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Voor inwoners van Zegveld
en de Meije

Koninklijke Onderscheiding voor Jan Beukers
In de Berichtgever van mei jl.
berichtten wij u al dat onze dorpsgenoot een Koninklijke Onderscheiding zou krijgen , maar i.v.m. familieomstandigheden was verplaatst
naar een later tijdstip. Dat tijdstip
was 15 juli jl.
Jan en zijn vrouw Ria stonden min of
meer klaar om met het hele gezin een
weekend naar Center Parcs te gaan.
Toen de bel ging en Jan het hoofd van
Arie Langerak zag, was zijn reactie:
“O, die komt zeker nog verf halen.”
Maar toen hij de deur opendeed en
Arie in zijn brandweeruniform zag
staan viel Jan stil, enorm stil. Zijn
eerste reactie tegen Arie was: “Ik heb
eigenlijk geen tijd, we staan op het
punt een weekend weg te gaan.” Arie
zei: “Ik kom je halen en je mag je
omkleden.” Aan de reacties om hem
heen merkte hij wel dat de rest van de
familie op de hoogte was. Hij had het
echt niet verwacht en vond het al zo
vreemd dat Ria zo vroeg het huishouden aan de kant had. Dus klommen
Jan en Ria in de oude brandweerwagen en reed Arie hen naar het
stadhuis in Woerden waar ze door
de burgemeester Victor Molkenboer
ontvangen werden.
De burgemeester noemde Jan een
veelzijdig man, zo blijkt uit de
aanbevelingsbrieven die ze mochten
ontvangen. “Naast uw ongetwijfeld
drukke werkzaamheden als zelfstandig schilder, bent u in staat gebleken
heel veel vrijwillige functies te vervullen. U bent iemand die zich inzet vol
passie, technisch inzicht en sportiviteit en met oog voor medemens en
dier.”
Vanaf 1972 tot 2007 was Jan vrijwilliger bij volleybalvereniging Animo.
Hij was voor de Nevobo bondsscheidsrechter en ondersteunde
nieuwe scheidsrechters. Daarna werd
hij vrijwilliger bij volleybalvereniging VTC Woerden. Hier zette Jan
zich in om jongeren te motiveren,
scheidsrechters te beoordelen en te
ondersteunen. Ook floot en fluit hij
regelmatig wedstrijden en toernooien,

Door zijn vrijwillige en
waardevolle inzet werd
Jan Beukers benoemd
tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
Naast hem zijn vrouw
Ria en burgemeester
Victor Molkenboer.
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buiten de reguliere competitie om.
Toen Jan in 2019 stopte met zijn
actieve volleybal carrière, werd hij
benoemd tot erelid.
Van 1976 tot 2010 was Jan lid van
de vrijwillige brandweer van de post
Zegveld. Hij was bevelvoerder en
plaatsvervangend postcommandant.
Decorandus was van 1980 tot 1993
actief binnen de Hervormde kerk.
In deze periode was hij één van de
leiders van jongensclub Obadja.
Ook voor de Culturele Stichting Zegveld was Jan actief. Als bestuurslid
hielp hij mee met het organiseren van
evenementen, zoals het verenigingenspel en de Zegvelderie.
Naast dit alles is Jan al vanaf 1997 tot
heden voorzitter van de Konijnen- en
Pluimveevereniging Kleinveeteelt
Zegveld. Voor de vereniging legde
hij een goede financiële basis met
het werven en behouden van een
groot aantal sponsoren en is hij actief
tijdens de twee jaarlijkse tentoonstellingen. In 2011 hielp Jan mee bij de

renovatie van het gezamenlijk clubgebouw met de stichting Ooievaars,
een stichting waar Jan vanaf 2012 tot
heden bestuurslid is. Tot slot is Jan
vanaf 2013 tot heden voorzitter van
de provinciale afdeling Utrecht van
Kleindier Liefhebbers Nederland.
De burgemeester besloot zijn toespraak met: “Meneer Beukers, u bent
een buitengewoon actief vrijwilliger
en hebt enorm veel betekend in de
Zegveldse gemeenschap en ook daarbuiten. Daarbij doneerde u ook nog
eens dertig jaar aan de bloedbank.
Door uw vrijwillige en waardevolle
inzet heeft het Zijne Majesteit, onze
Koning behaagd u te benoemen tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Na de uitreiking kon onder het genot
van een kopje koffie met gebak nog
even nagepraat worden en vervolgens
kon Jan met zijn gezin alsnog de
tocht aanvaarden naar het besproken
Center Parcs.
De Berichtgever feliciteert Jan van
harte met het ontvangen van zijn
Koninklijke Onderscheiding.
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Bunnik Verhuur is een verhuurbedrijf in de grond-, weg- en
waterbouw met een groot assortiment pompen. Wij denken
graag mee met onze klanten en geven persoonlijk advies
over onder andere materiaal, apparatuur en het verplaatsen
van water. Alles om de klanten te voorzien van wat zij nodig
hebben om de klus te klaren. Korte communicatielijnen staan
centraal bij ons goed gestructureerde familiebedrijf. Met ons
         
        Wij hebben een groot
netwerk van monteurs met een complete werkplaats. Zij staan
voor u klaar en kunnen ook op locatie onderhoud plegen.

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

De Berichtgever

3

Boerenprotest vanuit Zegveld en de Meije

“We gaan ervoor, maar het moet wel kunnen”
verduurzamen, dat doen we al jaren en we zien
volop kansen om daarin stappen te zetten. Hiermee kunnen we als Nederland (zoals wel vaker
is gebeurd) een voortrekkersrol hebben. Daar zit
onze kracht in de Nederlandse agrarische sector;
het altijd beter willen doen.”
“Er wordt nu door de regering gesproken over
mest verdunnen met water, daar maken de
Zegveldse boeren al lang gebruik van. Ook
wordt er gesproken over een stikstof kraker, die
scheidt de dikke mest, de dunne mest en een
mineralenconcentraat van elkaar. Dat mineralenconcentraat kan kunstmest gaan vervangen.
Dan ga je dus zelf je kunstmest maken. Zo’n ding
kost 2 ton, maar het zijn wel oplossingen waar je
nu langzaam naar gaat kijken”.

21 juni ’s avonds word ik gebeld. “Morgenochtend vroeg vertrekken we met een heel stel
boeren richting Stroe om te protesteren. Wellicht
dat jullie het als Berichtgever redactie leuk vinden om erbij aanwezig te zijn”. Helaas ga ik zelf
die dag werken en moet ik verstek laten gaan.
Stiekem vond ik het wel handig om te weten hoe
laat de boeren op pad gingen. Ik vertrok zelf een
kwartier eerder dan normaal, zo wist ik zeker dat
ik niet achter een colonne trekkers zou komen
op weg naar de snelweg toe.
Om half acht ’s morgens werd er verzameld en
koffie gedronken bij de schuur van werktuigenvereniging 'Ons Belang' aan de Hoofdweg.
Het Algemeen Dagblad was aanwezig om hier
verslag van te doen. Zo’n 15 boeren uit Zegveld
en een heel stel boeren uit de omgeving gingen
per trekker (versierd met borden/ spandoeken)
over de snelweg naar het Gelderse Stroe. Het
boerenprotest daar was een initiatief van de gezamenlijke boerenbelangenbehartigers Agractie,
LTO Nederland, POV, NMV, DDB, NAV en
NVP en trok tienduizenden mensen.
De Zegveldse boeren waren goed voorbereid op

de lange reis. Er waren genoeg hapjes en drankjes mee en zelfs een barbecue om ter plekke aan
te steken.
Jaap van Ingen en William van der Burg waren
die dag aanwezig en vertellen: “Het was een
gemoedelijk gebeuren, leuk om zoveel collega’s
te spreken. Dat was echter niet waar we in eerste
instantie voor kwamen. We maken ons natuurlijk druk om ons bestaan en meer nog, om onze
trots. We worden nu weggezet als vervuilers.
Onze groene NH3 (Ammoniak) wordt ingeruild
voor het giftige NOX (verbrandingsmotoren).
Dit kunnen we niet laten gebeuren en we
moeten dit als maatschappij ook zeker niet laten
gebeuren. Als boeren willen we graag verder

De boeren noemen dat de omstandigheden in
Nederland ideaal zijn om zuivel, eieren en vlees
te produceren. Er is voldoende goede landbouwgrond, water, kennis, reststromen, infrastructuur
en de haven van Rotterdam om de hoek. “Het
is niet voor niets dat er veel veehouderij is in
Nederland, het hele systeem hangt er omheen.
Als de plannen van de overheid doorgaan en
de veehouderij fors ingekrompen wordt, zal dit
in de hele keten voelbaar zijn. We vragen aan
de overheid om ons uit te dagen om het beter/
efficiënter te doen, zodat ondernemerschap en
innovatie ruimte krijgen. Dat is waarom we ons
hebben laten horen en zullen laten horen.”
Als ik vraag hoe de boeren het vinden, hoor ik:
“Het is onwijs lastig. We gaan er voor, maar het
moet wel kunnen.”

