
Op donderdagmid-
dag 22 september jl. 
vond er een bijzondere 
bijeenkomst plaats van 
The Four Chaplains 
Memorial Foundation 
Nederland in de prach-
tige Bonaventurakerk 
in Woerden. Terwijl de 
zon vriendelijk door 
de glas-in-lood-ramen 
van de kerk scheen, 
werd deze bijeenkomst 
geopend met het 
nationaal volkslied van 
Amerika, indrukwek-
kend uitgevoerd door 
Harmonie ‘De Vriend-
schap’. Na een welkom 
door burgemeester 
Victor Molkenboer 
vertelde ds. Ko Sent 
de geschiedenis van 
de Four Chaplains. 
De Amerikaanse 
organisatie Chapel 
of Four Chaplains is 
een oecumenische 
stichting, opgericht 
ter nagedachtenis van 
vier geestelijk verzor-
gers (van protestantse, 
rooms-katholieke en 
joodse denominatie) die in de Tweede 
Wereldoorlog stierven. Nadat het 
troepentransportschip Dorchester 
waarop zij voeren was getorpedeerd, 
gaven zij hun zwemvesten weg aan 
andere passagiers en zijn al zingend en 
biddend met het schip in de zee ver-
dwenen. Meer informatie over de Four 
Chaplains Memorial Foundation is te 
vinden op: www.fourchaplains.org. 

In aanwezigheid van familieleden, 
veteranen, vertegenwoordigers van de 
Nederlandse krijgsmacht, de Ame-
rikaanse ambassade in Nederland 
en van de Four Chaplains Memorial 
Foundation uit de Verenigde Staten 

was het onze dorpsgenoot Wout 
Verweij die als eerste de prestigieuze 
Amerikaanse onderscheiding kreeg 
uitgereikt. Wout kreeg The Four Cha-
plains Appreciation Award, omdat hij 
het initiatief nam voor een oorlogsmo-
nument in Zegveld, ter nagedachtenis 
aan de bemanning van de neergestorte 
B-17 bommenwerper San Antonio 
Rose. Het toestel stortte op 21 februari 
1944 neer in de polder bij Zegveld na 
te zijn geraakt door Duits afweerge-
schut. Wout nam het initiatief voor het 
monument dat in oktober 2015 werd 
onthuld. Sindsdien zorgt hij voor het 
monument en eert jaarlijks de gesneu-
velde militairen op 4 mei. De Four 
Chaplains Appreciation Award werd 
uitgereikt door gezagvoerder Jennifer 

Mills, defensie attaché 
van de Amerikaanse 
ambassade. Wout was 
zichtbaar geroerd toen 
bij hem de bijbeho-
rende versierselen en 
oorkonde  werden op-
gespeld en uitgereikt.
Wout bedankte The 
Four Chaplains Me-
morial Foundation en 
zei bijzonder vereerd 
te zijn met deze onder-
scheiding en dankte 
een ieder die hiertoe 
had bijgedragen.  

Naast de onderschei-
ding die Wout ontving, 
werden nog vier hoge 
Amerikaanse onder-
scheidingen uitgereikt, 

waarbij Harmonie ‘De Vriendschap’ 
tussendoor prachtig speelde.
De bijeenkomst werd afgesloten met 
het lied de Battle Hymn of the Repu-
blic, een hymne die de Amerikaanse 
Burgeroorlog (1861 - 1865) bezingt, 
die ten grondslag ligt aan de vorming 
van de huidige Verenigde Staten van 
Amerika. 

De Berichtgever is trots op onze 
dorpsgenoot Wout Verweij en felici-
teert hem van harte met deze hoge 
Amerikaanse onderscheiding.

Prestigieuze Amerikaanse onderscheiding 
voor Wout Verweij

Wout Verweij 
kreeg als eerste 
de prestigieuze 
Amerikaanse 
onderscheiding 
uitgereikt.
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 Telefoon 0348-407238/407069
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Wilt u meer weten? 
Kom naar Nijverheidsbuurt 5 
of neem vrijblijvend contact 

met ons op:
Tel. 0348-692388 /

06-5062 0862 
marceldonselaar@ziggo.nl
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Machinehandel, 
Verhuur en Reparaties

G. Donselaar & Zn.

Heftrucks  •
Hydr. kranen  •

Sloopsorteergrijpers  •

•  Motoren
•  Onderdelen
•  Hydr. slangen service

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

| VERDICHTINGSMATERIALEN | POMPEN | AGGREGATEN | 
| COMPRESSOREN | LICHTVOORZIENINGEN | MEETINSTRUMENTEN | 

| BESTRATINGSMATERIEEL | SLEUFBEKISTINGEN |  
| GRONDVERZETMATERIEEL | RIOOLWERKZAAMHEDEN |

www.bunnikverhuur.nl  |  T 06 303 87 349

TE HUUR: 
BEDRIJFSRUIMTE

T.B.V. OPSLAG OF 
STALLING 

Mooie droge, afgesloten ruimtes  
met grote roldeur en aparte 

loopdeur.

MOMENTEEL NOG 
1 BESCHIKBAAR van ± 145 m2.

Voor informatie of bij interesse  
bel naar 06-23311759 of mail naar 

kasteleinverhuurbroekerweg@gmail.com.

KMN KOOMAN MECHANISATIE 
NOORDEN

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

Voor al uw tuinmachines 
en het 

onderhoud hiervan!

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

Vrijdag 30 september jl. was een spannende 
dag voor de cursisten van de schilderclub 
van Welzijn Zegveld. Na tien jaar gingen 
zij voor het eerst exposeren in de Meijezaal 
van Gasterij De Milandhof. Na dagen van 
voorbereiding was het om 10.30 uur zover dat 
de wethouder van Cultuur van de gemeente 
Woerden, de heer Jelmer Vierstra, de expositie 
kwam openen. 
Na een welkomstwoord van voorzitter 
Herman Lekkerkerker was een ‘Française’ 
uitgenodigd om te helpen bij de opening. 
Deze look a like ‘Française’ werd gespeeld 
door cursist Riet Verheul. Met een alpinopet 
op haar hoofd van de vorig jaar overleden 
Jacques Tournant (zo was hij er toch een 
beetje bij), met een oude boerenkiel aan van 
haar overgrootvader en een rode zakdoek die 
voor diverse doeleinden dienst deed, begon 
zij de hand van Jelmer Vierstra te beschilde-
ren met allerlei kleuren (zie foto). Voor de 
gelegenheid was zijn hand wel ingepakt in een 
medische handschoen. Daarna mocht hij het 
schilderij met daarop WELKOM versieren 
met zijn handdruk. 
Vervolgens werd een toast uitgebracht op de 
opening en op de Milandhof als dank voor 
het jarenlange gebruik van de Zegge. Jelmer 

(Een ingekomen bericht)

Op reis met Mario Bremmer
Dat Mario Bremmer sportief is weten we wel. 
Je ziet haar met enige regelmaat een rondje 
om Zegveld rennen en een hele marathon 
staat ook op haar conto. Mario houdt het niet 
bij een vlak traject, zij heeft inmiddels hoge 
bergen in de wereld bedwongen, waaronder 
de Kilimanjaro, de hoogste berg in Afrika en 
een deel van de Mount Everest. Deze spor-
tieve hoogstanden zijn voor  Welzijn Zegveld 
aanleiding geweest om aan haar te vragen 
over deze reizen te komen vertellen. 
Mario was meteen enthousiast en verzorgt op 
woensdag 16 november a.s. een middag over 
deze bijzondere reizen. Jos Didden zal haar 

De Activiteiten van de stichting Welzijn Zegveld
die middag bijstaan door de gemaakte foto’s 
te tonen. Zet in uw agenda: 16 november om 
14.00 uur in de Milandhof.
Graag opgeven bij Hanneke Kastelein, tele-
foon: 691891.

