog op zoek naar een
nieuw bestuurslid met een zorgachtergrond. Bent

Waar is dat feestje?
(Een ingekomen bericht)
In februari 1972 werd er aan een cabaretgroep
gevraagd om een deel van hun programma op
te voeren in de gymzaal bij de opening van de
Milandhof. Toen men hoorde dat er een sporthal
beschikbaar kwam, ontstond het idee om te gaan
volleyballen. En zo is 50 jaar geleden volleybalvereniging Animo ‘72 opgericht.
En bij een 50 jarig bestaan hoort natuurlijk een
feestje!
Ben je lid of ooit lid geweest van Animo ‘72 en
18 jaar of ouder, dan nodigen wij jou van harte
uit om dit feest met ons mee te vieren en wel op
zaterdag 24 september 2022.
Schrijf je in op www.animo72reunie.nl en samen
maken we er een knalfeest van !!

u geïnteresseerd, neem dan contact op met Hans
van Kesteren of Theo Nieuwendijk.
Op 1 januari 2021 is Paulien Emidio begonnen
als dorpsconsulent. Paulien is inmiddels helemaal ingeburgerd in Zegveld. Zegveld Zorgt is
blij dat Paulien in ieder geval tot eind 2023 twee
dagen per week beschikbaar is voor het dorp.
De komende maanden zal door het bestuur niet
alleen veel tijd worden gestoken in De Pionier,
maar wordt er ook gewerkt aan de aanpak van
ander zaken. Dit betreft o.a. de energie-armoede
en verschillende nieuwe projecten zoals ‘koken
voor Zegvelders’.
Zodra de plannen definitiever worden, zullen wij
u hierover informeren.
Na de pauze was er een informatiebijeenkomst
met als thema ‘Hoe zit dat nu met die Pionier?’.

Met de bewoners is gesproken over de aanleg
van de ontmoetingstuin en de inrichting van de
ontmoetingsruimte. Het doel is de bewoners hier
zoveel mogelijk bij te betrekken.
Zodra de tuin aangelegd is, zal een aantal malen
per week een groep bewoners/vrijwilligers/
dorpsgenoten hier aan de slag gaan, om met
elkaar de tuin zo mooi mogelijk te houden, zodat
alle bewoners hiervan kunnen genieten.
Eén van de appartementen wordt ingericht als
‘gemeenschappelijke ontmoetingsruimte’. Bewoners kunnen hier een kopje koffie drinken, een
spelletje doen, even bijpraten of met elkaar een
maaltijd bereiden. Zegveld Zorgt zal deze ruimte
de komende 5 jaar huren en zorg dragen voor het
beheer.
In De Pionier gaat Zegveld Zorgt allerlei activiteiten organiseren, waarbij uiteraard ook andere
dorpsgenoten van harte welkom zijn. Wij zijn
nog op zoek naar vrijwilligers die straks een
handje willen helpen bij alle activiteiten. Wilt
u hier meer over weten neem dan contact op
met Piet Bremmer of Marco van Mourik. Alle
telefoonnummers staan op onze website: www.
zegveldzorgt.nl.

Open Tennis Toernooi bij TV Miland
(Een ingekomen bericht)
TV Miland houdt haar open dubbeltoernooi van
maandag 21 juni tot en met zondag 26 juni a.s.
op het nieuwe tennispark aan de Milandweg 27
te Zegveld.
Bij veel deelnemers maken wij al een start in het
voorweekend op zaterdag 19 juni a.s. met het
open Toernooi voor de 17+, 35+. Op maandag
start het 50+ toernooi en dat wordt overdag gespeeld. Tennissers van niveau 6 tot en met 9 kunnen meedoen aan de categorieën HD -DD -GD
en er zal in een
poulesysteem
gespeeld
gaan worden.
Indeling vindt
plaats op
actuele speelsterkte en bij
het spelen van
een eventuele
3e set zal een

