
Na zijn succesvolle poging om het 
langste broodje gezond van Europa 
te maken en zijn fietstocht naar de 
Noordkaap voor het Inloophuis 
'Leven met kanker', heeft Rob van 
Hoogdalem weer iets nieuws bedacht. 
“Ja, ik heb weer wat op mijn hals 
gehaald”, zijn de eerste woorden van 
Rob tijdens dit interview. 
Rob vertelt: “Bij mijn terugkomst van 
de fietstocht naar de Noordkaap waar-
bij ik geld probeerde op te halen voor 
het Inloophuis ‘Leven met kanker’ in 
Woerden, zijn mij twee dingen opge-
vallen. Ten eerste de grote onbekend-
heid met het Inloophuis ‘Leven met 
kanker’. En ten tweede vertelde ik in 
mijn vlogs tijdens de fietstocht iedere 
keer iets over het Inloophuis. Deze 
vlogs werden door Bart van der Linden 
online gezet. Na de fietstocht bleek 
dat het Inloophuis naar aanleiding 
van deze vlogs boven normaal veel 
aanmeldingen van mensen met kanker 
had gekregen met vragen wat ze voor 
hen konden doen. Daarnaast mensen 
die zich aanmeldden voor activiteiten 
die het Inloophuis organiseert.”
Dit alles heeft Rob aan het denken 
gezet en kwam bij hem de vraag naar 
boven: “Wat kan ik nog doen?” En zo 
heeft hij ‘Robs Kaastour’ bedacht. 

Wat gaat Rob doen? Er zijn in Neder-
land 355 gemeentes en die gaat hij 
allemaal langs. “In iedere gemeente 
probeer ik aan de burgemeester een 
kaas te verkopen. De kaas weegt 12 
kilo en kost € 10,00 per kilo. Dus de 
burgemeester moet € 120,00 betalen. 
Dit bedrag wordt rechtstreeks op de 
rekening van het Inloophuis gestort. 
De burgemeesters worden van tevoren 
ingeseind wanneer ik langskom. Twee 
mensen gaan mij bij de campagne 
helpen, dat zijn Paul Vonk en Gérold 
Borsboom. Zij doen de communica-
tie naar de burgemeesters. De kazen 
worden tegen een gereduceerde prijs 
geleverd door de kaaskoning van 
Woerden: Cees Verburg.”

De manier waarop Rob langs de 355 
gemeentes gaat, is ook uniek. Hij gaat 

er bekendheid aan te geven. Het is de 
bedoeling om drie gemeentes per dag 
aan te doen. Een groepje vrijwilligers 
komt mij regelmatig weer van verse 
kazen voorzien.”

“Tijdens mijn tour kom ik eenmaal 
terug en wel op 29 juli. Dan komt er 
een schitterende gerenoveerde tjalk 
naar Woerden gevaren om kazen op te 
halen voor de Wadden eilanden. Om 
in Zeeland te komen met een tractor 
is ook een probleem, maar daar is een 
oplossing voor gevonden. Als ik bij de 
Scheldetunnel aankom, dan moet ik 
mij daar melden en wordt één weg-
baan afgesloten door het rode kruis 
boven deze baan te laten branden. Ik 
mag dan met de tractor over deze baan 
door de tunnel naar Zeeland. Over de 
afsluitdijk mag alleen snel verkeer. Dus 
met een tractor er over rijden kan niet. 
Hier is ook een oplossing voor gevon-
den. Ik heb het aanbod dat iemand de 
tractor met het huisje op een dieplader 
zet en mij over de Afsluitdijk naar 
Friesland brengt. Super toch!”

Houd u de vlogs van ‘Robs Kaastour’ in 
de gaten, want er komt nog veel meer 
nieuws. “Ik heb nu al 533 volgers en dan 
moeten we nog beginnen.”
Na vijf maanden is ‘Robs Kaastour’ 
op 30 september a.s. ten einde. Het 
Tiny House wordt dan geveild en de 
opbrengst is ook bestemd voor het 
Inloophuis ‘Leven met kanker’. 
De Berichtgever wenst Rob heel veel 
succes met deze actie en een veilige tour. 