Legpuzzels te leen
In de Zegge ligt een hele stapel legpuzzels. Er 
zijn diverse soorten puzzels, waaronder Van 
Haasteren, bloemen, dieren, steden enz. Deze 
puzzels kunt u kosteloos lenen. Er ligt een 
lijst waarop u het puzzelnummer, uw naam, 
telefoonnummer, geleend op datum en terug 
op datum invult. U mag twee puzzels per keer 
meenemen. Dit kan als de Zegge open is en 
anders op afspraak bij Hanneke Kastelein, tel. 
691891.

Twee lessen gratis
Welzijn Zegveld biedt de mogelijkheid om 
aan nieuwe cursisten de eerste twee lessen van 
de aangeboden activiteiten gratis bij te wonen 
om te kijken of het iets voor u is.

Website
Op www.welzijnzegveld.nl staat inmiddels een 
korte impressie van de succesvolle schilderijen 
expositie, gehouden op 30 september en 1 ok-
tober jl. Verder vindt u daar een overzicht van 
alle activiteiten, leuke foto’s in en om Zegveld. 
Als er nieuws over Welzijn Zegveld te melden 
is, vindt u dit ook op de website. 

Vierstra zei in zijn 
openingswoord: “Ik 
heb begrepen dat dit 
de eerste expositie 
is van de schilder-
groep, dus spreken 
we niet meer van 
cursisten, maar van 
kunstenaars. Kunst 
en cultuur is er om 
van te genieten, 
maar zelf maken 
is als vitaminen 
voor de mens. Fijn 
dat we na enkele 
jaren weer kun-
nen genieten van 
kunst.” Herman 
bedankte wethou-
der Vierstra door 
hem een bekend 
Zegvelds cadeau 
aan te bieden, 
een kaasje in een 
boerenzakdoek. 
Welzijn Zegveld 
heeft dank-
baar gebruik 
gemaakt van de 
Cultuurprikkel 
die het Cul-
tuur Platform 
Woerden had 
ingesteld om de cultuur te promo-
ten. De aanvraag werd beloond met € 750,00, 
waardoor deze expositie georganiseerd kon 
worden.

Docent Mona Gerritsen is trots op de pres-
taties van haar cursisten. “Ik probeer ze met 
verschillende technieken te laten werken met 
steeds verschillende onderwerpen. Wel wordt 
bijna altijd vanaf een voorbeeld geschilderd.” 
De werken bestaan uit houtskool tekeningen, 
acryl verf op doek of op papier, aquarel en 

pastelkrijt. Al met al is het een heel indruk-
wekkende en kleurrijke tentoonstelling ge-
worden, waarbij de cursisten echt kunstenaars 
genoemd mogen worden. Zij hebben boven 
hun kunnen gepresteerd, chapeau! Zowel 
vrijdag 30 september als zaterdag 1 ok tober 
jl. werd de expositie druk bezocht en werden 
er zelfs enkele kunstwerken verkocht. Mis-
schien kunnen zij later wel zeggen: “Ik heb 
een ‘Magda van Tol’ of een ‘Marijke Woerde’ 
in huis".
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Wij willen iedereen bedanken voor het vertrouwen en de klandizie  

en zeker voor de steun tijdens de twee corona jaren.

Elly en Aart van Hanswijk

en het Golden Team

Het is 2010 als Reinier 
Kroes op de veiling 
‘De Halve Maan’ in de 
Meije koopt. Reinier, een 
jeugdvriend van Elly, wist 
dat zij bezig was met de 
aankoop van een kroeg 
in de regio. Toen dat niet 
door ging, vroeg hij haar 
of zij de nieuwe uitbaat-
ster wilde worden van ‘De 
Halve Maan’, vooruitlo-
pend op de nieuwbouw 
die hij voor ogen had. Dit 
aanbod heeft Elly toen 
aangenomen. Met man en 
macht zijn ze aan de slag 
gegaan om het café weer 
caféwaardig te maken. Het 
was zo slecht en levens-
gevaarlijk. De elektrici-
teitsdraden hingen met 
punaises aan het plafond 
en op de koof boven de 
bar lagen de dooie ratten 
en muizen. Van binnen 
werd het helemaal ge-
sloopt en alleen de muren 
bleven staan. Na enkele 
maanden keihard werken 
ging op 1 juli 2011 het café 
weer open. 
Elly vertelt: “In het begin 
was het drama om de 
zaak weer op te bouwen. 
Iedereen fietste voorbij en ging naar Schouten 
verderop in de Meije. Uiteindelijk verloochent 
kwaliteit zich niet en kwamen steeds meer 
gasten naar ons café, maar het duurde best wel 
een poos.” 
‘De Halve Maan’ was eerst een kroeg en Elly 
wilde er een eetcafé van maken. “Het duurde 
best wel even voordat de mensen dit door 
hadden.”
In september 2014 is het oude pand gesloopt 
en een nieuw pand met een woning er boven 
neergezet. In een halfjaar tijd stond het nieuwe 
pand er en kon Elly in mei 2015 de deuren 
openen van het nieuwe eetcafé. In de Be-
richtgevers van juni 2011 en maart 2015 staat 
uitgebreid het verhaal over de start in 2011 en 
de sloop en bouw in 2014/2015. 

Elly vertelt: “Na elf jaar is het goed geweest. 
Het idee om ‘De Halve Maan’ over te doen is 
eigenlijk aangezwengeld door twee heren die 
het wilden kopen. Toen is het zaadje geplant. 

Met die twee he-
ren is het echter 
niets geworden. 
Ik wilde het ook 
overdragen aan 
iemand die het waard is. Ik kwam daarna in 
contact met Michel Wouters en het klikte 
meteen tussen ons.”

Michel Wouters is 38 jaar en het horeca leven 
zit in zijn bloed. Zo heeft hij 20 jaar ervaring 
opgedaan bij de familie De Valk, waar hij o.a. 
in de horeca, het restaurant en als manager 
heeft gewerkt. Michel woont sinds twee jaar 
met zijn vriendin en ouders in de Meije en 
ze zijn sindsdien verknocht aan deze plek. 
Vanaf januari 2022 runt hij 'Strand Zomer'. 
“Het was eerst helemaal niet mijn bedoeling 
om ‘De Halve Maan’ over te nemen, maar 
het kwam op mijn pad en buurmans goed is 
maar eenmaal te koop. Het is eigenlijk een 

huiskamer dat je koopt. Ik ben 
erg dankbaar dat Elly het aan 
mij heeft gegund.” Elly vertelt 
ook dat alle gasten erg blij zijn 
dat Michel het gaat overnemen. 
“Ik stop officieel per 1 novem-
ber a.s., maar vanaf 3 oktober 
jl. zijn we dicht in verband met 
de afronding en vakantie.” Het 
laatste weekend van september 
heeft Elly afscheid genomen van 
haar gasten, waarbij ze terecht in 
het zonnetje is gezet en verwend 
met cadeaus. 