Super Tiebreak gespeeld gaan worden.
Inschrijfgeld per persoon per onderdeel bedraagt
€ 10,00.
Inmiddels staat de inschrijving open via
MIJNKNLTB.NL dat kan tot 5 juni a.s.
Net als voorgaande jaren kun je tijdens het
toernooi genieten van uitstekende maaltijden,
want onze keukenbrigade is ook dit jaar weer van
de partij.
Lukt het inschrijven niet of heb je geen partner
maar wil je wel meedoen, mail naar tvmilandopen
@hotmail.com .
TV Miland nodigt je/jullie uit
om in te schrijven. Toeschouwers zijn ook welkom voor een
hapje en/of een drankje en zij
kunnen op het terras genieten
van de tennissport.
De toernooi commissie:
Angeline, José, Rietje, Ton en
Barbara
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Zegvelder in het buitenland
“Bon dia! Het is bijna altijd lekker weer en
iedereen is vrolijk. Het leven speelt zich buiten
af, alles is lekker dichtbij, de wegen zitten
vol gaten, veel mensen kunnen niet rijden,
maar niemand maakt zich druk. Accu’s gaan
soms midden op een kruispunt kapot, rechts
heeft geen voorrang en langzaam rijden op de
linkerbaan maakt ook niet uit. Toeteren kan
betekenen ‘bedankt dat je me voorrang geeft’, of
‘hey, kijk uit, doe normaal!’, net welke betekenis
je beter uitkomt.”
Aan het woord is Karin Hoogendoorn (23)
vanuit Curaçao. Sinds 6 december 2021 verblijft
ze op dit prachtige eiland.
Karin vertelt dat ze in 2020 afgestudeerd
is als logopedist. Ze liep haar eindstage
in het St. Antonius Ziekenhuis en had
het daar ontzettend naar haar zin. Helaas
hadden ze geen uren om daar te blijven
werken. Wel wist ze toen dat ze graag met
ouderen wilde gaan werken. Zowel de
neurologische kant van de logopedie als
de multidisciplinaire samenwerking die
daarbij komt kijken interesseerde haar.
“Helaas ben ik toentertijd 9 maanden
op zoek geweest naar een baan en heb
uiteindelijk het gedeelte ouderenzorg
losgelaten. Zodoende ben ik in de
gehandicaptenzorg beland. Daar kwam
ontzettend veel op mij af, omdat ik niet
echt ingewerkt werd en geen ervaring
had met de doelgroep, of überhaupt
het werken met kinderen. Mijn collega’s
en werkgever waren tevreden met mijn
werkzaamheden, maar na 10 maanden werd het
voor mij toch iets te veel en heb ik in september
2021 ontslag genomen.”
Ondertussen kreeg ze in juni 2021 in de mailbox
van haar LinkedIn een vacature voor op Curaçao.
Daarin stond beschreven: logopedist voor in de
revalidatie en in de gehandicaptenzorg. Dat klonk
perfect! Half hetgeen waar ze wel al wat ervaring
in had en gedeeltelijk hetgeen waar ze heel graag
ervaring in op wilde doen! Ze reageerde met succes op de vacature en had een nieuwe baan.
Helaas werd al snel duidelijk toen ze op Curaçao
aankwam dat de revalidatie-uren niet geboden
kunnen worden. “Daar heb ik een paar weken
ontzettend van gebaald, maar de gehandicaptenzorg hier heeft een hele andere vorm dan
ik in Nederland gewend was. Daardoor leer ik
hier ook ontzettend veel en moet ik erg uit mijn
comfortzone stappen en met creatieve/praktische
oplossingen komen omdat er minder middelen
zijn dan in Nederland. Daarnaast ben ik nog
maar 24 jaar als ik terug kom in Nederland, dus

nog jong genoeg om ervaring op te doen met de
doelgroep waar ik op langere termijn mee zou
willen werken.”
“Ik werk van 8.00 tot 16.00 uur en soms van
7.00 tot 15.00 uur. Ik werk drie dagen in de week
op een groot terrein waar 15 woningen staan,
waarvan 1 voor een blinde, 10 voor verstandelijk
gehandicapten (met vaak ook wat lichamelijke
gebreken) en 4 woningen voor ernstig meervoudig gehandicapten (EMG). Ik werk twee dagen
op een locatie waar 4 EMG huizen zijn en een
groot ODC (Orthopedisch Dagcentrum) is. Op
het ODC heb ik momenteel alleen een coachende
rol, omdat ik de taal nog niet echt beheers. Daar-

naast doe ik ook eet- en drinkobservaties op de
buitenvoorzieningen.”
Naast haar werk gaat Karin graag duiken. “Ik ben
vorige maand met mijn duikcursus begonnen en
mag nu 18 meter diep duiken, ik ga binnenkort
aan mijn advanced beginnen en mag daarna zelfs
30 meter diep duiken!”
Het leven op Curaçao is best wel duur. Karin
vertelt dat alleen de kapper, benzine en de huur
goedkoper zijn. “Sporten kost ongeveer hetzelfde,
maar uitgaan is duurder (€ 4,50 voor een flesje
bier). De lonen (ook de mijne) liggen hier lager
en de boodschappen in de supermarkt zijn
duurder. Bijna alles moet ingevoerd worden, Curaçao verbouwt zelf nauwelijks groente of fruit.
Daardoor heb ik wel anders boodschappen leren
doen. Druiven en appels zijn hier heel duur, in
plaats daarvan koop ik ananas, mango en papaja.
Prei, broccoli en Europese spinazie zijn ook duur,
ik koop hier bijvoorbeeld taugé, jambo (okra) en
plaatselijke spinazie. Alleen is de spinazie echt
een stuk bitterder.”