Robs Kaastour

met een oude tractor. Deze krijgt Rob 
in bruikleen van Erik Uyterlinde. De 
benzine wordt betaald door Patrick 
van den Hoeven. De totale kosten 
van ‘Robs Kaastour’ bedragen zo’n 
€ 10.000,00. De kosten worden niet 
verrekend met de opbrengst van de 
verkochte kazen. “Gelukkig heb ik al 
wel wat sponsorgelden ontvangen.” 
De tour wordt ook een echte publieks-
trekker. Want achter de trekker neemt 
Rob zijn eigen Tiny House mee. Het 
staat op een karretje dat Rob gekocht 
heeft bij een boer in Polsbroek. “Het 
Tiny House is 2 meter lang en 1,60 
meter breed. Er zit geen elektriciteit 
of water in. De Kaastour wordt wel 
in de zomer gehouden, maar alles bij 
elkaar wordt het heel primitief. In mijn 
Tiny House slaap ik, mogelijk bij een 
boer op het erf of op een camping. Op 
de grote witte dakrand van het huisje 
komt het doel van de tour te staan. 
Aan de zijkanten van het huisje komt 
de QR-code te staan zodat mensen 
een kaas kunnen bestellen maar ook 
kunnen doneren. Onderweg probeer 
ik ergens te eten.”   

Rob start zijn Kaastour op 6 mei a.s.  
“Bij de start komt Fanfarecorps Excel-
sior met een koor Rob uit zingen met 
een speciaal kaaslied op de melodie 
van het slavenkoor uit de opera 
Nabucco. Tijdens zijn tour langs de 
355 gemeentes komt Rob ook langs 
83 gemeentes waar een Inloophuis 
‘Leven met kanker’ staat. “Wij maken 
daar een vlog over dat Inloophuis om 

“Ik heb weer wat op m’n hals gehaald”

77ste jaargang nr. 2

Februari 2023

Colofon
ADVERTENTIES
EN ADMINISTRATIE
Gerkla Gerritsen

Eikenlaan 19

3474 HB Zegveld

Tel. 0348 - 691675

Reknr. NL71 RABO 0341 9061 23

gerkla@studiogg.nl

REDACTIE
Gert Ton

Tel. 0348 - 691892

gertton@hetnet.nl

Jantina de Bruijn

Tel. 0348 - 745818

jantinabrak@hotmail.com

Henk Oskam

Tel. 0348 – 691977

h.j.oskam@casema.nl

VORMGEVING
C&C Design

DRUK
Quantes, Rijswijk

Voor inwoners van Zegveld 

en de Meije

De Berichtgever



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

Te goed voor verpleeghuis, maar wel hulp nodig?

Voor ouderen zelf of mantelzorgers die ondersteuning kunnen 
gebruiken. Begeleiding aan huis particulier of via PGB.
Denk aan: aanbrengen structuur, begeleiding naar ziekenhuis, 
administratie, huis ontspullen. 

Verhogen zelfredzaamheid zodat u langer 
thuis kan blijven wonen.

Aangesloten bij Landelijk Netwerk  
Seniorencoaches.

Anja Boers   06 11 06 39 39

www.lderly.nl

(Lderly verleent geen medische hulp)

 R. Keijzer

 A. Vergeer

 Boschsloot 30 - 3474 HK Zegveld

 Telefoon 0348-407238/407069

 Telefax    0348-407560

Theo Westerink 
op de Hoofdweg 111 in Zegveld

Bestel uw kaas en nootjes via 

een bericht naar 0652648841

en haal uw bestelling af bij:

Vrijdag & Zaterdag
Tompouce

zolang de voorraad strekt...
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Dag! Ik ben Anja Boers en woon sinds okto-
ber 2022 aan de Hoofdweg in het mooie dorp 
Zegveld. Ik voel me hier helemaal thuis. Ik 
ben opgegroeid in Veenendaal en heb daarna 
jarenlang gewoond in Den Haag en Scheve-
ningen. 
Sinds maart 2020 ben ik eigenaar van Lderly 
(spreek uit: elderlie). Dit betekent ouderen in 
het Engels. 
Ik richt me op het begeleiden van ouderen 
en praktische ondersteuning bieden aan hun 
mantelzorgers. Ik haal hier ontzettend veel 
voldoening uit. Daarnaast ben ik gediplo-
meerd seniorencoach. Kernpunten van mijn 
bedrijf zijn:

-
deel uit van een grote organisatie.

niet zozeer de nadruk op de ongemak-
ken. Doel is om uw zelfredzaamheid te 
verhogen zodat u zolang mogelijk thuis 
kan blijven wonen.

-
ment af te sluiten. Ik ben ook eenmalig 
inzetbaar. De betaling is particulier, maar 
dit kan eventueel ook via PGB.

waar u behoefte aan heeft. Samen kijken 
we naar de mogelijkheden. Dit doe ik 
door verbinding te zoeken. Geen zakelijk 

contact, maar fijne gesprekken en de tijd 
zinvol doorbrengen. Ik wil goed voor u, 
uw ouder of naasten zorgen.

kundig op het gebied van eten en drinken. 
U kunt dan denken aan kooklessen en slim 
en gezond boodschappen doen. 

-
gers vaker langs gaan om te kijken hoe het 
gaat en dan ondersteuning bieden.

-
ning.

Als ik in de praktijk zie wat ik soms kan 
betekenen voor mensen in moeilijke situaties 
zoals rouw, wat gedaan kan worden om 
mensen weer een beetje blij te maken. Dat is 
heel erg mooi. Om mensen dan weer net even 
een steuntje in de rug te geven zodat ze weer 
verder kunnen. Dat is mijn missie. Ik ben als 
kleine ondernemer behulpzaam en wil de 
zelfredzaamheid vergroten.

Voor meer informatie kunt u mij bellen op:  
06 – 11063939. U kunt mij mailen:  
anja@lderly.nl. Of kijk op mijn website:  
www.lderly.nl 

De Berichtgever wenst Anja veel succes met 
het mooie werk in haar groeiende bedrijf!

Het was een gezellige drukte op 18 januari jl. 

Dertig personen hadden zich opgegeven om 
daar bij Welzijn Zegveld het spelletje Bingo te 
spelen. Jacolien van Schajik leidde het spel-
letje en gaf met duidelijke stem de getrokken 

, bingo, bingo!!
nummers door. Er was grote concentratie 
bij de deelnemers in de zaal en aan de tafels 
hield men elkaar wel in de gaten of het juiste 
nummer werd weggekrast. Want voor een 
valse bingo wil je niet gaan. Eerst het bovenste 
rijtje zien vol te krijgen. Bingo! Vervolgens 

Even voorstellen: 

een kruis en daarna de volle kaart. De vier 
rondes gingen er gezellig, maar soms ook 
wel fanatiek aan toe. Bingo, bingo, bingo, het 
was het meest geroepen woord die middag. 
Uiteindelijk waren er leuke prijzen te winnen. 
Zo gingen de cadeaubonnen voor de Open 
Tafel van Welzijn naar Leo Brak, Hennie van 
Rossum, Riet Verheul en Cok Hoogerbrugge. 
Het beautypakket was voor Ada Hoogerbrug-
ge. Ina de Bruijn was deze middag het geluk-
kigst bij de bingo. Zij won wel drie prijzen, 
maar stelde deze weer ter beschikking. Een 
legpuzzel werd gewonnen door Teunie Brak 
en Jan Pijnacker. De taart ging naar Cobi 
Collard en Hans Uittenbogaard ging met een 
kaas naar huis. Tot slot mocht Hennie van 
Rossum een schilderij uitzoeken uit de diverse 
schilderijen die hangen in ‘De Zegge’ en 
gemaakt zijn door de deelnemers van de schil-
der/tekenclub 
van Welzijn.
Het was al met 
al een heel 
gezellige middag 
en voor herha-
ling vatbaar.