Feestelijke ingebruikname zonnepanelen Milandschool
(Een ingekomen bericht)
Team Miland is trots tijdens de feestelijke ingebruikname van de zonnepanelen. Wethouder Vierstra (Woerden) en wethouder de Vries
(Bodegraven-Reeuwijk) kwamen de zonnepanelen officieel openen door
samen met de jongste leerling en juf Daisy allemaal een kwart van de zon
bij elkaar te brengen. Zowiezon heeft de school begeleid bij het realiseren
van de panelen. Zowiezon is een samenwerking van Eneco en Stichting
Schooldakrevolutie.
Alle groepen kregen ’s ochtends een gastles aangeboden door Eneco.
Aan de hand van werkbladen en proefjes werd er van alles over energie
geleerd. En ’s middags was het tijd voor de opening. Alle groepen hadden
een aandeel bij de opening. De leerlingen van de middenbouw hadden
‘elfjes’ (gedichtjes) gemaakt, de leerlingen van de bovenbouw hadden hele
interessante ‘wist-je-datjes’ en de leerlingen van de onderbouw zongen
een liedje. En dat allemaal over de zon natuurlijk. Wethouder de Vries

vertelde ons dat in de tijd van de Grieken en Romeinen al gebruik werd
gemaakt van zonne-energie. En wethouder Vierstra ging met de leerlingen in gesprek over duurzame energie.
Zonnepanelen maken duurzaamheid tastbaar
Locatieleider Daisy Lehmann: “Er liggen 56 zonnepanelen op het dak.
Hiermee wekken we 18.300 kWh duurzame zonne-energie op. Daarmee
kun je 25 tablets een jaar lang op volle batterij houden of een jaar 5 huizen
van stroom voorzien. De leerlingen zijn enthousiast. In groep 8 maken
de leerlingen een werkstuk met een zelfgekozen onderwerp binnen het
thema ‘natuur en techniek.’ Er gaat nu zeker iemand voor het onderwerp
zonnepanelen kiezen! Zonnepanelen maken duurzaamheid voor de
leerlingen tastbaar. Het is een mooie aanleiding om aan de slag te gaan
met thema’s als de energietransitie, zonne-energie en klimaatverandering.
Wij zijn blij dat we een bijdrage kunnen leveren aan een beter en schoner
milieu. Zonnepanelen wekken niet alleen groene stroom op, ze stralen
ook positief uit naar de omgeving!”

Amstelkade 4e, 3652 MD, Woerdense Verlaat

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

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

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

W. J. VONK

ZEGVELD

• LOONWERK • GRONDWERK • TUINAANLEG • DIVERSEN
Hoofdweg 125 • 3474 JC Zegveld • T 0348-692705 • M 06-25120414
• Beschoeiingen
• Vlonders
• Hekwerken
• Tuinschermen - geïmpregneerd
- hardhout
- gaaselementen
• Grondwerk
- kraanwerk
- rioleren
• Erfverharding - grind
- split
Bel gerust voor een passende
- straatwerk
oplossing, informatie of een
Tevens doen wij diamantboren
vrijblijvende offerte.

•
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Zegveld Geeft Warmte
(Een ingekomen bericht)
De cijfers liegen er niet om. In 1 jaar tijd is de
prijs van 1m3 aardgas gestegen van 80 cent naar
250 cent. Een ieder die een nieuw energiecontract heeft afgesloten, ziet zich geconfronteerd
met deze enorme prijsstijging.
Komt u in de problemen door deze hoge rekeningen/afschrijvingen? En valt u in de bovengenoemde doelgroep? Dan komt u wellicht in
aanmerking voor een tegemoetkoming van het
lokale fonds ‘Zegveld Geeft Warmte’.
In de Berichtgever van juni 2022 presenteerde Wim Hoogendoorn de start
van werkgroep ‘Zegveld Geeft Warmte’.
De werkgroep bestaat uit: Frank Burgers, vertegenwoordiger van Zegveld
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Zorgt en onze dorpsconsulent van Zegveld Zorgt
Paulien Emidio en Wim Hoogendoorn alsmede
vertegenwoordigers van de diaconieën/caritas
van de Zegveldse kerken: Ada Burgers, Caroline
de Kruijf en Arie Brak.
Het doel is bekend, het oprichten van een fonds,
om daarmee de dorpsgenoten die door de energiecrisis in financiële problemen raken tegemoet
te komen.
Inmiddels is ons
duidelijk dat we
zowel mensen
met een netto
inkomen op uitkeringsniveau, als
mensen die een
netto inkomen
hebben van ruim
boven 120 % van
het minimuminkomen willen ondersteunen en dus
tot onze doelgroep behoren.
Ook de fondsenwerving met een
ANBI-status gaat binnenkort van
start in Zegveld (instellingen, kerken, particulieren en bedrijven) om
solidair te zijn met de Zegvelders
die in de schulden zitten of komen.
Zegvelders die bij ons aankloppen
voor een tegemoetkoming komen
uitsluitend in gesprek met een

Opbrengst collecte
Nationaal MS Fonds

onafhankelijke vrijwilliger van Kwadraad Sociale
Raadslieden in Woerden.
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor deze
tegemoetkoming, neem dan vrijblijvend contact
op met Paulien Emidio (06-14326531). Zij werkt
op woensdag en donderdag voor Zegveld Zorgt en
ons project ‘Zegveld Geeft Warmte’.
In de Berichtgever van oktober 2022 komen we
met nog meer gedetailleerde gegevens van dit
project.

Uitnodiging ALV
IJsclub Meije Vooruit
(Een ingekomen bericht)
Op vrijdagavond 30 september 2022 vindt in de
Halve Maan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van IJsclub Meije Vooruit plaats.
Alle leden, inwoners van de Meije, oud-leden,
sponsoren en vrijwilligers zijn van harte welkom.
We starten om 20.00 uur met een korte ledenvergadering. Aansluitend is er een gezellig samenzijn, met natuurlijk het rad van avontuur met
leuke prijzen.
U komt toch ook? De eerste consumpties zijn
voor rekening van de ijsclub.
Het bestuur

Uitbreiding begraafplaats gestart
(Een ingekomen bericht)

(Een ingekomen bericht)
In de week van 27 juni t/m 2 juli 2022 organiseerde het Nationaal MS Fonds de MS collecteweek.
De volgende bedragen per dorp/gemeente zijn
opgehaald: Kamerik € 169,14, Woerden € 815,67
en Zegveld € 963,04. Totaal het mooie bedrag van
€ 1.947,85. Ook is er digitaal veel opgehaald door
iedereen, nl. € 231,00.
Iedereen bedankt voor jullie inzet voor dit jaar en
hopelijk tot volgend jaar.
Met vriendelijke groet,
Ria de Kuijper en Frido de Vries
Coördinatoren Nationaal MS Fonds
Woerden, Kamerik en Zegveld

Na jarenlange voorbereiding is er
gestart met de uitbreiding van de
begraafplaats. Als eerste is er een
goede rijbaan op houtsnippers
aangelegd voor het transport dat
er overheen gaat.
Half augustus jl. is Aannemingsbedrijf P. Kastelein B.V. gestart
met het grond- en graafwerk.
De uitkomende grond wordt
verspreid over het land van de
grondeigenaren die hun land beschikbaar hebben gesteld om bij de begraafplaats te kunnen komen en er wordt met nieuwe grond (zand
en klei) 'klasse Wonen' weer aangevuld. Dit gebeurt tot een diepte van ruim zeven meter. Verwacht wordt
dat begin oktober de grond is aangevuld. Daarna zal er nog een toplaag met zand worden aangebracht
welke geschikt is voor de begraafplaats.