Ook auto’s op Curaçao zijn duurder. “Toch
hoopte ik te kunnen besparen om een goedkope
Kia Picanto te kopen. Bij mijn derde ritje was ik
naar een strandje wat verder weg gereden. Na een
stuk hobbelpad werd de weg weer mooi, maar
toen pakte mijn auto de versnelling niet meer.
Na m’n auto naar de zijkant van de weg geduwd
te hebben stopten er een paar Nederlanders. Zij
constateerden dat één van mijn motorsteunen
het begeven had… Zodoende heb ik mijn buurman gebeld, heeft hij een sleepwagen geregeld en
mij opgehaald. Auto naar de garage en gelukkig
vlot gemaakt, maar ik moest wel op mijn eerste
werkdag door mijn buurvrouw naar mijn werk
gebracht en gehaald worden.” Uiteindelijk
begaf 2 weken later de accu van haar auto
het (maar volgens Karin kan dat iedereen
overkomen, want accu’s houden het op Curaçao niet langer dan 1 of 2 jaar vol). “En
2 maanden later was de koppelingsplaat of
de drukplaat zo verrot dat ik na een uurtje
rijden thuis kwam met kramp in mijn
linker kuit. Uiteindelijk heb ik hem naar de
sloop moeten brengen en heeft deze auto
mij € 1500,00 gekost. Momenteel rij ik een
Hyundai Tucson en hopelijk is deze auto
wat beter gemaakt voor dit eiland.”
“Zoals je kunt lezen is het leven op Curaçao ook gewoon een leven waarin dingen
soms mee zitten en soms tegenvallen. Maar
ik merk wel dat ik tegenslagen hier heel
anders ervaar. Ik maak me er veel minder
druk om en denk bij veel dingen ‘oooh,
komt wel weer goed!’”
Begin februari dit jaar zijn haar ouders
2 weken langsgekomen. Ze hebben het eiland
rondgereden, Karin heeft haar werk laten zien
en ze kennis laten maken met enkele vrienden.
Ook komt één zus nog in mei, een andere zus in
juni en één in oktober langs. Het is fijn dat haar
familie dan een beeld krijgt bij de verhalen die
ze vertelt.
Karin noemt dat ze natuurlijk dingen mist die
in Nederland gebeuren. Toch merkt ze dat ze nu
nog meer beseft hoe mooi haar leven is bij het
kijken van foto’s of doorgestuurde filmpjes. “Of
dat heimwee is, geen idee. Ik voel voornamelijk
dankbaarheid voor wat ik al om mij heen had en
daarnaast voor wat ik hier nog meer mee mag
maken als toevoeging. Wellicht kan ik dit op deze
manier voelen en ervaren, omdat ik weet dat ik
waarschijnlijk over een jaar of anderhalf weer terug kom. En 1,5 jaar op een mensenleven is niet
zo heel veel. Als het goed is heb ik nog genoeg
tijd om de gemiste speeltijd met mijn neefjes en
nichtje in te halen.
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Kinderen kom

Het meldpunt
bij de start
van de puzzeltocht

De gedecoreerden van de afgelopen jaren wor
de aubade in het zonnetje gezet.

Konings

 
de Milandhof.
Op de foto de vossen die op 5 mei opgespoord moesten
worden tijdens de Vossenjacht
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Het Thomashuis doet mee
aan de familiebingo.

rden tijdens

dag 2022
Het publiek leefde
mee tijdens het volleyballen
aan de
Korensloot.

Margriet Verm
eij kreeg een
decoratie
van de Bond va
n Oranjevere
nigingen voor
25 jaar bestu
urslid.
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De passie van..... Anita de Jong
ALS JE VAN HONDEN HOUDT, IS DIT ECHT EEN VERRIJKING VAN JE LEVEN
Op een wat regenachtige middag ben
ik in gesprek met Anita de Jong. Om
te praten over haar passie. Een puppy
opvoeden en trainen zodat dit later een
geleidehond kan worden.
En Anita begint direct met een
prachtige zin: “Het is mooi, prachtig,
en bijzonder dat de verbinding tussen
mens en dier er kan zijn, waarbij het
dier een belangrijke bijdrage levert aan
het welzijn van de mens. En dit kunnen
dan mensen zijn met een beperking
op wat voor manier dan ook. En het
verrassende is dat deze mensen vaak
niet op een goede manier door andere
mensen geholpen kunnen worden.
Maar dan wel door honden. En als ik
hier een bijdrage aan kan leveren, is dat
echt geweldig.”

Als blindengeleidehond moet een hond
echt heel veel kunnen. Hoogte, breedte en
diepte inschatten, evenals het inschatten van obstakels en hoe de persoon
daaromheen te leiden. Nu zijn er naast de
blindengeleidehonden andere disciplines
gekomen, o.a. buddyhonden voor mensen
met bijvoorbeeld PTSS of een buddyhond
voor kinderen met autisme, maar ook een
assistentiehond voor mensen met rolstoel
of een beperking. Anita vertelt : “Het
maakt mij niet uit voor wie ik een hond
opvoed. Het is echt supermooi dat ik op
deze manier iets kan doen voor een ander
en dat de hond de carrière krijgt die bij
haar past.”
“Weet je, de blijheid van een hond is toch
zo leuk. En een pup is wat dat betreft nog
veel leuker. En het is zo mooi om twee
honden in huis te hebben. Om te zien dat
ze een soort van relatie met elkaar opbouwen. Het geeft gezelligheid in huis en het
is ook voor mij leerzaam. Het is prachtig
om de ontwikkeling van de pup te zien,
toelevend naar het uiteindelijke doel om
hulphond te worden.