Michel streeft er naar om ‘De 
Halve Maan’ half november 
weer te openen. “Administratief 
moet er nog heel wat geregeld 
worden, maar ik heb er ontzet-
tend veel zin in. Ik ga het wel iets 
moderniseren. Mijn eigen sausje 
er overheen gooien, zoals ze dat 
noemen. Ik moet me ook thuis 
voelen in mijn eigen tent. Zo 
komt er waarschijnlijk een ander 
tapijt op de vloer te liggen. Om 
een nieuwe draai aan ‘De Halve 
Maan’ te geven, wordt de naam 
Eetcafé verandert in Brasserie. 

Nee, er komen geen barkrukken aan de bar te 
staan. Activiteiten zoals ‘De Meije zingt Hazes’ 
houden we er in. De functie van deze plek is 
mensen bij elkaar brengen, de buurtfunctie. 
Wat Elly heeft opgebouwd, wil ik houden. Ik 
ben blij dat een gedeelte van het personeel van 
Elly bij mij komt werken.”

Omdat 'Strand Zomer' de wintermaanden 
dicht is, kan Michel al z’n energie stoppen in 
zijn Brasserie ‘De Halve Maan’. “Als het nodig 
is zal mijn vriendin Sher af en toe bijspringen. 
Verder wordt ik bijgestaan door twee andere 
steunpilaren in mijn leven, dat zijn mijn ou-
ders. Zij zullen er ook iedere dag zijn.” Tot slot 
vertelt Michel dat hij er naar streeft om met 
het WK en EK voetbal open te zijn. 

De Berichtgever heeft Elly in het afscheids-
weekend eind september bedankt voor de fijne 
samenwerking en wenst haar, samen met haar 
man Aart, nog heel veel mooie en gezonde 
jaren. 
En Michel wensen wij heel veel sterkte en 
succes als nieuwe uitbater van zijn Bras-
serie ‘De Halve Maan’. Wij hebben daar alle 
vertrouwen in. 

Wisseling van de wacht bij 'De Halve Maan'



5De Berichtgever

(Een ingekomen bericht)

Zaterdag 17 september jl. verzamelden acht-
tien enthousiastelingen zich bij het kantoor 
van Onderling Verzekerd aan de Middenweg 
in Zegveld. Het betrof een mix van medewer-
kers van het verzekeringskantoor en een aantal 
Zegvelders. Zij hadden allemaal één doel voor 
ogen: de straten van Zegveld ontdoen van 
zwerfafval tijdens de Onderlinge Opschoon-
dag. 

Taart van de wethouder
Arjan Noorthoek, wethouder van 
Zegveld, verraste de vrijwilligers 
met zijn komst en een heerlijke 
slagroomtaart. Ook nam hij zelf 
een grijper ter hand en ging met 
een vuilniszak de straat op. “Fijn 
dat ons initiatief zo wordt gewaar-
deerd vanuit de gemeente. Dat 
geeft extra motivatie! Sowieso werd 
het ons heel makkelijk gemaakt om 
deze dag te organiseren met de ma-

Collecteweek KWF
(Een ingekomen bericht)

5 t/m 11 september jl. was de landelijke col-
lecteweek van KWF Kankerbestrijding.
De collecteweek was dit jaar voor het eerst 
volledig digitaal. Er werd niet meer langs de 
deuren gegaan met de oude en vertrouwde 
collectebus, maar met het nieuwe collectebord 
met daarop een QR-code. Ook Zegveld moest 
eraan geloven.
Het was voor zowel de collectanten als wijk-
hoofden even wennen, maar als coördinatoren 

van de afdeling Zegveld kijken we terug op 
een zeer succesvolle collecteweek!
Zo is Petra op bezoek geweest bij Giel Beelen 
tijdens de marathon uitzending op Radio 2 
om aandacht te vragen voor het KWF en de 
collecteweek en is er gul (digitaal) gedoneerd 
bij de collectanten langs de deuren. 
Landelijk is er ruim € 3,5 miljoen opgehaald; 
een waanzinnig mooi bedrag!
€ 17.761, - hiervan is opgehaald door de 
afdeling Woerden (met daarin ook de kernen 
Zegveld, Kamerik en Harmelen). 
In Zegveld hebben we het mooie bedrag van 
€ 1604,25 opgehaald en daarmee hebben we 
zelfs iets meer opgehaald dan vorig jaar! 

Wij kijken dan ook terug op een geslaagde 
collecteweek en willen alle collectanten, ook 
namens het KWF, hartelijk bedanken voor 
hun inzet!

We zijn nog altijd op zoek naar enthousiaste 
collectanten voor volgend jaar. Heeft u vol-
gend jaar september twee uurtjes over? U kunt 
zich aanmelden als collectant door een mailtje 
te sturen naar peetenneel@gmail.com. 

Namens het KWF hartelijk bedankt!
Petra Woerde en Gerona Vermij.

terialen die de gemeente Woerden beschikbaar 
stelde”, geeft Roselle Gruters aan. Zij organi-
seerde deze opschoondag samen met haar col-
lega’s Madelon Wolmerstett en Karin Oelderik. 
De activiteit is het derde vrijwilligersinitiatief 
dat de verzekeraar dit jaar organiseert voor 
haar medewerkers. Onder de titel 'Onderling 
met Elkaar' neemt iedere medewerker een keer 
deel aan een maatschappelijke activiteit.

Samenwerking Coop Bremmer
Onderling Verzekerd vond in Coop Brem-

mer uit Zegveld een fijne partner voor de 
aankleding en catering van de activiteit. De 
supermarkteigenaar Bart Bremmer was direct 
enthousiast toen hij werd benaderd voor de 
samenwerking en overtrof de verwachtin-
gen met vers gebakken gevulde koeken. “Op 
deze manier is het geen straf om deze dag te 
starten”, aldus één van de vrijwilligers met een 
knipoog.

Eindresultaat
Aan het begin van de middag was iedereen 

weer terug bij het verzamelpunt. In 
totaal werden er ruim tien zakken 
met vuil geraapt. “Het viel op dat 
Zegveld vrij schoon is. We moesten 
echt ons best doen om zwerfvuil te 
vinden, dus dat is een compliment 
voor de Zegvelders”, zegt Roselle 
Gruters. “Het plan is om deze dag 
ook volgend jaar weer te organise-
ren. Hopelijk sluit dan ook weer een 
aantal Zegvelders zich aan bij ons 
initiatief!”

Ruim tien zakken vuil van de straat
jne partner voor de 



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

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

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

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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MIDDENWEG 37  3474 KC ZEGVELD  |  TEL 0348 691100

 Elvera  •  Salon La Sonrisa  •  salonlasonrisa@ziggo.nl

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

Nijverheidsbuurt 1 - Zegveld- Tel: 0348-691228 Fax: 0348-691990 
E-mail: info@vddool.nl Website: www.vddool.nl
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Petra Hamoen
Medisch pedicure

Bij pedicuresalon Petra is de norm: 
Uw voeten in perfecte vorm!

Nieuwstraat 5 | 3474 JL Zegveld | www.pedicuresalonzegveld.nl  
petra.hamoen@gmail.com | tel: 0348-745 900 | 06 - 199 672 45 
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Recent zijn in Zegveld twee mantelzorg-
woningen geplaatst. Dit zijn volgens de wet 
woningen waar iemand in kan wonen die zorg 
verleent aan iemand (bijvoorbeeld een vriend 
of familielid). Maar het is ook een optie dat 
degene die nu of in de toekomst mogelijk zorg 
nodig heeft in de mantelzorgwoning woont 
bij bijvoorbeeld familie op het erf. De woning 
mag wettelijk bewoond worden door één huis-
houden van maximaal twee personen.