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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Meijerie 3 september 2022
(Een ingekomen bericht)
Na twee jaar corona was het gelukkig toch weer
mogelijk om de Meijerie te organiseren.
Een mooiere dag hadden we niet kunnen treffen,
met veel zon en grote belangstelling.
Naast onze tent met gezellige bar en BBQ waren
er diverse kramen met kunstwerken van de kinderen, boeken, cadeaus en andere verkoopwaar.

Ook dit jaar was er uiteraard veel te doen voor
de kinderen. Zoals schminken, cake versieren,
spellen en knutselen. Met als hoogtepunt voor
de wat oudere jeugd wedstrijdje spijkerpoepen
met twee professionele kraantjes en uiteraard het
springkussen voor de allerkleinsten.
Dit alles werd voorzien van muziek door DJ Ed
Eagle.
Kortom, volop gezelligheid onder het genot van
een hapje en een drankje.
Wij als organisatie kijken dan
ook terug op een zeer geslaagde
middag, met een opbrengst van
€ 1510,05. Mede dankzij diverse
sponsoren kon dit mooie bedrag
worden opgehaald.
Wilt u dit gezellige feest volgend
jaar ook niet missen, noteer dan
zaterdag 2 september 2023 vast in
uw agenda. Wij hopen dan namelijk onze 7e editie te organiseren.

Zegveld Zomert als vanouds
(Een ingekomen bericht)
Na twee afgelaste edities was het zaterdag
2 juli 2022 eindelijk weer zover: Zegveld
Zomert. En zoals de naam doet vermoeden was het prachtig weer. Mede hierdoor
ontpopte het dorpsevenement zich al snel
tot een gezellige en zeer druk bezochte
zomerdag voor jong en oud. De kinderen

vermaakten zich uitstekend en hadden naast de rommelmarkt en schminken keuze uit tal van attracties. Vooral
de stormbaan was met dit heerlijke weer een groot succes.
Maar ook de oudere jeugd en volwassenen leefden zich uit
tijdens het beachvolleybal toernooi. Aansluitend kon iedereen zijn of haar vleesje klaar maken tijdens de dorps BBQ
en als klap op de vuurpijl werd deze mooie dag afgesloten
met een geweldig dorpsfeest waar nog lang over werd nagepraat. De CSZ wil alle bezoekers, sponsoren, vrijwilligers en
spontane hulpkrachten bedanken voor deze mooie dag!

Geslaagde
55e ‘Meijeloop’
29 augustus 2022
(Een ingekomen bericht)
Het was een gezellige, zonnige en zoals altijd een
vriendschappelijke hardloopwedstrijd. De zon
was ook in de avond nog geruime tijd aanwezig,
zodat de temperatuur zeer aangenaam was.
Met meer dan 170 deelnemers was het weer
een grote opkomst en de start en finish van
alle afstanden was zoals gewoonlijk weer bij
de Hollandse Boerderij. De organisatie van de
hardloopwedstijd was in handen van Oranjevereniging De Meije.
Een drietal afstanden konden er gelopen worden,
de kinderen liepen 2 km en voor de volwassenen
waren er de 6,6 en 15 km. Het startsein voor alle
afstanden die tegelijkertijd van start gingen werd
dit keer door Angela (dochter van Willem Bakker) gegeven. Willem heeft maar liefs 50 keer dat
startsein mogen geven.
De 2 km voor kinderen werd gewonnen door
Siem uit Zegveld en van de meisjes was Manon
uit de Meije als eerste binnen. Bij de 6,6 km
kwam als eerste van de mannen de Nieuwkoper
Floyd van Klink binnen in een tijd van 21.26
en van de vrouwen won Nathalie Klaasen uit
Alphen aan de Rijn, met een tijd van 26.13. Bij de
15 km kwam als eerste binnen van de mannen,
de Nieuwkoper Brent Pieterse in een tijd van
50.23 en van de vrouwen was Evita Hoogeveen
de winnares in een tijd van 1 uur 2 min en 20
seconden.
Al met al was het weer een geslaagd evenement
met dank aan de organisatie en deelnemers.
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Muziekvereniging KNA bestaat 60 jaar!
Tijdens een groots concert op zaterdag
5 november as. in de Milandhof viert muziekvereniging Kunst Na Arbeid dat zij dit jaar
60 jaar bestaan! Het thema van die avond
wordt: 'Back to the sixties'.
De jubileumcommissie is al druk bezig met de
voorbereidingen voor deze dag.
“Het gaat een mooie dag worden voor de hele
vereniging. Vanaf 18.00 uur is de zaal open,
waarna om 18.30 uur het concert volgt waar alle
geledingen van de verenigingen aan mee doen. In
de pauze is er ruimschoots de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. In het tweede gedeelte van het
concert is er een speciale verloting én na afloop
van het concert is er een reünie en afterparty.
Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd.”
Als alles lukt, worden op die avond ook de oude
dorpsfilms weer vertoond. En een extra feestelijk
tintje wil de commissie geven door oude foto’s
te laten zien. “Vele (oud-) Zegvelders zijn lid
geweest en wij denken dat er nog heel veel foto’s
te vinden zijn in de fotoboeken van vroeger.
Dus heeft u nog foto’s van de muziekvereniging
van vroeger die u wilt delen? Dit kan zijn van
optredens of bijvoorbeeld avondvierdaagse,
intocht van Sinterklaas enz. enz. Lever ze dan in
bij Gerdi van Elk, Lijsterbeslaan 12 óf digitaal
via 60jarigjubileum.kna@gmail.com . Naar dit
mailadres kunnen oud-leden ook hun adresgegevens mailen.”
Verder vertelt de commissie dat er jarenlang
een klein clubblad heeft bestaan. Het KNAatje.
Eenmalig zal dit ook nu weer uitgebracht worden. Dit wordt huis aan huis bezorgd, één á twee
weken voorafgaand aan het concert.
Eensgezind besluit de commissie: “Wij hebben
er nu al ontzettend veel zin in en we hopen veel
belangstellenden en oud-leden te ontmoeten die
avond!”
Berichtgever
Ook de Berichtge
g ver wenst onze muziekvereniging een mooi jubileum toe.

De jubileumcommissie van KNA,
bestaande uit Gerdi van Elk,
Maurice Nap en Renata Groen

Wijziging ophalen oud papier KNA
Met ingang van de ophaaldag in juni jl. is er een
kleine wijziging gekomen in het ophalen van het
oud papier door onze muziekvereniging Kunst
Na Arbeid.
Voor die tijd was de afspraak met de gemeente
Woerden dat iedere derde zaterdag van de maand
om 07.30 uur de eerste auto zou starten. Die deed
dan eerst de buitengebieden aan, vervolgens de
bebouwde kom en ten slotte de Hoofdweg. De
verwachting was dat, als eens per maand het
papier opgehaald zou worden, één vuilnisauto
genoeg zou zijn.
De laatste tijd bleek dit echter steeds vaker niet
het geval. Er moest eigenlijk altijd een tweede
auto komen.
De gemeente heeft nu besloten om in het
vervolg direct met twee auto’s naar Zegveld te