Anita vertelt dat ze in Zegveld is geboren,
maar dat haar ouders uit de omgeving
van Amsterdam afkomstig zijn. Als klein
kind gingen ze dus ook nog wel regelmatig die kant op en daar zag zij soms blindengeleidehonden lopen. Dat had toen al
haar interesse. Maar daarnaast was er ook
interesse in bijvoorbeeld dolfijnentherapie of spiegelen met paarden. Dat is ook
echt super interessant om te zien wat dit
vaak voor kinderen met bijvoorbeeld het
syndroom van down kan betekenen.
“We hadden vroeger thuis ook een hond, Esta.
Dit was een echte boerderijhond. Of zoals het
ook wel wordt genoemd, een vuilnisbakkenras.
Het was een hond die wat lijkt op een kleine
golden retriever en zij was goudkleurig. Daar
kon ik uren mee bezig zijn, spelen e.d. En als
de hond dan wel eens niet mee kon op vakantie,
dan was het na afloop van de vakantie echt eerst
de hond ophalen. Dat was voor beide kanten
altijd weer een blij moment.
Toen ik nog bij mijn ouders woonde, heb
ik weleens gezegd dat ik honden wilde gaan
opvoeden als blindengeleidehond. Voorwaarde
daarvoor is wel dat je zelf ook een hond hebt.
Toen ik met Andres ging samenwonen hadden we al vrij snel een hond, Jamy, een golden
retriever. Met Jamy ben ik al snel op puppytraining gegaan. Dat ging zo goed dat ik werd
gevraagd om zelf puppytraining te gaan geven.
En later ook andere trainingen. Nadat Jamy was
overleden kwam er een andere hond. Nusa, een
Vizsla, een Hongaarse staander. Dit was echter
een overenthousiaste hond. Toen Nusa kwam
lukte het niet meer om puppytraining te geven.
Deze hond kon dat niet aan. Het was te druk
voor haar. En zij was niet geschikt om er een
andere hond bij te nemen. Op 13-jarige leeftijd
is deze hond overleden. Na ongeveer een half
jaar kwam toen Easy, onze huidige hond, ook
een Vizsla. Hiermee zijn we o.a. jachttrainingen

gaan doen. Dat vindt Easy echt fantastisch en
toen zij anderhalf jaar oud was, wilde ik toch
meer gaan doen met honden. De droom kwam
terug! De droom die ik eerder had om puppy’s
te gaan trainen. Ik heb toen de site van de
KNGF (Koninklijk Nederlands Geleidehonden
Fonds) bekeken en zij zochten zogenaamde
puppy-pleeggezinnen. En na een paar gesprekken was het oké! Yes.
Want ik wilde het echt heel graag gaan doen,
hoewel ik er wel achter ben gekomen dat het
superintensief is. Ik krijg hierbij echter persoonlijke begeleiding vanuit het KNGF.
Het was nog voor coronatijd dat onze eerste
pup kwam. Imani, een zwarte labrador. En dan
moet je dus naast onze eigen hond ook nog
voor een andere hond gaan zorgen. En je moet
beide honden heel veel aandacht geven. Maar
het was het zeker waard! Toen in coronatijd
Andres ook thuis kwam werken, werd het
gelukkig wel iets gemakkelijker.”
Anita vertelt verder dat het samenleven met de
honden het leuke is van honden houden. En nu
daarnaast dus het trainen van de honden. En
als ze op deze manier nog een bijdrage kan leveren voor iemand, is het helemaal mooi. Want
een goed getrainde hond kan zoveel betekenen
voor iemand die dit nodig heeft. Hier zijn
ontzettend veel voorbeelden van.

Tijdens een wandeling met Imani, de
vorige hond in training, was een jongetje
op het Branderpad takjes aan het zoeken.
Imani ging daar een takje bij brengen.
Prachtig om te zien wat dit met het jongetje
deed! Zij is dan ook autisme-geleidehond
geworden. En we hebben later de mensen nog
een keer gesproken die deze hond nu hebben.
En als je dan de resultaten hoort. Wow! Wat dit
betekent voor dit gezin met autistische kinderen
en wat voor mogelijkheden het biedt, ook voor
de ouders. Dan rest alleen maar dankbaarheid
dat we daar een kleine bijdrage aan hebben kunnen leveren.”
Tijdens het gesprek komt Branca, de huidige
hond in training, een blonde labrador, regelmatig even bij ons langs om te laten merken
dat zij er is. “Branca doet het heel goed op het
Centraal Station. En ook op nieuwe plekken
in de stad neemt ze al het voortouw zoals een
blindengeleidehond zou moeten doen.
Ook leuk is dat je overal toegang hebt met een
geleidehond. Ik geniet er van als ik loop op het
Centraal Station. Vaak zie ik dan een glimlach
ontstaan. Zelfs onder de mondkapjes was dit
te zien. En dat herken ik ook van vroeger. Die
glimlach had ik zelf ook als ik iemand zag met
een geleidehond.
De slogan van het KNGF is : KNGF opent
nieuwe werelden. En dit klopt echt. Voor de
mensen die een hulphond hebben, maar ook
voor ons. (Glimlachend) We hebben zelfs een
museumjaarkaart gekocht! Ik vind alles nog
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leuker om te doen met een hond en dat kan dus
met een geleidehond in opleiding!
Het trainen van een pup vraagt wel creativiteit.
Elke hond is weer anders. Iedere hond heeft weer
een ander karakter. De ene hond moet je hiermee ondersteunen, de andere hond daarmee.
Met de ene hond gaat het heel makkelijk in huis,
een andere hond kan goed getraind worden op
het Centraal Station. Enzovoort enzovoort.”

Donatie van Onderling Verzekerd
voor Johannes Hospitium Vleuten

Vol enthousiasme vertelt Anita wat ze weet. Een
puppy komt ongeveer als ze twee maanden oud
is. Die blijft dan tot de hond 13 – 17 maanden
oud is en hierin kijkt het KNGF echt naar de
hond en wanneer deze hond er klaar voor is. Na
deze tijd gaat de hond naar Amstelveen. Hier is
de hoofdlocatie van het KNGF. Daar krijgt de
hond eerst een gewenning en een basistraining.
Hierna volgt tenslotte de carrièretraining. Voor
een blindengeleidehond kost dit ongeveer nog
zes maanden en voor de andere disciplines kost
dit ongeveer drie tot vier maanden. Daarna, de
hond is dan ongeveer twee jaar, gaat de hond
naar de cliënt. De hond blijft eigendom van het
KNGF en het KNGF blijft begeleiding en ondersteuning bieden. En zij kijken ook of er een
‘hondwaardig’ bestaan geboden kan worden.