Op Rondweg 26A is de mantelzorgwoning ge-
plaatst van Antoon en Bep van den Hooren. Zij 
kregen de mogelijkheid om deze woning neer 
te laten zetten op het terrein bij hun dochter 
Sandra, haar man Peter en de kinderen.
Met erg veel plezier wonen zij hier per 21 
september. En met trots wordt de volledig 
gelijkvloerse woning aan ons geshowd. De 
woning is opvallend ruim en er is eigenlijk 
aan alles gedacht. Zo is er bijvoorbeeld aan 
gedacht om de deuropeningen ruimer te 
maken, zodat er in de toekomst eventueel ook 
met een rolstoel gereden kan worden. Er is 
een prachtige woonkamer met een zeer ruime 
keuken. En natuurlijk is er een mooi uitzicht 
over de polder. Binnen is de woning al bijna 
helemaal klaar. En aan de buitenkant wordt dit 
de komende tijd netjes gemaakt.
Antoon en Bep hopen hier nog vele jaren te 
kunnen blijven wonen, ook als zij in de toe-
komst eventueel zorg nodig hebben. Wij van 
de Berichtgever wensen hen dat van harte toe! 

Op Kastanjelaan 23A is de mantelzorgwoning 
geplaatst van mevrouw Van Meijeren. Haar 
woning staat naast het huis van Wilbert en 
Loïse Spaanderman met hun twee kinde-

ren. Loïse is één van de kleinkinderen die 
mevrouw Van Meijeren rijk is. Toen Loïse en 
Wilbert hun huis aan de Kastanjelaan kochten, 
bespraken ze wat ze met hun riante tuin zou-
den doen. Zo kwam het idee langs voor een 
mantelzorgwoning voor oma Van Meijeren. Ze 
legden het plan bij oma in de week. 
Mevrouw Van Meijeren vertelt dat ze er wel 
even over na heeft gedacht. Ze had een fijne 
eengezinswoning in Wageningen met een 
grote tuin. “In Wageningen kon ik wel blijven 
wonen. Ik ben echter op hoge leeftijd. Nu ben 
ik nog gezond en zelfstandig, maar ik weet niet 
hoe de toekomst zal zijn. Nu woon ik dicht bij 
mijn zoon en schoondochter en uiteraard bij 
Loïse en haar gezin. Het is fijn om eventuele 

AD 01-09-2022.  Voor u gelezen: 

Scheuren in de dijk gerepareerd
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden beheert in totaal 60 kilometer droogtegevoelige 
dijken. Die liggen met name in het westelijke deel van de provincie. Half juli dit jaar is begonnen 
met dijkinspecties vanwege de grote droogte. Toen is bij de dijk langs de Grecht over een lengte 
van ongeveer 200 meter geconstateerd dat er grote scheuren aanwezig waren. 
Het waterschap heeft daarna de dijk veelvuldig beregend, om te voorkomen dat de dijk het zou 
begeven. 
In september is begonnen met het repareren van de scheuren in de dijk. Op de plekken waar de 
scheuren zaten werd de grond afgegraven om de scheur te breken. Daarna werd de sleuf weer 
dichtgegooid met dezelfde grond en met nieuwe dijkklei. 

Noodoproep 

Oranje vereniging 
(Een ingekomen bericht)

De voorbereidingen voor de oranjefestiviteiten 
zijn weer gestart. 
Helaas stoppen drie doorgewinterde be-
stuursleden met hun vrijwilligerswerk voor 
de Oranjevereniging. Hierdoor is ons bestuur 
gehalveerd. Daarom zijn we met spoed op 
zoek naar nieuwe bestuursleden!
Als er geen nieuwe vrijwilligers bij komen, dan 
houdt de Oranjevereniging op te bestaan.
Het is dan niet meer mogelijk om activiteiten 
voor jong en oud te organiseren. Dat zou jam-
mer zijn!
We zijn daarom op zoek naar JOU!
Lijkt dit jou iets of heb je vragen? Neem con-
tact op met Daniëlle van Elk via oranjevereni-
gingzegveld@gmail.com of tel. 06-41850460. 

Mantelzorg woningen in ons dorp

zorg in de buurt te hebben en minder te moe-
ten onderhouden.” 
“Ik woon hier sinds 20 juli en ben eigenlijk 
heel snel gewend. Het is een fijne woning en 
een rustige plek. Dat is anders dan in Wage-
ningen, waar ik 65 jaar heb gewoond. Ik moest 
wel even wennen aan de kleinere ruimte. Ik 
heb een derde van m’n spullen weg moeten 
doen, omdat daar geen ruimte voor was. Ik 
moet wel zeggen dat overal aan is gedacht. 
Ik heb een schuurtje buiten voor m’n fiets en 
tuinstoelen. Er is een gastentoilet op de gang 
en een toilet in de douche. Ook is de straat 
netjes aangelegd, zodat er evt. met een rolstoel 
naar binnen kan worden gereden. Er moeten 
nog wat kleine dingetjes gekocht of aangepast 
worden. Ik vind het een wonder dat ik hier zo 
snel gewend ben.” 
Ook mevrouw Van Meijeren wensen we een 
fijne tijd toe in haar mooie woning!
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(Een ingekomen bericht)

Één van de leukste weken van het jaar was 
weer van start gegaan: De Kinderboekenweek. 
Met dit jaar als thema ‘Gi-ga-groen.’ 
In bomen klimmen, zandkastelen maken, spo-
ren van dieren zoeken in het bos, vliegeren op 
het strand, een hut bouwen, picknicken in het 
park, vogels spotten en een moestuintje maken 
in je eigen tuin. De natuur is overal om ons 
heen. Hoe leuk is het om buiten daar van alles 
over te ontdekken! Er zijn heel veel boeken die 
kinderen helpen om een echte natuurheld te 
worden. En daar gaan we de komende weken 
lekker over lezen.

Bij de opening kwam kinderboekenschrijver 
Harry van der Kant voorlezen uit zijn boek 
‘Mollie Mol gaat naar zee.’ Hij had ‘Mollie’ 
ook meegenomen. Want wat blijkt? Er is nog 
nooit een mol bij de zee geweest. Als Mollie dit 
hoort, gaat hij op reis. Onderweg ziet hij een 

Kinder boekenweek 
Jorai
(Een ingekomen bericht)

Woensdag 5 oktober jl. begon de Kinderboe-
kenweek. Het thema was 'Gi-ga-groen'; ontdek 
van alles over de natuur. Ook de Jorai veran-
derde langzaam in een gi-ga-groene omgeving 
want wij maakten er gelijk een project van. 
Iedere klas had een groen onderwerp geko-
zen, van het bos, de boerderij, de jungle tot de 
waterzuivering. Om meer van een onderwerp 
te weten te komen verzamelden we informatie 
uit…. boeken! 
Natuurlijk besteedden we ook extra veel aan-
dacht aan leuke leesboeken en de kinderen wer-
den enthousiast gemaakt om veel te gaan lezen. 
Iedere klas kreeg een nieuw actieboek, maar 
ook vroegen we de kinderen naar hun eigen 
leukste boeken. Vaak konden ze elkaar enthou-
siast maken over een leuk boek. Donderdag 20 
oktober jl. sloten wij het 'Gi-ga-groen' project af 
met een projectavond.