KMN

7

KOOMAN MECHANISATIE
NOORDEN

Voor al uw 
en het
  hiervan!
         !" 0172 - 407 295

komen. Die beginnen dan allebei om 07.30 uur.
Dat betekent dus dat de vrijwilligers van de muziekvereniging eerder klaar zullen zijn met het
ophalen van oud papier, hoewel een aantal van
hen wel eerder zal moeten gaan beginnen. Maar
dit betekent ook dat het oud papier door het
hele dorp eigenlijk wel om 07.30 uur klaar moet
staan. Het gebeurde regelmatig dat het oud
papier bijvoorbeeld pas om 10.00 uur aan de
weg gezet werd. Dat kon ook omdat de auto met
vrijwilligers nog niet op die plek was geweest.
De verwachting is dat het ophalen van het oud
papier iedere derde zaterdag van de maand, zal
starten om 07.30 uur en dat dit eindigt rond
10.30 uur.
De muziekvereniging bedankt u hartelijk dat
u het oud papier voor hen bewaart. Het is nog
steeds een belangrijke bron van inkomsten
voor hen.
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Het was een prachtig polsstokseizoen
(Een ingekomen bericht)
Het polsstokseizoen 2022 is afgelopen en er kan
worden geconcludeerd: dit was een prachtig
seizoen! Enerzijds kwantitatief, want er zijn in
2022 vele nieuwe leden bijgekomen, bij de jeugd
maar ook op de grote schans. Ook kwalitatief
was het een goed jaar, want veel springers van
Polsstokclub Zegveld mochten meedoen aan
het Hollands Kampioenschap en Nederlands
Kampioenschap.
Zo was de Zegveldse afdeling bij het Hollands en
Nederlands jeugdkampioenschap hofleverancier
wat deelnemers betreft. Veel jeugdspring(st)ers
konden deze wedstrijd onvergetelijke ervaringen
op doen. Mark Boer werd Hollands kampioen,
Jonna van der Schaft en Julia van Kleij wisten
beiden, in een verschillende leeftijdscategorie, de
3e plek op het NK te behalen. Ook op de grote
schans waren er grote successen. Zo wist Jaco
de Groot Hollands Kampioen èn Nederlands
Kampioen te worden.
Tijdens het Hollands kampioenschap wist hij

zelfs voor de 2e keer in de historie van het polsstokverspringen verder dan 22 meter te springen!
Verder wist Lieke Stolwijk 3e te worden op het
Hollands Kampioenschap. Gemma van Oosterom werd 2e op het Hollands Kampioenschap
en 3e op het Nederlands Kampioenschap.

Siveo veteranen dames 30+
kampioen
Bij Siveo is er al een aantal
jaren een veteranen dames elftal 30+. Ze spelen op een half
veld zeven tegen zeven. Dit
gebeurt op een vrijdagavond
één à tweemaal in de maand
bij een vereniging. Ze spelen
dan vier wedstrijden van 15
minuten op een avond. En na
de wedstrijd is er mogelijkheid voor de derde helft, zeer
gezellig! De Siveo dames 30+
speelden tegen ARC, Kamerik,
NSV en VEP.
En we mogen de Siveo dames
feliciteren, want zij zijn
kampioen geworden. Het
was een nek aan nek race tegen NSV, maar de Siveo dames waren sterker! Dames veteranen nogmaals
gefeliciteerd!

Heftrucks •
Hydr. kranen •
Sloopsorteergrijpers •

Naast de kwantitatieve en kwalitatieve successen,
zijn er nog meer mooie ontwikkelingen geweest.
Zo heeft de accommodatie een flinke boost gekregen met dank aan verschillende vrijwilligers.
Zij hebben er voor gezorgd dat rondom het water
van de jeugdschans en grote schans een prachtige
beschoeiing is gezet. Daarnaast is op sommige
plekken het gras opnieuw ingezaaid, zodat er
weer een prachtig landschap is ontstaan.
Kortom: Een prachtig seizoen, met veel hoogtepunten. Alle reden om volgend jaar (nog) eens
langs te komen! De springers hebben nu een winterstop, maar zullen er alles aan doen om volgend
jaar weer topfit aan de start te staan. Zien wij u
dan ook als springer of toeschouwer?

Gymnastiekvereniging
Zegveld
(Een ingekomen bericht)
Wij zijn op zoek naar leiding voor de aerobics
groep op maandagavond van 19.30 -20.30 uur.
Voor informatie Annie Biemond 0348 691608.
We verzorgen de volgende lessen:
Maandag 16.00 - 17.00 uur dames vanaf 45 jaar
Woensdag 15.00 - 16.00 uur kleuters 3 tot 6 jaar
19.30 - 20.30 uur aerobics
20.30 - 21.45 uur heren recreanten
volleybal

Machinehandel, Verhuur en Reparaties

G. Donselaar & Zn.
De firma Donselaar verhuurt, repareert en handelt in heftrucks, hydraulische
kranen en motoren. Verder leveren wij hydraulische slangen en toebehoren.
Ook voor constructiewerk en het lassen van ijzer, roestvast staal en aluminium kunt u bij ons terecht.
Wilt u meer weten?
Kom naar Nijverheidsbuurt 5 in Zegveld of
neem vrijblijvend contact met ons op:
Tel. 0348-692388/06-50620862
marceldonselaar@ziggo.nl
Nijverheidsbuurt 5 • 3474 LA Zegveld

• Motoren
• Onderdelen
• Hydr. slangen service

De Berichtgever
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Animo’72 maakt zich op voor
een feestelijk
seizoen
(Een ingekomen bericht)
Een feestelijk jaar voor volleybalvereniging Animo’72: in 2022 vieren zij hun
50-jarig bestaan. Een mooie mijlpaal, die
gevierd wordt met een groot reüniefeest
op zaterdag 24 september. En er is nog
meer te vieren. Vorig jaar werd Dames 1
kampioen!
Het nieuwe volleybalseizoen is inmiddels weer van start en Dames 1 is meer
gemotiveerd dan tevoren. Ondanks dat
zij kampioen werden in de 3e klasse,
besloot de bond dat zij vanwege alle
coronaperikelen niet zouden promoveren naar
de 2e klasse. De dames zijn er dit jaar dus extra
op gebrand hun titel te prolongeren en alsnog te
promoveren.
Hoofdsponsor Onderling Verzekerd is trots op
het damesteam. “Het kampioenschap winnen is
een geweldige prestatie. Zeker met de uitdagingen van de afgelopen twee jaar in het achterhoofd. We zijn ervan overtuigd dat Lianne, Marinka, Trea, Michelle, Jelline, Caroline, Alda en
Manon dit seizoen opnieuw zullen uitblinken!”,
aldus Klaas van Elk, klantadviseur en Zegvelder
in hart en nieren. Onderling Verzekerd is inmiddels ruim dertien jaar sponsor van de volleybalvereniging. De samenwerking ontstond tijdens
het 100-jarig jubileum van toenmalige OVM
Zegveld. Animo’72 werd gevraagd een beachvolleybalveld te verzorgen tijdens het dorpsfeest ter
gelegenheid van het jubileum en zo geschiedde.
Onderling Verzekerd werd vaste sponsor en
vanaf 2019 zelfs hoofdsponsor.
Naast alle feestelijkheden staat ook het stratenvolleybaltoernooi binnenkort weer op de planning op donderdagavond 27 oktober. Het alom
bekende toernooi is dit jaar in een nieuw jasje
gestoken, compleet met nieuwe naam, Zegveld
Volleybalt. Je kunt nog steeds meedoen met je
buren, maar vanaf nu ook met (sport)vrienden,

bekenden of collega’s. Opgeven kan door een
e-mail te sturen naar animo1972@hotmail.com.
Het gaat goed met Animo’72. Naast de twee bestaande recreantenteams en Dames 1, is dit jaar
een nieuw team ontstaan met enthousiaste jonge
mannen. Zij nemen ook deel aan de recreantencompetitie. Onderling Verzekerd wenst alle
teams veel succes, maar vooral veel sportplezier!

Zegveld Volleybalt
(Een ingekomen bericht)
Het stratenvolleybal is in een nieuw jasje gestoken! Je maakt zelf je team met bijv. (sport)vrienden, buren, bekenden, collega’s enz. Natuurlijk
kun je ook nog met je straat meedoen!
Je team bestaat uit min. zes personen (bij meer
kun je doordraaien), er staan minimaal twee
dames in het veld. De minimale leeftijd is 14 jaar.
Wanneer: Donderdagavond 27 oktober om
20.00 uur in De Milandhof.
Je kunt je opgeven door een mail met je team
en teamnaam
te sturen naar
animo1972@
hotmail.com.
Opgeven kan tot
uiterlijk donderdag 20 oktober.
Kosten zijn
€ 5,00 per team.
We hebben er
zin in! Natuurlijk ben je ook
welkom om
alleen te komen
kijken.

De Haak wint het stratenvoetbal!