Traditiegetrouw werd afgelopen maandag tijdens
de Algemene Ledenvergadering van Onderling
Verzekerd een cheque van € 1.000,00 overhandigd aan een maatschappelijk betrokken
organisatie. Dit jaar viel de keuze op het Johannes
Hospitium Vleuten. Erik Kerpen – voorzitter van
het bestuur van het Hospitium – nam na een
korte toelichting over het hospice en het werk
dat ze verrichten de cheque in ontvangst. Het
hospice is in 1991 opgericht en sindsdien biedt
het mensen een ‘thuis’ in hun laatste levensfase
met deskundige en liefdevolle begeleiding en
verzorging. Professionals en vrijwilligers werken
er nauw met elkaar samen om de zorgen in de

“Met de honden blijft er een emotionele binding, ook als die bij een ander gezin is. En als je
me dan vraagt hoeveel honden we nog op kunnen voeden? Dat weet ik echt nog niet. Je weet,
als je er aan begint, dat het doel is om de hond
op te voeden. En je weet dus ook dat je er weer
afscheid van moet nemen. Maar het gaat om
het doel. Daar doen we het voor!! En we weten
nu dus bijvoorbeeld dat Branca ongeveer tot in
juni bij ons blijft.”
Aan het eind van het gesprek zegt Anita: “Als je
van honden houdt, is dit echt een verrijking van
je leven. Het kost veel tijd en aandacht, maar
het is prachtig.”

(Een ingekomen bericht)

Onder de indruk van het verhaal loop ik terug
naar huis. Wat mooi dat mensen dit kunnen en
willen doen!
Heeft u, of heb jij ook een passie die je graag
met anderen wilt delen? Neem contact met
ons op en we komen een keer langs om hier
mogelijk een mooi verhaal van te maken voor
in de Berichtgever.

Algemene Ledenvergadering na twee jaar weer live
(Een ingekomen bericht)

laatste fase te verlichten en het leven zo aangenaam mogelijk te maken, zowel voor de gast als
voor de naasten. De donatie zal worden besteed
aan nieuwe medicijnkarren. “Het is mooi om op
deze manier bij te kunnen dragen aan de goede
zorg in de laatste levensfase van de gasten van het
Hospitium”, licht Harold Eggenkamp – directeur
van Onderling Verzekerd – toe.
De afgelopen twee jaar werd er digitaal vergaderd. Zowel de directie en medewerkers van
het verzekeringskantoor als de leden waren
verheugd elkaar weer live te kunnen ontmoeten
bij Buitenplaats Kameryck. Onderling Verzekerd
kan terugkijken op een goed jaar en kondigde
daarom tijdens de ALV een premierestitutie voor
al haar leden aan.

De Milandschool en de Koningsspelen
We kijken terug op een succesvolle en leuke dag
met de Koningsspelen. Het was fijn om met alle
leerlingen van de Willibrord en de Miland samen
in beweging te zijn.
We begonnen in de hal van de locatie Willibrord
met een heerlijk en gezellig ‘Koningsontbijt.’
Daarna hadden we nog tijd om buiten te spelen.
De leerlingen van de bovenbouw gingen naar
de tennisbanen. Na de warming-up was er een

circuit met 5 verschillende onderdelen. De
middenbouw was actief op het veld van VVB.
De leerlingen van de onderbouw bleven op de
Willibrord.
Om 12.00 uur verzamelden alle leerlingen van de
Willibrord en Miland zich bij Rijngaarde. Hier
hebben we ‘lang zal ze leven’ gezongen voor alle
leerlingen die in de meivakantie jarig zouden
zijn. Daarna hebben we gezongen en gedanst op
het Koningsspelen lied ‘de Fit Top10’ van Kinderen voor Kinderen.

Dienst in de Hervormde kerk in
Zegveld op 2e Pinksterdag
(Een ingekomen bericht)
Pinksteren is een christelijk feest waarbij gevierd
wordt dat de Heilige Geest naar deze wereld is
gezonden. Het wordt 50 dagen na Pasen gevierd
en daarmee heb je ook meteen de betekenis van
Pinksteren: het woord is afgeleid van het Griekse
woord pentekostè, dat 50 betekent.
Net als Kerst, Pasen en Hemelvaart, is Pinksteren
een gebeurtenis die alles met het verzoenende
werk van Jezus te maken heeft en wat we nu,
2000 jaar later, nog steeds vieren.
Altijd al, of weer eens een keer, een kerkdienst bij
willen wonen? Of benieuwd of er meer is tussen
hemel en aarde en wat de Heilige Geest hiermee
te maken heeft?
Op 2e Pinksterdag, maandag 6 juni a.s., start om
9.30 uur een dienst over het Pinksterfeest.
We gaan op zoek naar wie de Heilige Geest is
en wat Hij doet, ook in 2022. De dienst wordt
geleid door onze nieuwe predikant, Aart-Jan
Hagedoorn.