(Een ingekomen bericht)

Het is bijna herfstvakantie en dus 
ook weer bijna VBW! Afgelopen 
week is er huis-aan-huis een 
flyer bezorgd met informatie over 
het programma. Heb je de flyer 
gemist? Geen punt! Op de website en Face-
bookpagina van de VBW staat de flyer ook.
De eerste activiteit is dinsdagochtend 25 
oktober a.s. om 10.00 uur in de bassischool de 
Jorai. Deze dag zullen we samen gaan zingen, 

heleboel, maar waar is de zee? Zal Mollie de 
zee vinden? De leerlingen weten inmiddels het 
antwoord op deze vraag. Speciaal voor de leer-
lingen van de bovenbouw heeft Harry ook nog 
uitgelegd hoe een kinderboek tot stand komt.
Daarna werd de Kinderboekenweek officieel 
geopend met het liedje en de dans van ‘Kinde-
ren voor Kinderen’ met ‘Gi-ga-groen!’ 
Na het dansen maakten de leerlingen kennis 
met visser ‘Yaro’ die veel te veel plastic opvist 
in de zee. Maar dan komt hij op het idee om 
een ‘slippervis’ te maken. Dat blijkt ook uit de 
opdracht waarmee de leerlingen aan de slag 
gaan! In groepjes van vier met een zak vol 
plastic hebben de leerlingen vissen en zee-
dieren gemaakt. Aan het einde werden alle 
creaties tentoongesteld op de kapstok. 

We eindigden de opening met het uitpakken 
van maar liefst 21 nieuwe boeken voor onze 
schoolbieb! Dat wordt weer een heleboel 
leesplezier. 

Kinder boekenweek Milandschool

bidden, knutselen of een 
spel doen. De 
andere dagen 
deze week zijn: 
donderdag 27 
en vrijdag 28 

oktober. Tevens 
hartelijk welkom bij 

de afsluit-
dienst in 
de kerk op 
zondag 30 

oktober a.s. Alle data uiteraard D.V.
Dit jaar is het thema ‘Alles andersom’. Om al-
vast in de stemming te komen organiseren wij 
een fotowedstrijd. Wie maakt de mooiste ‘Alles 
andersom’ foto? Doe je kleding andersom, ga 
op z’n kop staan of bedenk iets anders geks. De 
foto kan je opsturen naar vbwzegveld@gmail.
com. Voor de gele, blauwe en rode groep is er 
een mooie prijs!

Wij hebben er alvast zin in! Jullie ook? 
Groetjes, het VBW-team.

VBW in de herfstvakantie

en Face-
flyer ook.
end 25 
ssischool de 
aan zingen, 

bidden, knutse
spel d
ande
deze
dond
en vr

oktober.
hartelijk w

d
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Peuterspelen Jorai 
(Een ingekomen bericht)

Iedere 2e vrijdag van de maand mogen kinderen vanaf 2,5 jaar komen spelen op de Jorai.
Tussen 8.30 – 9.00 uur zijn de peuters welkom bij Juf Annemieke in het lokaal van de Peuterpret.
Met elkaar maken we er een gezellige ochtend van door te spelen, te zingen, te knutselen en iets 
te eten en te drinken.
Tussen 11.00 – 11.30 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden.
Wilt u meer weten, mail dan naar peuterspelen@jorai.nl
Data: 14 oktober, 11 november, 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei en 9 juni.

(Een ingekomen bericht)

Zaterdag 17 september jl. was het gezellig druk 
in Zegveld. Op vier locaties in ons dorp ston-
den verkoopkramen met vrolijke roodwitte 
afdakjes waar van alles werd verkocht. 
Naast de jacht op leuke artikelen en handge-
maakte streekproducten, konden er diverse 
workshops gevolgd worden. Ook was er een 
gezellig high tea terras in het museum van de 
familie Verburg, werden er heerlijke pannen-
koeken gebakken bij de familie Van Ingen en 
broodjes hamburgers gemaakt bij de familie 
De Groot.
Op alle locaties waren er activiteiten waarmee 
prijzen te winnen waren.
Wijnan van Ingen en Aart Verburg wonnen de 
hoofdprijs van de inschrijfkaart. 
Robbert Beukers en Luna Uittenbogaard raad-
den bijna het gewicht van de pompoen, 
deze woog maar liefst 9540 gram.
Sylvia Heemskerk en Susanne v.d. Schootbrugge 
werden winnaars van het tolspel.
Emmy van Ingen won de mand met streekpro-
ducten. 
Jeroen Vossestein en Leroy Dekker werden 
winnaar van het spellencircuit.
Lennie Bunnik en Rita Dimmendaal ontvin-
gen een bloemengroet.
Ook de mensen die bij alle activiteiten een 
tweede of volgende prijs wonnen, hebben hun 
prijs inmiddels in ontvangst genomen.

Kerk in Actie zoekt 
collectanten
(Een ingekomen bericht)

Van 21 tot 26 november a.s. organiseert Kerk 
in Actie haar landelijke huis-aan-huiscollecte 
voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Om deze collecte tot een succes te maken, 
zoeken we collectanten. Doe je mee?

Kerk in Actie organiseert de collecte in 2022 
voor de derde keer. De afgelopen jaren was de 
landelijke collecteweek een groot succes. Het 
collectedoel sprak erg aan en de collecte werd 
positief ontvangen. “Mooi dat de kerk zich van 
deze kant laat zien”, zeiden gevers.
Het doel van de collecte is, net als vorige jaren, 
een beter leven voor vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. In Griekse vluchtelingenkampen 
verblijven duizenden kinderen. Zij hebben 
onze hulp nog steeds heel hard nodig. Kerk 
in Actie helpt met voedsel, kleding, zorg en 
onderwijs en probeert deze kinderen op een 
betere plek te krijgen. 

Collectecoördinator Monica Driessen or-
ganiseert de collecte in Zegveld. Over haar 
motivatie om dit te doen, zegt zij: “Deze kin-
deren hebben hulp nodig, dus laten we ze niet 
vergeten. Doe(t) jij/u ook mee?”
Wil jij vluchtelingenkinderen in Griekenland 
ook helpen? Meld je dan aan als collectant 
bij de collectecoördinator Monica Driessen, 
06-45369692, monica.driessen@hotmail.com. 
Je kunt je ook opgeven bij het landelijk col-
lecteteam van Kerk in Actie: 030 - 880 1701, 
collecte@kerkinactie.nl of via kerkinactie.nl/
huisaanhuiscollecte.

Kerk in Actie is het diaconale programma van 
de Protestantse Kerk in Nederland. De orga-
nisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede 
en onrecht. De projecten van Kerk in Actie 
richten zich op mensen die slachtoffer zijn van 
rampen en conflicten, mensen die niet in vrij-
heid kunnen geloven en mensen die leven in 
armoede. Een belangrijk deel van het werk van 
Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de 
knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. 
Kijk ook op kerkinactie.nl.

Kledingbeurs bij 
Van Ingen
(Een ingekomen bericht)

Zoekt u nog mooie kleding voor uzelf of uw 
kind (eren)? 
Kom dan op D.V. 28 oktober of 29 oktober a.s. 
naar Molenweg 39 in Zegveld. Bij de familie 
Van Ingen is die dagen allerlei dames-, heren-
en kinderkleding uitgestald. De opbrengst zal 
gaan naar winterhulp in Roemenië. 
Op 28 oktober bent u welkom van 10.00-20.00 
uur. Op 29 oktober van 10.00-12.00 uur. 
Van harte aanbevolen! 