De Berichtgever
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MIDDENWEG 37  3474 KC ZEGVELD  |  TEL 0348 691100

Wil je een website, een visitekaartje, 
een brochure, flyer of spandoek?
 
Bij C&C Design moet je zijn!
Bel naar Ciska: 06-22 38 92 59

www.ccdesign.nl

Of heb je een technische vraag over  
nieuw te bouwen - of het aanpassen van 
bestaande - besturingssoftware. 
Bij C&C Design moet je zijn!
Bel naar Cor: 06-13 42 06 29

C&C Design vof | Graaf Albrechtstraat 14 | 2415 AW Nieuwerbrug a/d Rijn

Wilt u meer weten? 
Kom naar Nijverheidsbuurt 5 
of neem vrijblijvend contact 

met ons op:

marceldonselaar@ziggo.nl

    Nijverheidsbuurt 5 

d contact 
p:

@ziggo.nl

t 5 

Machinehandel, 
Verhuur en Reparaties

G. Donselaar & Zn.

06 22335240

�������	
�
aan huis 

in Zegveld en 
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Emilyshairdesignzegveld@gmail.com
06 22 33 52 40
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Op een zaterdagmorgen zit ik aan de 
koffie bij Gerineke Schouten. Zij woont 
al ongeveer 13 jaar in Zegveld aan de 
Elzenlaan, samen met partner Frank en 
dochter Juna van 8 jaar.
Boven wordt er geklust, Juna is aan het 
spelen met een vriendinnetje en wordt later 
door Frank weg gebracht. We praten over de 
passie van Gerineke : Voetballen!

Want hoe is dat nou begonnen? Gerineke ver-
telt hierover: “Het is ontstaan in mijn jeugd. 
Ik ben opgegroeid tussen neven en buurjon-
gens die altijd aan het voetballen waren. En 
dat gebeurde dus ook bij mij thuis. We deden 
paaltjesvoetbal, een parcours van emmers en 
schoten op de muur van de schuur. Samen met 
mijn neef deed ik oefeningen om ons hierin 
te verbeteren. Toen ik 11 jaar was ging een 
klasgenootje van mij op voetbal en dat wilde 
ik ook. Ik moest daardoor wel stoppen met 

een keuze maken. Ik ben begonnen bij het 
meisjesvoetbal van VEP in Woerden. Daar heb 
ik iemand ontmoet met wie ik nog steeds sa-
men voetbal en bevriend ben, Diana. Tot mijn 
17e heb ik bij de meisjes gevoetbald. Daarna 

moest ik op zondag wedstrijden gaan spelen 
en dat wilden mijn ouders niet in verband met 
hun geloofsovertuiging. Ik ben op dat moment 
gestopt met voetballen. 
Op mijn 19e zat ik in het 3e jaar van de 
opleiding SPW. (Sociaal Pedagogisch Werk)

opleiding en we waren bevriend. Zij zei op een 
gegeven moment tegen mij: “Je raadt nooit wat 
ik ga doen. Ik ga voetballen!” Direct werd ik 

gegaan naar SIVEO in Zegveld. We hadden al 
snel heel wat meiden en de eerste tijd hebben 
we heel veel getraind en nog geen wedstrijden 
gespeeld. Na de zomer zijn we ingeschreven 
en zijn we competitie gaan spelen. Toen werd 
het pas echt leuk. Het vrouwenvoetbal sloeg 
zo aan in Zegveld dat we al vrij snel meerdere 
teams konden gaan maken. Trainer Ton Steen-
bergen en 'teammanager' Rien Woerde hebben 
het vrouwenvoetbal bij SIVEO echt omhoog 
gebracht. Zij hebben er ontzettend veel tijd en 
energie ingestoken. Ton was best een fanatieke 
trainer en dat konden we goed merken in de 

wedstrijden. We hadden vaak meer energie 
dan de tegenstandsters. En in die tijd hebben 
we het hoogst haalbare voor ons gehaald. We 
kwamen zelfs uit in de derde klasse!”