De kerk (Hoofdweg 72) is open vanaf 9.00 uur en
na afloop van de dienst is er gelegenheid om deel
te nemen aan de Pinkster High Tea & Coffee.
Hartelijk welkom namens de Hervormde gemeente van Zegveld!
Voor meer informatie, bel met Dick Verburg
0348-691059.

Badmintonvereniging
zoekt leden
(Een ingekomen bericht)
Badmintonvereniging Don Quishuttle zoekt
mensen die de club komen versterken.
Op dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur wordt
er recreatief gespeeld in de Milandhof. Nu bestaat
deze groep uit negen dames en één heer. Graag
willen zij de groep uitbreiden.
Bent u/jij op zoek naar een sportieve uitdaging
en is uw interesse gewekt? Neem dan contact op
met Tonnie Verbree, tel. 0172-685512.

KMN

KOOMAN MECHANISATIE
NOORDEN

De beste zorg
voor al uw

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

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

• dakbedekking & onderhoud • lood- & zinkwerk • centrale verwarming
Tel.: 0348-407690 Fax: 0348-407190
www.disseldorpinstallaties.nl

www.elwi.nl Email: info@elwi.nl
Whats app of bel naar 06 - 22467345 of gebruik de ELWI App

Esensa Mediterana

    *
Verkrijgbaar bij Salon La Sonrisa
      
+,-/00112-3
Elvera • Salon La Sonrisa • salonlasonrisa@ziggo.nl

Voor:
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Nijverheidsbuurt 1 - Zegveld- Tel: 0348-691228 Fax: 0348-691990
E-mail: info@vddool.nl Website: www.vddool.nl
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Hoofdweg 144 - 3474 JK Zegveld
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Mario’s avontuurlijke reis naar Nepal
Vorige maand heeft Mario
Bremmer een hele bijzondere
reis gemaakt, een 13 daagse trail
naar het Everest Base Camp. Dit
basecamp ligt op 5364 meter
hoogte op de Mount Everest,
de hoogste berg ter wereld in
Nepal. Mario vertelt: “Vijf jaar
geleden heb ik de Kilimanjaro
in Tanzania beklommen en heb
daar drie vrouwen ontmoet. Er
zijn hechte vriendschappen ontstaan en we zochten een nieuwe
uitdaging op wandelgebied. In
2019 hebben we de vierdaagse
van Marbella, Spanje gelopen
en vorige maand met elkaar de
Mount Everest in Nepal!” Het
was nog een tijdje onzeker of
het allemaal wel door kon gaan vanwege corona,
maar op 30 maart jl. zaten ze in het vliegtuig
naar Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. Na
een verblijf van een paar dagen in deze kleurrijke
stad start de reis naar de Everest Base Camp.
Mario heeft een prachtig fotoboek gemaakt
waarin duidelijk te zien is dat het geen makkelijke tocht is. Eerst vliegen zij met een klein
lokaal vliegtuigje van Kathmandu naar Lukla,
wat bekend staat als de gevaarlijkste luchthaven
ter wereld. Denk aan bergen rondom, een hele
korte start- en landingsbaan en het feit dat de
piloten aanvliegen en landen ‘op zicht’ zonder
moderne apparatuur. We kunnen ons er wel een
voorstelling van maken.
Vanaf deze plaats start de 13 daagse tocht. Een
prachtige reis door het gebergte van Nepal.
”Vanaf dit punt wordt alles vervoerd door
mens en dier, de sherpa’s, ezels en yaks dragen
dagelijks vele kilo’s op hun rug en hoofd voor de
hikers en bergbeklimmers. De dorpen in deze
omgeving worden ook op deze manier van allerlei goederen voorzien.” Mario overnacht met de
groep in theehuizen, simpele locaties met bed,
stromend (koud) water en mogelijkheden om te
eten. De kachel wordt opgestookt met de poep
van de yaks. Wanneer dat op is, gaat de kachel
weer uit en is het tijd om naar bed te gaan. De
wandeltochten starten op tijd, rond 07.30-08.00
uur en rond 16.00 uur is de aankomst bij de
volgende stopplaats. Over een afstand van drie
kilometer doe je ongeveer drie uur. Dit komt

door de onverharde wegen. “Bij elke stap moest
ik goed kijken waar ik die neerzette, overal lagen
keien en rotsen. Daarnaast moest ik wennen
aan het lopen op grote hoogte door de lagere

Familiemarkt 2022
(Een ingekomen bericht)
De Familiemarkt komt steeds dichterbij. De organisatie is druk bezig om de laatste puntjes op
de i te zetten om zo een mooi bedrag op te halen
voor noodhulp aan Oekraïne. Heeft u zin in een
gezellig dagje uit? Kom dan zeker 11 juni a.s. ook
op de Familiemarkt langs. De markt bestaat uit
diverse kramen met onder andere streekproducten, tweedehands kleding en de kinderen hebben
een speciaal stuk voor hun kleedjesmarkt.
Daarnaast is er ook veel te doen! Er zijn bijvoorbeeld springkussens voor de kinderen en er