Gezellig druk op Goede Doelen Dag

Aan het einde van de dag werd een prachtige 
opbrengst bekend voor een reeks aan goede 
doelen in binnen- en buitenland: € 7.127,21. 
Iedereen die heeft meegeholpen of de markt 
heeft bezocht: heel hartelijk bedankt en we 
hopen tot D.V. volgend jaar!

Namens de GDD-commissie:
 
Janneke Blonk, Daniël van Draanen, Marleen 
de Groot, Emmy van Ingen.



    

Ook wij moeten ons aanpassen

maar wij  
    bakken door!!!

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

• Vlonders

• Hekwerken

• Tuinschermen - geïmpregneerd  

 - hardhout

 - gaaselementen 

• Grondwerk - kraanwerk 

 - rioleren

• Erfverharding - grind

                        - split      

     - straatwerk   • 

Tevens doen wij diamantboren 

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

Bel gerust voor een passende 
oplossing, informatie of een 
vrijblijvende offerte. 
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(Een ingekomen bericht)

In 1972 wordt het Streekarchivariaat Rijn-
streek opgericht door de gemeenten Woerden, 
Bodegraven, Reeuwijk en Driebruggen en het 
Groot-Waterschap van Woerden. Gemeente-
lijke herindelingen en de fusie van waterschap-
pen tot het Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden doen het werkgebied groeien. In 
1994 treedt ook de gemeente Montfoort toe en 
in 2008 volgen de gemeenten IJsselstein, Lopik 

Zegveld Geeft Warmte
(Een ingekomen bericht)

In de Berichtgever van juni en september 2022 heeft u misschien al 
gelezen over het initiatief van werkgroep ‘Zegveld Geeft Warmte’. 
Dit initiatief is gestart door Zegvelders en Meijenaren om hun 
dorpsgenoten in financiële nood te helpen. Vanwege de recente 
stijging van de energiekosten en de steeds duurder wordende 
eerste levensbehoeften is deze hulp hard nodig.
De werkgroep heeft een fonds opgericht dat het mogelijk maakt 
dorpsgenoten financieel te helpen. Zowel gezinnen met een netto 
inkomen op bijstandsniveau als gezinnen met een netto inkomen 
tot ongeveer 140% van de bijstandsnorm behoren tot onze doel-
groep. Zij die een lager netto inkomen hebben dan onderstaande 
bedragen willen wij graag ondersteunen met een boodschappen-
bon.

Netto norm vanaf 21jaar tot vanaf AOW-leeftijd 
gezinsinkomen AOW-leeftijd 
per maand:      
Alleenstaand      € 1467           € 1631
Samenwonend/getrouwd      € 2094           € 2209

Er wordt momenteel door ons een beroep gedaan op de Zegveldse en 
Meijense bedrijven om een solidariteitsbijdrage te doen aan ons wel-
zijnsproject. Naast berichten in de Berichtgever, kerkbladen en sociale 
media zal binnenkort ook huis-aan-huis een flyer worden rondge-
bracht. 
We hopen dat ook u dit project een warm hart toedraagt en een gift wil 

doen op ANBI-bankreke-
ning  NL82 RABO 0373 
7463 69 t.n.v. Diaconie 
HG Zegveld inzake Zeg-
veld Geeft Warmte.
Op Prinsjesdag 20 
september jl. heeft het 
kabinet ook over allerlei 
tegemoetkomingen voor 
deze doelgroep besloten. 
Echter, naar alle waar-
schijnlijkheid, worden 
deze maatregelen pas 
in 2023 effectief. De 
werkgroep ‘Zegveld Geeft 
Warmte’ wil bovenge-
noemde groep nu al te 
hulp schieten.
De aanvragers van (finan-

ciële) hulp gaan in gesprek met onafhankelijke medewerkers/vrijwilli-
gers van Kwadraad Sociaal Raadslieden in Woerden. Dit gebeurt om de 
privacy te waarborgen. 
Wilt u een financiële bijdrage uit het fonds, neem dan contact op met 
onze dorpsconsulent Paulien Emidio (06 - 143 265 31). Zij werkt op 
woensdag en donderdag voor Zegveld Zorgt en ons project ‘Zegveld 
Geeft Warmte’. 
Wilt u een gift doen in het fonds en u heeft nog een vraag daarover, 
neem dan contact op met Wim Hoogendoorn (06 - 228 496 80).

en Oudewater. Het streekar-
chief krijgt dan ook een nieuwe 
naam: Het Regionaal Historisch 
Centrum Rijnstreek en Lopiker-
waard (RHC). 

Wij willen graag met jullie bij 
ons jubileum stilstaan. Om dit 
te vieren hebben wij zeven-
tig bijzondere verhalen uit 
onze archieven in één boek 

gebundeld. Telkens wordt een ander archief-
stuk belicht. Zo lees je meer over het hensboek 
van het waterschap, de knopendraaiers uit 
Montfoort, de verwelkoming van Willem van 
Oranje als baron van IJsselstein of de uitspraak 
van de laatste doodstraf in Woerden. 

Op zaterdag 5 november a.s. is er een open dag 
met onder andere een tentoonstelling, rondlei-
dingen en een boekenmarkt. Via rondleidingen 
in onze depots krijgt u letterlijk een kijkje 
achter onze schermen. Verder zal er een ten-
toonstelling zijn met een aantal van onze meest 
indrukwekkende archiefstukken, en kunt u oud 
filmmateriaal bewonderen. Graag zien wij u 

zaterdag 5 november tussen 
10.00 en 15.00 
uur om dit 
vijftigjarig 
jubileum met 
ons te vieren 
op onze locatie 
in het Gemeen-
tehuis aan de 
Blekerijlaan 14 
te Woerden! Het 
boek '70 verhalen 
uit de archieven 
van Rijnstreek en 
Lopikerwaard' zal 
vanaf dan voor  
€ 20.00 te koop 
zijn. 

Jubileum RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
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De Pass
ie 

van…

Nadat we een afspraak gemaakt hebben zit 
ik aan tafel bij de Zegveldse Merel Kerkvliet. 
Merel heeft een eigen paard, ROWDY, en dit 
is echt haar grote passie.
Hoe is die liefde voor paarden nu ontstaan? 
Merel vertelt hierover: “Vaak komt een passie 
voor paarden bij ouders vandaan. Dat is bij 
mij niet het geval. Mijn nichtje reed paard en 
mijn ouders gingen daar regelmatig kijken. 
Als baby mocht ik al mee en zo is het bij mij, 
bijna letterlijk, met de paplepel ingegoten. 

Toen ik vijf jaar oud was, heb ik al mijn eerste 
proeflessen gekregen en vanaf mijn zesde jaar 
ben ik begonnen met lessen. Ik vond het hart-
stikke leuk! En dat heb ik jarenlang gedaan. 
Nu heb ik sinds 3½ jaar een eigen paard en 
daar ben ik superblij mee! Dat is, denk ik, de 
droom van elk paardenmeisje, om ooit een 
eigen paard te hebben. Het paard heet Rowdy. 
Het is een bruin paard met zwarte manen, 
zwarte benen en een zwarte staart. Rowdy 
heeft een echt stamboek. Ze is namelijk een 
NRPS. Dit staat voor Nederlands Rij Paarden 
Stamboek.”