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

De nieuwste straat van Zegveld,
De Haak, heeft ook meteen het
Stratenvoetbal van 2022 gewonnen. Het was in de zinderende
hitte geen eenvoudige route, zeker
niet nadat één van de spelers geblesseerd raakte. Maar in de finale
troefden zij overtuigend de Clausstraat af: 3-0. Bij de jeugd waren
het de teams van de Hoofdweg en
de Broeksloot die de Straattrofee
pakten. De penaltybokaal werd
gewonnen door Brent van Dam
en Ward Fransen. Het was een
druk en zeer geslaagd evenement
met een fantastisch sfeertje tot in
de 3e en 4e helft.
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U Op 3 januari werd Fergus van den Hoeven, Het Erf 25 50 jaar. Het spandoek dat
ze voor hem hadden gemaakt, adviseerde om de botox maar vast klaar te zetten. Wij
kunnen echter nog geen rimpel ontdekken bij Fergus.
U Jan-Willem Timmerman werd op 16 december 2021 50 jaar.
Omdat hij vergeten was een foto in te sturen, nemen we deze alsnog
mee. Hij woonde toen op W. Alexanderstraat 37, thans De Haak 17.
Aan de foto te zien probeerde hij zijn evenbeeld te imiteren.

Ook dit gebeurde in het
eerste halfjaar van 2022

U 3.
3 Ook een vijftig jarige aan de Hoofdweg 112.
112 Op 30 januari troffen
we dit bord aan in zijn voortuin. Hieruit blijkt dat deze ‘stumpert’ ook wel
eens een rups dumpert verhuurt. De kenner zal weten wat hiermee wordt
bedoeld.

U Op 1 februari hing er een spandoek aan het balkon van Middenweg 9P.
Of de botox nu al klaar gezet moet worden voor Sharon van der Wal? Beoordeelt u dat zelf maar.

V ‘Cynt bijna getrouwd, nu eerst 30 jaar oud’, stond er op het spandoek. Inderdaad,
sinds 17 juni mag Cynthia Verhage van de Eikenlaan 25 zich mevrouw De Jong noemen. Maar eerst mocht zij op 13 februari de leeftijd van 30 jaar bereiken.

Z Michel Haug van de
Broeksloot 35 werd op
12 maart verrast met
een enorme opblaasbare wielrenner bij zijn
woning en een bord aan
de berging. De reden
was duidelijk, hij werd
die dag 50 jaar. ‘Michel
probeert het met zijn
fitheid te verbloemen,
maar dat hij nu 50 wordt
moeten wij nu toch echt
gaan benoemen’, staat op
het bord te lezen. Het is
maar dat iedereen het
weet.

De Berichtgever
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doek
Z Dit spandoek
p 14
troffen we op
p de
maart aan op
25.
Hoofdweg 125.
Willem Jan Vonk
der
mag dan ouder
ren wijzer wordt
den, hij wordt
ook grijzer.
En het is ookk
zeker waar, hij
werd die dag
40 jaar.

U Deze fantastische vent en man van staal, het is inderdaad een
goed verhaal. Deze man ligt voor het spandoek: André Voorend van
de Prunuslaan 5 werd op 14 maart 60 jaar. En daar is geen woord
van gelogen.
Y Blijkb
i h
Blijkbaar is
hett
voor je lippen en
de rimpels in het
gezicht een slecht
klimaat in Zegveld,
want op 28 maart
wordt de botox
aangeprezen voor
Lisette die 50 jaar is
geworden. Lisette
Smulders van Het
Erf 17 moet er hartelijk om lachen. Je
moet maar zo denken: je bent mooi
zoals je bent. En
botox kan de boel
ook verknallen.
U ‘Af en toe een grijze haar… nu ook echt 30 jaar!’, staat op het versierde
spandoek te lezen. Het betreft Rick Smeijers uit de Pr. Beatrixstraat 23.
Rick, je moet maar zo denken: beter grijs dan kaal. Gefeliciteerd van ons
allemaal.
Y Feest aan De
Haak 17 op 31
maart. Nelly Timmerman mocht
in haar nieuwe
woning haar
verjaardag vieren,
maar niet voordat
er een foto was
gemaakt bij een
met ballonnen
versierde voordeur
voor haar vijftigste
verjaardag.

V ‘Hij houdt van spanning, is jong van geest. Danny 30! …
wat een feest’. Uiteraard is iedere verjaardag een feest, maar voor
Danny Groenendijk van de Julianalaan 31 had 9 april toch een
extra tintje, gezien het spandoek.
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Y Een grote opblaasbare
pop in de voortuin van
Populierenlaan 14 op 15
april gaf aan dat er iets
bijzonders aan de hand
was. Jawel hoor, de vrouw
des huizes, Phia van Dam,
ging die dag figuurlijk met
pensioen. Ze wilde alleen
op de foto als de kleinkinderen erbij mochten staan.
Tegen deze trotse oma
konden we natuurlijk geen
nee zeggen.

Z ‘Elektrisch smoken.
Tanden stoken. Helpende handen. (G)
een mond vol tanden.
Muzi Kaal. Grap met
taal. Erik heeft het allemaal.’ Dit spandoek
gaf op 5 mei in het
kort het leven van
Erik van Dam uit de
Esdoornlaan 7 weer.
Abraham: gefeliciteerd!

Y ‘Van 4x6
naar 5x6. Kees
Kist 30. Wat een
succes.’ Het gaat
hier om Patrick
de Jong uit de
Eikenlaan 25.
Op 6 mei mocht
hij de leeftijd van
30 jaar bereiken.
Of Kees Kist zijn
bijnaam is en een
verwijzing naar de
oud-voetballer? Wij
weten het niet, maar
zijn vriendenkring
ongetwijfeld wel.

Z Grote PANIEK aan de Rondweg 54. Ach, de paniek zal voor
Anita Kastelein op 27 mei wel zijn
meegevallen. De (schoon)moeder
is inderdaad half antiek (50 jaar).
Verder staat op het spandoek:
‘Deze vrolijke zuster, tuinvrouw,
boerin, schoonmaker, verkoper
en een praatjesmaker, staat voor
iedereen klaar, heeft een hart
van goud. Het is echt waar, Anita
is vanaf vandaag stokoud.’ Wij
denken dat de makers van het
spandoek al heel veel voorpret
hebben gehad. En Anita, je bent
zo oud al je je voelt.

En ook dit
nog...

U Op 29 april troffen we een spandoek aan op de
Broeksloot 13 met daarop de tekst: ‘Na 48 jaar woeste
arbeid gaat Dirk nu genieten van zijn vrije tijd!’ Het
betreft Dirk van Veldhuizen die besloten heeft een
punt te zetten achter zijn werkzame leven. Nu is het
hopelijk alleen nog maar genieten van zijn vrije tijd
en hobby’s. En dat mag na 48 jaar.

U ‘Wilma is vandaag
21.915 dagen oud of
klinkt 60 jaar minder
benauwd?’ Volgens ons
vindt Wilma Hoogerbrugge uit de Prunuslaan 11 het allebei geen
probleem. Ze ging op 18
mei met haar kleinzoon
lachend op de foto bij
het spandoek.

De Berichtgever
Z Een grote pop
stond er op 30 mei
bij de Milandhof.
Dit ter ere van
Annemarie Vonk,
Broeksloot 59 die
de leeftijd van 60
mocht bereiken. Ze
zal heel wat felicitaties achter de kassa
bij Coop Bremmer
hebben ontvangen.
Ook van ons: van
harte.
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U Op 3 juni kon je een spandoek zien als je voorbij Nieuwstraat 38 liep/reed. Op
het spandoek stond: ‘40 is maar een getal. Met een ouder lijf nog steeds een lekker
wijf. Voor je het weet komt Sarah om de hoek, en heb je een tena lady in je broek!’
Corina Muller kon er in ieder geval hartelijk om lachen.
Y Ze schrijven tegenwoordig van alles op een
spandoek. Voor Mark
Heemskerk, Korensloot
48 hadden ze de volgende
tekst bedacht: ‘Mark 30.
Een oude lul was je al een
tijdje. Je hoort nu ook thuis
in het 30 rijtje.’ Gelukkig kon hij er zelf wel om
lachen met zijn nog maar
30 jaar.

V De laatste in het rijtje van 30-jarigen in dit overzicht is Jeffrey Voorend, De Haak 33.
Net papa geworden van zoon Siem, dat gaf zijn verjaardag op 26 juni een extra dimensie.
En zoals het spandoek zegt, is Jeffrey opgeruimd en vlot van geest, cijferboer, 30, wat ‘n
feest. Wij drinken er ook één op een ieders gezondheid...PROOST!