luchtdruk. Hoe hoger, hoe minder zuurstof. Ook daardoor kun je niet snel lopen.”
Gelukkig heeft Mario geen last gehad van
hoogteziekte, door preventief medicijnen
hiervoor te slikken. Na acht dagen hiken,
met mooie vergezichten op de bergen,
dorpjes en prachtige natuur is het Base
Camp bereikt, wat een prestatie! Over de
terugreis wordt ook nog eens vijf dagen
gedaan, er is geen snelle route terug naar
beneden. “Dat is een groot verschil met de
klim van de Kilimanjaro, dat is natuurlijk
één berg en in Nepal is het één groot
bergachtig gebied, dus je gaat omlaag en
dan weer een stukje omhoog, dan weer
slingerend langs een berg of over een
touwbrug. Zo langzaam aan verandert de
natuur weer, van kale rotspartijen op het
Base Camp terug naar de begroeide omgeving van Lukla op ca 2850 meter. Mario kijkt
met haar vriendinnen terug op een prachtige
ervaring en de plannen voor een volgend avontuur worden alweer gemaakt!
kan geschoten worden bij de schiettent. Om het
feest compleet te maken kunt u genieten van een
stukje vlees van de barbecue, een frietje van de
friettent en een kopje koffie bij de koffietent.
De dag goed beginnen? Bestel dan vooral een
heerlijk ontbijtje van de ontbijtactie! Deze wordt
11 juni voor 8.00 uur aan de deur bezorgd.
Heeft u nog mooie tweedehandskleding die u
graag aan het goede doel geeft? Deze kunt u
inleveren bij meerdere adressen op het dorp.
Bekijk voor het bestellen van een ontbijtje
en het inleveren van kleding op onze website
www.familiemarktzegveld.nl. Ook voor meer
informatie.
Wij zien u graag 11 juni op de Familiemarkt!

Collecteer voor de Brandwondenstichting
(Een ingekomen bericht)
Mensen die ernstige brandwonden hebben, verblijven soms maanden in het ziekenhuis. Daarna
zijn ze vaak voor het leven getekend. Met een
uurtje collecteren kun jij al het verschil maken
voor deze mensen!
De collecteweek is dit jaar van 9 t/m 15 oktober.
Je kunt je als collectant aanmelden via https://

brandwondenstichting.nl/word-collectant
of neem contact op met de organisator in
Zegveld. U kunt bellen naar Eveline BrakTanger (0625243389) of Patricia Grootewal
(0612586109) of een mailtje sturen naar Brandwondenstichting.zegveld@gmail.com.
Samen met de organisator bepaal je in welke
straat je kunt collecteren.
Elke bijdrage telt voor brandwondenslachtoffers!

Foto expositie Floris van Woudenberg in de bieb
(Een ingekomen bericht)
Tot half juli exposeert Floris van Woudenberg
in onze bibliotheek. Al ruim 50 jaar komt deze
fotograaf zeer regelmatig op Terschelling. Inmiddels ziet hij dit veelzijdige eiland als zijn tweede
thuis. De rust en de ruimte, het licht en de natuur
blijven hem bekoren en in elk jaargetijde ziet het
er naar zijn zeggen weer anders uit. In deze korte
serie van 8 foto’s laat hij een kleine impressie zien
van wat Terschelling te bieden heeft.
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Van Woudenberg is woonachtig in Woerden.
Aanvankelijk heeft hij zich toegelegd op landschapsfotografie. Later zijn daar onder andere
macrofotografie en portretfotografie bijgekomen
(zie www.florisvanwoudenberg.nl).
Verschillende cursussen bij onder andere Dies
Groot, het lidmaatschap van fotoclub Iris en een
fotomentoraat hebben zijn blik verruimd. Maar
het landschap blijft voor hem een bijzonder iets.
Voor meer informatie: floris56@outlook.com

• Hak-, boor- en sloopwerk
• Beton-, graaf- en zaagwerk
• Uithakken van betonmixers
• Verhuur van arbeid enz.
Tel. 06-53 20 95 66
vdknaapsloopwerken@gmail.com

Paulien Emidio Wer
Werkdagen:
Dorpsconsulent ZegveldZorgt Woensdag en donderdag

>?CDGI' JCL"

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

Broekerweg 19 I 3474 KK Zegveld I T: 06 21221145
jaccoverburgaannemersbedrijf.nl
• MIDDENWEG 2F • 3474 KC •
• TEL. 06 3730 6134 •

De Berichtgever
Burgerlijke stand
Geboren:
22 april 2022
Benjamin Joël (Benjamin), zoon van
Benno & Jeanine van Dam-Kastelein
W. Alexanderstraat 40, 3474 JT Zegveld

Huwelijk:
9 juni 2022
André van Kempen & Jolanda van Vliet
Hof van Voorvliet 8, 3461 GZ Linschoten
17 juni 2022
Patrick de Jong & Cynthia Verhage
Eikenlaan 25, 3474 HB Zegveld

25 jaar getrouwd:
20 juni 2022
Marcel & Florentina Immerzeel-de Leeuw
Hoofdweg 107, 3474 JB Zegveld
21 juni 2022
Dirk & Petra Haring-Boele
Broeksloot 70, 3474 HR Zegveld

50 jaar getrouwd:
18 mei 2022
Jan & Greet Berghoef-van den Hooren
Broeksloot 1, 3474 HS Zegveld
8 juni 2022
Gert & Thea Wijman-Groenendijk
Boschsloot 14, 3474 HK Zegveld