Merel, 18 jaar en sinds dit jaar studerend op 
de HBO in Utrecht (commerciële economie), 
vertelt verder: “Het paard is inmiddels wel  
25 jaar oud. Dit is op zich voor een paard nog 
niet heel erg oud. Paarden kunnen soms wel 
35 jaar of zelfs nog ouder worden. Rowdy 
staat op stal in Montfoort en hier ga ik dus 
iedere dag naar toe. Want iedere dag moet het 
paard verzorgd worden. Dat kost toch al snel 
twee uur per dag. Ik wil haar het liefst ook zelf 
verzorgen. Als ik echt niet kan, doen mijn ou-

ders het wel eens voor mij, maar het liefst wil 
ik het niet aan anderen overlaten. Als ik haar 
ga verzorgen, zet ik haar eerst buiten, vervol-
gens ga ik het hok uitmesten, ik zet het eten 
klaar en iedere dag moet zij even stappen. 
Rowdy stond op de manege waar ik al les 
kreeg. En het was heel frappant dat ik bijna de 
enige was bij wieo zij wilde rijden. Bij anderen 
ging ze altijd stil staan. Uiteindelijk wilde de 
vorige eigenaar Rowdy verkopen en omdat ik 
goed met haar overweg kon, wilde de vorige 
eigenaar haar wel aan mij verkopen. Maar 
Rowdy is eigenlijk al wel met pensioen. Ik heb 

de eerste 2½ jaar met haar gesprongen, cross 
gelopen en dressuur gedaan. Dressuur is ove-
rigens de basis van de paardensport, maar het 
mooiste (Merel vertelt het stralend…) vind ik 
het springen. Dat is echt geweldig. Helemaal 
los komen van de grond met een dier van 
honderden kilo’s. Veel vertrouwen hebben in 
je paard met wie je een goede band moet heb-
ben. Geweldig! 
Rowdy is nu geblesseerd en ik mag haar niet 
meer teveel belasten. Dit betekent dat we nog 
wel een rondje in het bos of op de weg rijden, 
maar zeker niet meer sportgericht. Ik houd 
haar vooral op conditie door middel van 

longeren. Hierbij sta ik in het midden van de 
longeercirkel en loopt Rowdy, met een lang 
touw tussen ons, rondjes om mij heen. Ik kan 
haar dan sneller of langzamer laten lopen met 
commando’s door middel van mijn stem. En 
zo’n twee keer in de week spring of rij ik nog 
met andere paarden die ik train voor iemand 
anders.” 

Merel vertelt dat ze haar ouders echt dankbaar 
is. Zij rijden haar regelmatig naar Montfoort 
en komen ook altijd kijken bij wedstrijden. 
Ook toen Merel acht jaar was, hadden haar 

ouders geregeld dat ze ergens kon paardrijden 
op vakantie. Merel is toen echter gevallen van 
het paard en haar vader vond dat maar niets. 
Hij is toen naar buiten gelopen. Moeder is wel 
gebleven. “Bij paardrijles leerde ik vroeger dat 
je minimaal zeven keer van een paard moet 
zijn gevallen om een echte ruiter te worden. 
Nou, neem maar van mij aan, dat ik veel meer 
dan zeven keer ben gevallen hoor!” Merel ver-
telt hier verder over dat het dus ook wel een 
beetje de passie van haar ouders is geworden. 
“Want alleen had ik dit niet kunnen doen.” 
Merel zegt dat haar vriend niet echt van paar-
den houdt. Hij gaat soms wel mee, maar zeker 

Merel     Kerk vliet

Van een droom tot 
werkelijkheid!



13De Berichtgever

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

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

Uw kaartje kunt u het beste sturen naar:

Gert Ton, Broeksloot 43, 3474 HS  Zegveld

Petrus-band LIVE 
in Woerden! 
(Een ingekomen bericht)

Op vrijdag 11 november a.s. vindt een bijzon-
der concert plaats. De Petrus-band, bekend van 
tv-programma Petrus in het land, tourt door 
Nederland en doet daarbij ook Woerden aan. 
Het concert wordt gehouden in de Kruiskerk, 
Mesdagplein 4 in Woerden. Aanvang om 20.00 
uur, de deuren zijn open vanaf 19.30 uur.

Heb je altijd al eens willen meezingen met 
de liederen uit tv-programma Petrus in het 
land? Dat kan op 11 november, tijdens een 
mooie avond vol bijzondere liederen uit het 
Liedboek. Het gaat om vertrouwde, nieuwe én 
vergeten liederen die voor het tv-programma 
‘Petrus in het land’ (KRO-NCRV) van een 
nieuw muzikaal jasje werden voorzien.

De Petrus-band bestaat uit muzikanten Frank 
van Essen (viool, percussie, zang), Eline 
Segers (zang), Jan-Willem van Delft (toetsen), 
Allard Gosens (gitaar), Luca Genta (cello, bas) 
en Sjoerd Visser (sax, fluiten). Zij zorgen voor 
een verfrissende, soms uitbundige en soms 
intieme vertolking van geliefde en verrassende 
liedboekliederen.

Deze bijzondere tour meemaken? Boek je 
tickets via www.zingenindekerk.nl/petrus-
live. Kaarten kosten € 10,00 per persoon. Op 
de site vind je ook meer informatie over de 
concertreeks.

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt 
door de Missionaire Commissie van de Gere-
formeerde kerk Woerden/Zegveld.

Zang vereniging  
‘De Lofstem’ per 1 juli 
opgeheven
(Een ingekomen bericht)

Chr. Gem. Zangvereniging ‘De Lofstem’ is 
opgericht in 1965. Talloze mooie uitvoeringen 
hebben wij in die jaren gerealiseerd. Helaas 
is door corona het ledenaantal zo afgenomen 
dat het financieel niet meer op te brengen is 
door het kleine aantal leden, terwijl de kosten 
gewoon door gaan. Ook moesten wij op 
termijn op zoek naar een andere dirigent. Dit 
houdt in dat er eveneens een eind komt aan de 
jarenlange traditie van de speculaasverkoop. 
U kocht altijd heel trouw van ons, waarvoor 
onze hartelijke dank. 
Het is wel heel erg wennen dat ons koor niet 
meer bestaat. We vinden het heel erg spijtig 
en hebben deze beslissing niet lichtvaardig 
genomen.

Bestuur ‘De Lofstem’

niet dagelijks. “Maar dit is mijn ding. Hij heeft 
weer andere hobby’s.”
Met een groep meiden heeft Merel als team 
een paar keer het Nederlands Kampioenschap 
voor carrousel gereden. “Dat is ook heel mooi. 
Je bent dan met 12 meiden, uiteraard ook met 
12 paarden, en het mooie is om ze dan zoveel 
mogelijk synchroon te laten rijden. Dus al-
lemaal tegelijkertijd hetzelfde 
laten doen. Het eerste jaar 
dat  we mee deden werden 
we in onze categorie vierde 
van Nederland. In het tweede 
jaar gingen we een niveau 
omhoog en werden we 
tweede. In hetzelfde jaar zijn 
we nog een niveau omhoog 
gegaan en daar werden we 
zelfs derde. Dat is supergaaf 
om mee te maken!”