Gerineke (42 jaar) werkt op dit moment in 
de kinderopvang bij Kind & Co op de locatie 

Kortenhoef. Daar staat ze een paar dagen op 
een peutergroep en doet sinds kort ook senior-
taken. Dat én het feit dat ze een gezin heeft, 
heeft er wel voor gezorgd dat ze tegenwoor-
dig voetbalt bij het veteranenelftal. Gerinke 
vertelt:  "Ja, je wordt toch wat minder jong en 
conditioneel wordt het ook wat minder." We 
trainen nu 1x per week op woensdag. Onder 
Ton Steenbergen was dat zelfs 2 – 3x per week. 
De laatste jaren was het trainen op woensdag 

werd in combinatie met gezin en werk te veel. 
Want naast het trainen ben je vaak ook de hele 
zaterdag weg. Gerineke vertelt verder: “We 
moesten altijd een uur voor aanvang van de 
wedstrijd aanwezig zijn bij SIVEO en omdat 

we over het algemeen rond het middaguur 
speelden, wedstrijden van 2 x drie kwartier, en 
dan nog de derde helft, was de hele zaterdag 

gedaan en was best fanatiek hierin. Want als 
ik speel, wil ik wel graag winnen! Bij voorkeur 
met mooi voetbal. Nu nog steeds. 

Bij de veteranen gaat het overigens wel 
wat anders dan bij het 'gewone' (vrouwen)
voetbal. Er wordt bij de veteranen in een soort 
toernooivorm op vrijdagavond gevoetbald. 
Drie wedstrijdjes van 20 minuten per avond, 
op een half veld. We spelen dan 7 tegen 7 met 
iets andere regels dan doorgaans. Zo is er geen 
buitenspel mogelijk en mogen we bijvoorbeeld 
geen slidings maken. We spelen wisselend 
bij SIVEO zelf, bij VEP, Kamerik of ARC in 
Alphen aan de Rijn. Onderling is dat ook altijd 
gezellig, want de derde helft hoort er ook bij! 
Toch mis ik wel een beetje de intensiviteit. 

“Toen ik een paar jaar bij SIVEO was, heb ik 
ook nog training gegeven aan jongere meiden. 
Dat was leuk om te doen, maar ik was mis-
schien wel té fanatiek en verwachtte misschien 
te snel resultaat. In combinatie met werk en 
mijn eigen trainingen werd het teveel. Ik ben 
toen dus gestopt met training geven. 
Gelukkig vindt Frank het voetballen ook leuk. 
Hij voetbalt zelf ook, dus dat is wel mooi. 
Als er dan voetbal op TV is, kijken we vaak 
samen. Ik ben al jaren fan van Ajax en vroeger 
had ik zelfs posters van Patrick Kluivert en 
Jari Litmanen op mijn kamer hangen. Niet 
echt meisjesachtig, maar dat geeft wel aan hoe 
bezeten ik van het spelletje ben!”

Al jaren voetbalt Gerineke dus bij SIVEO. Het 
liefst als een soort spelverdeler op het mid-
denveld. Eerst vanuit Woerden en nu al weer 
vele jaren als inwoonster van Zegveld. En ze 
herkent het mooie aan een dorpsclub. “Het is 
een hechte club, het voelde meteen goed, ik 
voel me hier nog steeds echt thuis! Eén van de 
mooie dingen is dat je emoties ziet bij elkaar. 
Vaak komen die emoties eruit tijdens of na het 
voetballen en als je elkaar dan op kunt vangen 
en als team er kunt zijn voor elkaar, dan is 
dat supermooi. Zo gaan we als team al jaren 
lang een weekend met elkaar weg. Dat is zeer 
waardevol. Er gebeuren nooit gekke dingen 
en er wordt veel gelachen. Supergoed voor het 
teamverband.”