U Marcel Immerzeel, Hoofdweg 107 werd op 8 juni verrast met een
spandoek en een wielrenner bij zijn woning. Als je 50 jaar wordt, kan
je zoiets verwachten als sportwielrenner. Het is bijna niet te lezen,
maar op het spandoek staat: ‘Marcel is 50! Dat is een eer. Hij fietst
nog steeds als een speer. Z’n eigen jongens fietsen hem nu wel voorbij.
Maar voor ons blijft hij een grote kei.’ Er is een liedje met een zin erin:
‘Je wordt ouder papa, geef het maar toe’. Doe dat maar Marcel!
Reparatie,- Aansluiten,- Inbouw van
Elektrische Apparaten, Elektra aanleg
Per 1 juli zijn rookmelders
verplicht in de woning, op elke
etage 1 exemplaar. ELWI kan deze
leveren en voor u aanbrengen.

Voor informatie en prijsopgave:
info@elwi.nl of bel, WhatsApp naar 06 - 22467345
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Vroeger was er slootkunst…
Het is al heel wat jaren geleden dat de dansende
ballerina’s en drijvende koeienpoten in de sloten
van Zegveld te vinden waren. De Oranjevereniging vatte het idee op om deze succesvolle actie
dit jaar nog eens over te doen.
Ook dit jaar was er door veel deelnemers gehoor
gegeven aan de oproep om drijvende kunst te
maken. In het weekend van 22 april werden de
eerste kunstwerken te water gelaten onder toeziend oog van de makers. Er waren verschillende
koeien gefabriceerd, gevulde spijkerbroeken, een
drumstel en nog vele andere creaties.

Eerste prijs:
‘De witte zwanen
van Campina’,
gemaakt door
Anouk de Vink en
Helène Hamoen.

Inmiddels zijn alle kunstwerken door een vakkundige jury beoordeeld. De eerste prijs ging
naar Anouk de Vink en Helène Hamoen, zij hadden ‘De witte zwanen van Campina’ gemaakt.
De tweede prijs
was voor Landgoed
Elisabeth met ‘Een
BIJzonder stukje
Zegveld’.
De derde prijs was
voor de deelnemers
van atelier De Schuur
en activiteitencentrum Zegveld (foto
rechts). Zij maakten
‘Diep in de zee’. De
prijswinnaars werden
bezocht met een smakelijke verrassing.

Buurtbarbecue
trekt aandacht AD
D
Al 31 jaar achter elkaar wordt er door de bewoners van
an
Korensloot 46 tot en met 64 een buurtbarbecue georganiseerd. Zaterdag 20 augustus was het weer zover.
Deze huizen waren destijds de eerste huizen van de Korensloot
en stonden toen midden tussen de weilanden. De huizen zijn opgeleverd in 1990
en sinds 1991 is er de jaarlijkse barbecue. Het AD had hier lucht van gekregen en
een verslaggever gestuurd. Al 31 jaar staat deze buurt voor elkaar klaar, net als
zoveel andere straten en buurten in ons mooie dorp.

# #
,/ #
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Voorleesuurtje weer
van start in de bieb

Welzijn Zegveld

(Een ingekomen bericht)

Expositie schilderclub

We pakken het voorlezen weer op. Vanaf dinsdag
13 september is er iedere maand een voorleesuurtje in de Bibliotheek Zegveld. Alle kinderen
tussen 2 en 4 jaar zijn van harte welkom. Onze
vaste voorlezer Marry zal dan een mooi verhaal
voorlezen. Je hoeft je niet van tevoren aan te
melden, je kunt gewoon binnen lopen.
De voorleesmiddagen zijn dinsdag 13 september,
4 oktober, 1 november en 6 december, van 15.00
uur tot 15.30 uur.
Leuk en leerzaam
Voorlezen is niet alleen leuk, het is ook heel leerzaam. Onderzoek wijst uit dat kinderen die worden voorgelezen beter leren op school. Daarnaast
hebben ze een grotere woordenschat en zijn ze
beter in het verwoorden van emoties. Kinderen
die een kwartier per dag worden voorgelezen,
leren in een jaar 1000 nieuwe woorden.

(Een ingekomen bericht)
De schilderclub van Welzijn Zegveld
organiseert een expositie ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de
club op vrijdag 30 september en op
zaterdag 1 oktober 2022 in de Meije
zaal van de Milandhof.
De opening wordt, geheel verrassend,
op vrijdag 30 september om 10.30
uur verricht door de heer J. Vierstra,
wethouder van o.a. cultuur.
Van alle cursisten worden schilderijen van de afgelopen 10 jaar geëxposeerd. De
werken bestaan uit houtskool tekeningen, acryl
verf op doek of op papier, aquarel en pastelkrijt.
Er is hard gewerkt om er een divers en kleurrijke
expositie van te maken.
Aanvang 30 september en 1 oktober om 10.30 tot
16.00 uur. Er is gratis koffie/thee met iets lekkers.
Welkom want de creaties mogen gezien worden!

Veel kinderen van de Jorai stonden te trappelen om de eerste schooldag weer
te beginnen. Na zo’n lange vakantie is het ontzettend leuk om je (nieuwe)
klasgenootjes weer te zien! Meestal is een eerste schoolweek een rustige week.
Alle kinderen en de leerkrachten kunnen dan weer wennen aan het ritme.
Dit keer was er echter al een leuke verrassing geregeld voor de eerste vrijdag.
Op beide schoolpleinen stond een mooi springkussen met in het midden een
koe. Bovendien werden alle leerlingen getrakteerd op heerlijk boerenijs van
Vernooij. Alle klassen mochten één voor één naar buiten om zich uit te leven

ie
Schilderijen exposit
30 september1 oktober
Vanaf 10.30 uur

Mogelijkheden voor
'De laatste zorg'
Op woensdag 19 oktober
verzorgt Ria van der Zon
Uitvaartverzorging een infomiddag in de Milandhof.
Thema’s die aan de orde
komen zijn o.a. Mogelijkheden voor de laatste zorg.
Heeft de dood een kleur.
Maak het voor uw kinderen
gemakkelijk. Mogelijkheden van doneren van
organen en weefsel.
De middag begint om 14.00 uur, koffie/thee per
2 kopjes met iets lekkers voor € 2,50.
Graag opgeven bij Hanneke Kastelein tel.691891,
vanwege de beschikbare ruimte.

op de springkussens. Nadat alle kids bezweet uit het springkussen kwamen,
konden ze heerlijk afkoelen met het ijsje.
Deze verrassing was aangeboden door LTO Noord (ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders). Vorig jaar kon namelijk een
deel van het schoolreisje niet doorgaan in verband met de boerenacties die
toen werden gevoerd. LTO Noord vernam via de media dat scholen door de
landelijke acties waren getroffen en deed toen een oproep. De Jorai reageerde
daarop en kreeg zo deze verrassing cadeau.

Eerste schoolweek al een feest!

 >?**<+<@ BG  'J' K 
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Ingrid vertelt hier verder over: “Anderen
vinden het wel eens bijzonder als ze merken
wat onze kinderen weten van de natuur. Dat
de kinderen weten wat een bonte specht is, een
ijsvogel of een fuut met jongen. Ik vind het een
groot geluk dat de natuur nu aan huis zo’n grote
plek in ons leven heeft. Of het nu een roerdomp
is of een koppel zwanen met jonkies, ik kan
daar echt van genieten.”

Ingrid Meijer

En alsof het afgesproken is komt er op dat
moment een koppel zwanen met vijf jonkies
aanzwemmen. Het blijft bijzonder om te zien
hoe de ouders de jonkies beschermen.
En zo vertelt Ingrid verder bijvoorbeeld over
de kippen die zij hebben. “Het is zo mooi om
te zien dat vaderhaan en moederkip zorgen
voor hun kuikens. Dat zij helpen om te zoeken
naar voedsel. En zo zorgen ouders dus ook voor
hun kinderen. Eten geven zodat ze kunnen
opgroeien.”