Tot slot vertelt Merel dat 
paarden ongelooflijk goed 
kunnen spiegelen. En dat je 
daar zelf heel veel van kunt 
leren. Want je leert dus over 
jezelf als je met een paard 
omgaat. “Ik ben bijvoorbeeld 
best perfectionistisch inge-
steld. Als Rowdy doorheeft 
dat ik weer eens zo ben, dan 
stopt ze er gewoon mee en 
luistert ze niet meer. Dan 
word ik weer eens met m’n 
neus op de feiten gedrukt 
dat het allemaal niet heel 
perfectionistisch hoeft. Want 
paardensport is een mooie 
sport, een dure sport, en 
zeker in de dressuur een 
jurysport. Het kan dus altijd 
weer beter. Maar dat moet ik 
dus soms wel eens los laten. 
Goed is soms goed genoeg!”

Terwijl ik dit uitwerk als redacteur van de 
Berichtgever, bedenk ik me dat het toch 
ontzettend gaaf is als je een mooie passie in 
je leven hebt. Heb jij die passie nu ook? Wat 
voor passie dan ook en wil je dit met de lezers 
van de Berichtgever delen? Neem dan contact 
met ons op en we kijken of we er een mooi 
verhaal van kunnen maken.



Paulien Emidio 

Dorpsconsulent ZegveldZorgt
Mobiel: 06-14326531 

E-mail: dorpsconsulent@zegveldzorgt.nl
Bezoek en post adres: 
Hoofdweg 70, 3474JG Zegveld
www.zegveldzorgt.nl

Werkdagen:

Woensdag en donderdag
van 08.00 tot 17.30 uur.

Paulien Emidio Wer

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

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

Boterbloem 26 - 2851 ZD Haastrecht
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De Berichtgever in 2022 
De Berichtgever hoopt in 2022 te verschijnen 
op 18 november en 16 december.

Kopij voor het volgende nummer dient 
uiterlijk woensdag 2 november 2022 
bij ons binnen te zijn.  
Adver tenties 
uiterlijk vrijdag 
4 november 2022. 

Voor het laatste Zegveldse 

nieuws, kijk even op de 

Facebooksite van 

De Berichtgever en op 

www.zegveld.net

De Berichtgever

Agenda 
ZegveldZorgt: Iedere dinsdagmorgen van 
10.00 - 12.00 uur koffieochtend op Koren-
sloot 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 infor-
matie kunt u Marja Meijers bellen, telefoon 
691470.

25, 27 en 28 okt:
 Vakantiebijbelclub 
29 okt:  Sterrengala XXL
  5 nov: KNA jubileumconcert
  8 nov:  Zegveld Zorgt. Thema avond: Samen 

Gezond Verder
16 nov: Welzijn Zegveld, ‘reisverhalen’. 
26 nov: Intocht Sinterklaas
19 dec: Kerstzangavond

Geboren: 

21 augustus 2022 
Benjamin (Ben), zoon van
Nick van Ieperen & Desiree van den Hoeven
Elzenlaan 4, 3474 KN  Zegveld

10 september 2022
Luus, dochter van 
Emiel & Marijn Roeleveld-de Jong
De Haak 18, 3474 GB  Zegveld

25 jaar getrouwd:

21 november 2022
Laurens & Alidia  van de Giessen-Griffioen
Molenweg 4, 3474 KZ  Zegveld

40 jaar getrouwd:

18 november 2022
Ron & Hanneke Nonner-Kleinveld
Esdoornlaan 6, 3474 HG  Zegveld

Overleden:

20 september 2022
Geertruida Johanna (Truus)  
Verhage-Hellingerwerf
in de leeftijd van 94 jaar
Laatst gewoond hebbende: Zorgcentrum 
Snavelenburg, Maarssen
Correspondentieadres: Fam. Verhage, Lijster-
beslaan 5, 3474 HE  Zegveld

3 oktober 2022
Nicolaas Adriaan (Nico) van Amerongen
in de leeftijd van 78 jaar
Dorpsstraat 20, 3474 JR  Zegveld

Wij danken iedereen voor de overweldi-
gende belangstelling, mooie woorden, 
prachtige bloemen en de velen kaarten die 
we mochten ontvangen na het overlijden 
van onze moeder, schoonmoeder, oma en 
super oma

Truus Verhage – Hellingerwerf

Het is een troost te weten dat wij niet de 
enigen zijn die haar missen. Dit zal ons ook 
tot steun zijn in de komende tijd.

Familie Verhage    
Zegveld, oktober 2022                                                                   

Thema bijeenkomst: 8 november 2022 

Samen Gezond Verder!   
 
Locatie: Gasterij de Milandhof. 
Starttijd:  19.30 uur tot 21.30 uur.

Sprekers: Arjen van Iren:  Gezonde keuze
 Evita Vianen:  Gezonde relatie met eten
 Eveline Brak-Tanger:  Gezonde ontdekkingstocht
 Piet Bremmer:  De supermarkt, geschiedenis voedselkeuzelogo

Tot slot:  een leuke attentie waarmee je samen gezond verder kan!

jeenkomst: 8 november 2022

der!  

keuze

Evita Diëtist-Leefstijl is vanaf 
1 mei 2022 gestart in het wel-
zijnscentrum 'The Solutions' 
in Woerden. Eigenaresse Evita 
Vianen woont in Zegveld. 
Zij is diëtist en leefstijlcoach 
en richt zich volledig op de 
psychologie van eetgedrag. Bij 
Evita Diëtist-Leefstijl wordt 
niet gewerkt met diëten. 
Wel worden mensen die een 
verstoorde relatie hebben met 
eten bewust gemaakt van hun 
gedachten en gedrag rondom eetgedrag. Een 
werkwijze die net even anders is dan dat we 
gewend zijn van de diëtist.
Evita vertelt hierover: “Als mannen of vrou-
wen in het verleden veel op dieet zijn geweest, 
kan hun relatie met eten verstoord raken. Dit 
houdt in dat ze bijvoorbeeld niet meer zonder 
schuldgevoel kunnen genieten van eten, 

eetbuien ontwikkelen of eten 
om emoties te onderdruk-
ken. Bij Evita Diëtist-Leefstijl 
ga ik hiermee aan de slag. 
Daardoor krijgen cliënten 
langzaam meer rust rondom 
voeding en hun eetgedrag.” 
Evita Diëtist-Leefstijl werkt 
gewichtsneutraal. “Clienten 
hoeven bij mij  niet op de 
weegschaal te staan en zijn 
niet bezig met het gewicht. 
Gezondheid is namelijk veel 

breder dan dat. Er is bij ons zowel aandacht 
voor de fysieke als de mentale gezondheid. 
Het gewicht dat iemand heeft zegt niet per 
definitie of iemand gezond is of niet. Gewoon-
tes zeggen juist meer over hoe gezond je bent. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan: beweging, 
gezonde en gevarieerde voeding, het drinken 
van alcohol en wel of niet roken.”
Tijdens de begeleiding leert Evita, met de me-
thode Intuïtief Eten, de mensen los te komen 
van de dieetcultuur. Een cultuur die ons he-
laas niet vooruit heeft geholpen de afgelopen 
jaren aangezien 80-98% van de mensen weer 
aankomt na een dieet. 
Ben jij ook klaar voor een nieuwe stap en een 
bredere kijk op gezondheid? Wil je voorgoed 
af van die diëten en geen schuldgevoel meer 
ervaren? Bekijk dan de website https://www.
evitadietistleefstijl.nl/ of neem contact op via 
info@evitadietistleefstijl.nl.

Diëtist zonder dieet met  
bredere kijk op gezondheid
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