Overleden:
15 april 2022
Antoine Maurice Francois (Ton) Wasmoeth
in de leeftijd van 96 jaar
Gewoond hebbende van 1969-1979:
Broekerweg 19, 3474 KK Zegveld
Correspondentieadres:
Hoogenvaert 56, 6581 HZ Malden
27 april 2022
Jan Harm Fritsma
in de leeftijd van 80 jaar
Ferdinand Bolstraat 29, 3443 WB Woerden
28 april 2022
Abelina (Ineke) Beukers-Hamelink
in de leeftijd van 92 jaar
Laatst gewoond hebbende:
Het Olympiadehuis, Gouda
Correspondentieadres:
J. Beukers, Hoofdweg 58, 3474 JG Zegveld
28 april 2022
Arie de Leeuw
in de leeftijd van 93 jaar
Jan van der Heydenweg 340, 3401 RJ IJsselstein
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Stichting Welzijn Zegveld
(Een ingekomen bericht)
Jeu de boules
U ziet op vrijdagmiddag vast wel eens een aantal
mannen op de jeu de boules baan, nabij het monument, een balletje gooien. Ook hiervoor geldt
dat er nog spelers bij kunnen.
Dat
n. D
at hoeven echt
niet alleen mannen te zijn, dames
amees zijn
ook heel welkom. Wilt u eerst
eens
st ee
ens
zien of het iets voor u is? Naast
ast
de baan staat een aardige bank
nk
vanwaar u het spel rustig kunt
nt
bekijken en desgevraagd worrden de spelregels aan u uitgelegd.
legd
d.
Ballen zijn aanwezig en gestart
art
wordt op vrijdag om 14.00 uur.
ur.

Klaverjassen
Elke dinsdagmiddag wordt ervan 14.00 tot 16.00
uur met veel enthousiasme geklaverjast in de
Zegge. Er is nog plaats voor nieuwe medespelers. Het zou leuk zijn als er nog een tafel bezet
wordt. Kom eens binnenlopen
binnenlop
p om te
kijken of
o het iets
voor u is. U bent
vvan harte
welkom.
Meedoen
is gratis,
alleen voor
koffie
kko of thee
betaalt
u een
bet
kleinigheidje.
kleiin

Subsidie voor cultuurmakers
(Een ingekomen bericht)
Organiseer je een culturele activiteit in Zegveld?
Denk er dan eens aan een cultuurprikkel aan te
vragen bij het Cultuur Platform Woerden. Om
te stimuleren dat er mooie culturele plannen
gerealiseerd worden, kun je nu tot 1 juli 2022 een
Cultuurprikkel aanvragen van maximaal € 750,00.
Verschillende Zegveldse initiatieven hebben hier
al succesvol gebruik van gemaakt.
De aanvraagprocedure is snel en heel eenvoudig.
Wekelijks worden de aanvragen beoordeeld,
waardoor aanvragers snel weten waar ze aan toe
zijn en het bedrag direct beschikbaar is. Dus,
culturele stichting, muziek- en zangvereniging,

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.
28 mei:
1 juni
11 juni:
15 juni:
18 juni:
29 juni:
2 juli:
7 juli:
9 juli:
9 juli
4 aug:
9 aug:
24 aug:
3 sep:
24 sep:
5 nov:

Polsstokwedstrijd Verburg Kaas Bokaal
Zegvelds diner
Familiemarkt
Polsstokwedstrijd Zegvelds Kampioenschap
Stratenvoetbal
Polsstokwedstrijd Snacker Dekker Bokaal
Culturele Stichting Zegveld: Zegveld Zomert
Zomerconcert KNA
Meije Buurtfeest
Polsstokwedstrijd Zegvelds Kampioenschap
en Boer Bert Bokaal
Kom naar de Thuisbus
Polsstokwedstrijd Ons pakken ze niet Bokaal
Polsstokwedstrijd Zeeuw & Zeeuw Ford
Woerden
Meijerie
Reünie volleybalvereniging Animo ‘72
Najaarsconcert KNA

koren, tekenclub en anderen, heb jij al een cultureel plan dat je om financiële redenen niet kunt
realiseren? Stuur snel een aanvraag in! Kijk snel
op www.cultuurplatformwoerden.nl
Cultuur Platform Woerden maakt sinds 2005
mooie plannen mogelijk voor cultuurmakers
uit Woerden, o.a. door financiële ondersteuning
van culturele projecten. Door de teruglopende
aanvragen in de coronatijd, besloot het Cultuur
Platform te starten met de Cultuurprikkel.
Diverse lokale cultuurmakers vroegen dit al aan.
“Om ook na de lockdown ook weer mooie culturele plannen mogelijk te maken verlengen we de
subsidie.” aldus het Cultuur Platform.

Koninklijke
onderscheiding
In de media heeft u al kunnen lezen dat onze
dorpsgenoot Jan Beukers, Hoofdweg 58, een
Koninklijke Onderscheiding uitgereikt zou
krijgen op 26 april jl.
In verband met familieomstandigheden is de
uitreiking niet doorgegaan en verplaatst naar
een later tijdstip. Wanneer de uitreiking heeft
plaatsgevonden zullen wij u hierover nader
berichten.

De Berichtgever in 2022
De Berichtgever hoopt in 2022 te verschijnen
op 24 juni, 23 september, 21 oktober,
18 november en 16 december.
Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk woensdag 8 juni 2022
bij ons binnen te zijn.
Advertenties
e Zegveldse
Voor het laatst
uiterlijk vrijdag
en op de
nieuws, kijk ev
10 juni 2022.
e van
Facebooksit
r en op
De Berichtgeve
net
d.
el
gv
www.ze

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