In de natuur zijn brengt je terug
naar je eigen natuur
Op een mooie zomeravond fiets ik naar Ingrid
Meijer. Ze heeft mij gebeld en wil graag haar
passie over de natuur delen met de lezers van
de Berichtgever. Al fietsende denk ik: “Wat
voor verhaal zal ik te horen krijgen?”
Als we op deze mooie avond met een bakje thee
buiten aan de picknickbank zitten, begint Ingrid
haar verhaal. En dat begint al met het feit dat
het zo prachtig wonen is in de Meije.
Ruim vier jaar geleden is Ingrid hier naar toe
verhuisd vanuit Voorschoten. Samen met haar
man Fabian en drie kinderen, Thomas, Isa en
Melle. “Als je zo over de polder kijkt, is geen
dag, geen uur hetzelfde. Prachtig om de natuur
te zien, de lucht met soms de vele kleuren. De
vogels die vliegen, de hazen die in het weiland
lopen, de geur van de kamperfoelie in de avond.
Je maakt de seizoenen van dichtbij mee. Daar
kun je toch uren naar kijken en van genieten?
En dan voelt zo een weiland hiervoor en alle
natuur hier in de omgeving voor mij als een
snoepwinkel. Want echt, er is zoveel meer in de
natuur dan je denkt! Er gebeurt zoveel. Als je

het maar wilt zien!”
Natuur is bij Ingrid met de paplepel ingegoten.
Haar ouders waren echte natuurliefhebbers.
Moeder was bloemiste en had echt groene
vingers, vader was metselaar en een goede amateurvogelaar en natuurliefhebber. “We gingen
zo vaak naar buiten vroeger. Ik ben opgegroeid
in Soest en dus gingen we vaak de bossen in.
’s Ochtends reeën spotten. Of bosbessen plukken. Of luisteren naar de vogels. Prachtig. Daar
heb ik leren genieten van de natuur. Buiten zijn
in de natuur, met de nadruk op vogels. Daar
word ik echt blij van! En gelukkig heb ik een
man gevonden die hier ook van houdt. Samen
genieten van de natuur is dubbelleuk. En hier
zijn regelmatig onze reisbestemmingen op afgestemd. Supermooi om bijvoorbeeld de natuur
in Panama te zien. Zo anders dan in Nederland.
En inmiddels vinden de kinderen het ook leuk
om in de natuur te zijn. Hoewel ze ook wel eens
achter de computer zitten hoor en ook wel eens
gamen.” Tijdens het gesprek komt zoon Thomas
thuis na het polsstokspringen en beaamt dit
ook. “Het is leuk om in de natuur te zijn.”

Ingrid vervolgt: “Weet je. Het is zo belangrijk
om regelmatig de natuur in te gaan. Het is goed
voor je lichaam om te bewegen, maar het is
ook goed voor je brein om even met je kop de
natuur in te gaan. Luisteren wat er om je heen
gebeurt, zien wat er allemaal leeft op of onder
de grond, in het water of in de lucht. En juist als
je denkt dat je er helemaal geen tijd voor hebt,
juist als je het te druk denkt te hebben om naar
buiten te gaan, juist dan moet je het wel doen.
Maak er dan tijd voor. Ga een uur wandelen, luister, kijk omhoog en naar beneden en
verbreed je horizon en maak hiermee ruimte
voor jezelf! Pak die ruimte en dan komt er ook
ruimte voor andere processen. En die ruimte
pakken kan op zoveel verschillende plekken. In
de polders, op de plassen, in de bossen, op het
strand enz. enz.”
En zo praten we samen bijvoorbeeld even over
Terschelling. Prachtig is het om daar te zijn.
Bijvoorbeeld om te fietsen langs het wad. Als je
dan de luchten ziet, de wisseling tussen eb en
vloed, de grote hoeveelheden vogels die daar
komen foerageren, de geluiden, zeekraal, het
wier en misschien wel een zeehond. En dan
de wind langs je hoofd voelen gaan. Heerlijk
gewoon!
Terug naar de passie van Ingrid: “Het is zo
mooi om af en toe de stilte op te zoeken.

Esensa Mediterana
natuurlijke verzorging voor elke huid!
Verkrijgbaar bij Salon La Sonrisa
www.esensamediterana.nl
Tel. 06-28899367
Elvera • Salon La Sonrisa • salonlasonrisa@ziggo.nl
De salon is gesloten van 14 augustus t/m 4 september

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

Petra Hamoen
Medisch pedicure
Nieuwstraat 5 | 3474 JL Zegveld | www.pedicuresalonzegveld.nl
petra.hamoen@gmail.com | tel: 0348-745 900 | 06 - 199 672 45

De Berichtgever
Hoewel het in de natuur nooit helemaal stil
is. Want je hoort altijd wel vogelgeluiden in de
omgeving. En die geluiden worden allemaal
door ons brein geregistreerd. En dan vind ik
het dus mooi om die verschillende geluiden te
herkennen en het vogeltje te vinden die op dat
moment dat geluid maakt. Of te weten waar je
moet kijken, de vlucht van de vogel herkennen,
hoe hoog ze vliegen, waar is hun nest? Dit is
echt de kick van het spotten. En ik gun iedereen
die ervaring. Het buiten zijn en rustig worden
van de natuur. Het werkt toch zo goed op je
gemoedsrust!”
Maar in de natuur zijn niet alleen vogels. Ingrid
vertelt ook over de bomen. Wat daarop leeft aan
kleine diertjes. Of als ze omgewaaid zijn, hoe
dit een nestgelegenheid kan zijn voor ijsvogels.
Maar ook riet is bijvoorbeeld heel interessant.
“Riet is superdun, maar het knakt niet. Er zit
zoveel veerkracht in. Aan riet zitten losse bladeren. Het is toch ook mooi om het riet te horen
wuiven? En ieder stukje riet kan afzonderlijk
draaien en bewegen. Het draait dus allemaal
met de wind mee. En riet knakt dus pas als
één zo’n stukje niet meer werkt, zo kan het
vele stormen doorstaan. En ook dit is dus weer
een parallel naar ons leven. Wij maken ook
stormen mee, leren meebewegen op de dingen
waar we geen invloed op hebben, daarin kunnen we veel leren van deze veerkracht.”
Ingrid heeft jarenlang gewerkt in de evenementenwereld en zich ingezet voor talentontwikkeling en de promotie van het basisonderwijs.
Maar merkte dat haar passie voor de natuur zo
groot is dat ze hier iets mee wilde gaan doen.
Want “Waar word ik nu blij van? Ik geloof er
rotsvast in om het ook aan anderen over te
brengen als je bijvoorbeeld met mensen de
kajak instapt of buiten loopt. Er is toch zoveel
te zien en te horen. Als je het maar wilt zien!!”
Als ik na het interview wat met gemak nog vele
uren langer had kunnen duren, naar huis fiets,
hoor ik allemaal verschillende vogels. Klein
en groot, roofvogels of prooi. En ik denk bij
mijzelf: “Wat is de natuur toch mooi…..”
Heb jij nu ook een passie die je wilt delen met
de lezers van de Berichtgever? En dat kan van
alles zijn, neem dan contact met ons op en we
komen graag een keer langs.

17
Onthulling naambordje

Mirandapad
Tijdens een emotioneel moment
is op woensdagavond 6 juli
het naambordje
onthuld van het
Mirandapad. In
het bijzijn van
vrijwel de gehele
families Verweij
en Anker hebben
Anouk en Noud
Verweij het bordje onthuld wat staat bij de tennisvelden aan de Milandweg aan het begin van
het pad.
Voor de naamgeving was een prijsvraag uitgeschreven in de Berichtgever van februari. In de
Berichtgever van mei hebt u al een uitleg kunnen
lezen over de winnaar van de naam.
Miranda Verweij – Anker (1978 – 2021) was
de vrouw van Ewout, moeder van Anouk en
Noud en mede-initiatiefneemster van dit pad.
Daarnaast was zij een zeer gewaardeerd ver-

pleegkundige op de afdeling verloskunde van het
Antonius Ziekenhuis.
In het dankwoord van Ewout vertelde hij dat dit
voor de familie een bijzonder moment was, dat
het een grote eer is dat dit pad naar zijn vrouw
is vernoemd en dat zij o.a. op deze manier niet
vergeten gaat worden.

Anne’s Bloem gesloten
Per 30 juli jl. heeft Anne van den Bergh haar bloemenwinkel die gevestigd was in De Florijn gesloten.
Jammer voor veel Zegvelders die vaste klant bij haar waren, mede vanwege de goede kwaliteit bloemen. De Berichtgever, ook een regelmatige klant bij Anne, wenst haar voor de toekomst het allerbeste.

Dank!
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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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Israël en Jordanië

Belangrijke datums

Ooit al naar Israël en Jordanië
willen gaan?
Sluit je dan aan bij onze Zegveldse reis o.l.v. drs. Jan Mulder
uit Nijkerkveen en Asnat Cohen (Nederlands sprekende gids
in Israël).
16 t/m 25 mei 2023 hopen wij een rondreis met een groep
van maximaal 30 personen door Israël en Jordanië te maken.
We bezoeken onder andere Jeruzalem en Petra in Jordanië.
Wij hebben al 20 aanmeldingen voor deze reis, er zijn nog
10 plaatsen beschikbaar. Interesse? Neem dan contact op met
de organisator voor het complete programma en de kosten.
Martha Kastelein.
Tel. 06-12559098 of e-mail: marthamariavw@hotmail.com

  
    
Vrijdag 30 september is de gehele zaak
gesloten v.a. 15.00 uur.
Zondag 2 oktober is de gehele zaak v.a.
16.00 uur gesloten.
Excuses voor het ongemak.
Met vriendelijke groet Elly van Hanswijk.

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

Ook wij moeten ons aanpassen

maar wij
bakken door!!!
Paulien Emidio Wer
Werkdagen:
Dorpsconsulent ZegveldZorgt Woensdag en donderdag
Mobiel: 06-14326531 van 08.00 tot 17.30 uur.
E-mail: dorpsconsulent@zegveldzorgt.nl
Bezoek en post adres:
Hoofdweg 70, 3474JG Zegveld
www.zegveldzorgt.nl
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Hoofdweg 144 - 3474 JK Zegveld
     

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

De Berichtgever
Burgerlijke stand
Geboren:
17 juni 2022
Rhodé Esther Ariena (Rhodé), dochter van
Roy & Monica van Brenk-van Buren
Heemraadslaan 30, 2411 SW Bodegraven
23 juni 2022
Mats, zoon van
Maico & Sarah van Moorselaar-Weaver
Eikenlaan 65, 3474 HB Zegveld
27 juni 2022
Silke Geertruida (Silke), dochter van
Koen & Irma Spruit-Timmer
Dwarsweg 31, 3474 KW Zegveld
1 juli 2022
Loïs Marijtje Aletta (Loïs), dochter van
Edwin & Corien de Kruijf-Vermeij
De Haak 39, 3474 GA Zegveld
5 juli 2022
Eva, dochter van
Frank de Bruijn & Sandra Valentijn
Hoofdweg 177A, 3474 JD Zegveld
24 augustus 2022
Jelle Cornelis Bastiaan (Jelle), zoon van
Bastiaan Brak & Coline Brak-Meijers
De Haak 28, 3474 GB Zegveld
25 augustus 2022
Jael Rivkah (Rivkah), dochter van
Kristian & Lianne Spaanderman-van Elk
Eikenlaan 15, 3474 HB Zegveld
26 augustus 2022
Jacobus Lambertus (Julian), zoon van
Jannes & Heidi de Groot-van den Wijngaard
Rondweg 13, 3474 KD Zegveld
27 augustus 2022
Levi Johannes (Levi), zoon van
Robert-Jan & Leonie Haaksman-Hamoen
Tros 22, 3421 KR Oudewater

Huwelijk:
27 augustus 2022
Brian Streng & Claire Stolwijk
Clausstraat 7, 3474 JZ Zegveld
30 september 2022
Frank Dannenberg & Liesbeth de Vink
Julianalaan 9, 3474 JN Zegveld

25 jaar getrouwd:
16 oktober 2022
Gert Jan & Yvonne Langerak-van de Hesseweg
Hoofdweg 74, 3474 JG Zegveld

40 jaar getrouwd:
6 oktober 2022
Peter & Margriet Vermeij-van Amerongen
Broeksloot 63, 3474 HS Zegveld
20 oktober 2022
Gerard & Adinda Plijter-Stoof
Prunuslaan 15, 3474 HA Zegveld

19
21 oktober 2022
Paul & Annemarie Vonk-Verhage
Broeksloot 59, 3474 HS Zegveld

55 jaar getrouwd:
27 september 2022
Aart & Aly Verburg-Verhoef
Molenweg 43, 3474 KX Zegveld

60 jaar getrouwd:
25 september 2022
Leen & Janny Zwijnenburg-Koebrugge
Woonzorgcentrum Gaza, kamer 107
Dorpsstraat 70, 3481 EN Harmelen
26 september 2022
Kees & Henny Koot-van der Zon
Hazekade 8, 2411 PP Bodegraven

Overleden:
28 juni 2022
Agnes Elma Baillie (Elma) Wasmoeth-Morley
in de leeftijd van 98 jaar
Gewoond hebbende van 1969-1979:
Broekerweg 19, 3474 KK Zegveld
Correspondentieadres:
Hoogenvaert 56, 6581 HZ Malden
Graag willen wij iedereen bedanken voor de
warme belangstelling en blijken van medeleven na het overlijden van onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en omi

Ineke Beukers-Hamelink
Het heeft ons erg goed gedaan.
Familie Beukers
Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen wil ik u bedanken voor uw hartelijk
medeleven na het overlijden van

Jan Harm Fritsma
Dit heeft ons steun gegeven in deze moeilijke
dagen.
Willemijn Fritsma
Woerden, juni 2022

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.
24 sep: Reünie volleybalvereniging Animo ‘72
30 sept en 1 okt: Expositie schilderclub
15 okt: Najaar/winter Kinderkledingbeurs
19 okt: Welzijn Zegveld. Informatiemiddag 'De
laatste zorg'. Aanvang 14.00 uur
25, 27 en 28 okt:
Vakantiebijbelclub
29 okt: Sterrengala XXL
5 nov: Najaarsconcert KNA

Nieuwe eigenaar
‘De Halve Maan’
(Een ingekomen bericht)
Beste mensen,
Na 11 jaar wordt Eetcafé 'De Halve Maan' per
1 november verkocht aan Michel Wouters (ook
eigenaar van Strand Zomer aan het Meijepad
in Nieuwkoop). Aangezien wij gaan verhuizen
nemen we de maand oktober om alles te regelen
en na behoren over te dragen. Hierdoor is zondag
2 oktober de laatste dag dat wij nog open zijn
(tot 16.00 uur). Het is nog niet bekend wanneer
Michel de zaak weer opent.
Het gehele team en uiteraard Aart en ik bedanken
iedereen die ons in de 11 jaar een warm hart heeft
toegedragen met in het bijzonder degene die ons
niet vergeten waren tijdens de moeilijke corona
tijden.
Wij hopen dat u ook Michel en zijn team zullen
blijven bezoeken en wellicht komen wij elkaar
daar dan nog eens tegen.
Groetjes,
Elly
ly en Aart
van
n Hanswijk.

Najaar/winterkledingbeurs
(Een ingekomen bericht)
Op zaterdag 15 oktober wordt er in ‘De Voorhof ’
aan de Hoofdweg 48 van 9.00 tot 12.00 uur weer
een najaar/ winterkledingbeurs gehouden.
De organisatie is heel blij dat het weer kan! 2 jaar
heeft er wegens corona geen beurs plaatsgevonden, maar over een paar weken is het weer zover.
Tijdens deze beurs worden baby-, kinder- en
positiekleding verkocht evenals babyuitzet en
gebruiksartikelen, speelgoed, kinderfietsen en
dergelijke.
U wordt van harte uitgenodigd om een kijkje te
nemen. Neem gerust vrienden, vriendinnen of
kennissen mee. Voor informatie kunt u contact
opnemen met Carola Hageman via het mailadres
kinderkledingbeurszegveld@gmail.com of kijk
op de Facebookpagina www.facebook.com/kinderkledingbeurszegveld.

De Berichtgever in 2022
De Berichtgever hoopt in 2022 te verschijnen
op 21 oktober, 18 november en 16 december.
Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk woensdag 5 oktober 2022
bij ons binnen te zijn.
e Zegveldse
Voor het laatst
Advertenties
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Hoofdweg 27 - 3474 JA Zegveld
Tel.nr. 0348-691233 Autobedrijf
Tel.nr. 0348-690304 Autoschadebedrijf
www.autobedrijf-andeweg.nl