“Ik krijg er geen genoeg van.” Dat is de titel 
die Gerineke hierboven heeft laten zetten. Als 
redacteur loop ik met een voldaan gevoel naar 
huis. Weer een mooi verhaal! Voel jij je nu 
enthousiast geworden om mee te gaan doen 
aan (meiden- of vrouwen)voetbal? Ga gerust 
eens kijken op sportpark 'De Beemd'.

Gerineke Schouten

De Pass
ie 

van…

Ik krijg er geen genoeg van!



Bijzondere Pelgrimstocht
(Een ingekomen bericht)

Zegveld behoort) organiseert dit jaar in het 
kader van de Vastenactie weer een Pel-
grimswandeltocht. De veertigdagentijd is een 
tijd van bezinning en vasten.
Je hoeft niet altijd iets te laten om te vasten, 
maar je kan ook juist iets doen om te vasten. 
Je kan bijvoorbeeld meeleven met en even 

Jeugd 
(Een ingekomen bericht) 

Op vrijdag 16 december jl. was het een span-
nende middag voor de leerlingen van groep 

hun Jeugd EHBO examen. De 6 lessen werden 
verzorgd door Annita van Vliet en Wilma 
Blok namens de EHBO vereniging en zij heb-
ben de leerlingen de beginselen van EHBO 
geleerd. Ze hebben bijvoorbeeld geleerd hoe 
te handelen bij kleine ongevallen zoals een 
bloedneus of een splinter in je vinger en bij 
bewegingsletsels zoals botbreuken, kneuzin-
gen en verstuikingen.

Ook hebben de leerlingen geleerd om ver-
schillende verbanden aan te leggen en hoe te 
handelen bij temperatuurletsels zoals over-
verhitting en onderkoeling.
Daarnaast is er ook geoefend met de nood-
vervoersgreep van Rautek en Heimlich.
Alle leerlingen kregen van de EHBO vereni-
ging een theorie- en een werkboekje waarin 
de stof beschreven stond om goed te kunnen 
oefenen. Tijdens het examen konden de leer-
lingen alles toepassen op de lotusslachtoffers 
en vragen beantwoorden bij de examinator. 
Aan het einde van de middag kregen alle 
leerlingen hun certificaat uitgereikt. 

aandacht hebben voor een ander.
Beseffen en dankbaar zijn hoe goed je het 
zelf wel niet hebt (dat is niet altijd vanzelf-
sprekend!) en wat kan je eigenlijk blij zijn 
dat wij op dit gedeelte van de wereldbol zijn 
geboren!!

Om hier over na te denken (en bij stil te staan 
en toch te bewegen) is er in de veertigda-
gentijd een bijzondere Pelgrimstocht in de 
parochie georganiseerd.
Elke dag (behalve op zondag) kunt u in de 
parochie een half uur meewandelen.
Aanvang van de wandeltocht is om 9 uur  
's morgens met een korte overdenkingstekst, 
dat kan een spreuk, gebed, Bijbelpassage of 
spiegelverhaal zijn.
Dan gaan we een half uurtje wandelen en 
daarna staat er lekkere koffie voor iedereen 
klaar.
Om 10 uur gaat ieder weer zijn eigen weg. En 
elke dag vanaf een andere parochiekerk.

U bent van harte uitgenodigd om met ons 
mee te wandelen, wij verwelkomen u graag!

Zegveld:
woensdag 22 februari, maandag 27 februari, 
vrijdag 3 maart, woensdag 8 maart, zater-
dag 11 maart, woensdag 15 maart, dinsdag 
21 maart, zaterdag 25 maart, donderdag 30 
maart en woensdag 5 april a.s.

(Een ingekomen bericht)

  
Dinsdag 21 maart a.s. hopen de leerlingen van groep 1, 2, 3 en 4 van School 
met de Bijbel Jorai weer bij u langs te komen voor de jaarlijkse lentegroet! 
Wij proberen tussen 9.30 en 11.00 uur bij u langs te komen. 
Tot dinsdag 21 maart! 

De kinderen van groep 1, 2, 3 en 4 
School met de Bijbel Jorai. 

Lentegroet Jorai
O
s
h
v
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g 5 april a.s.

School 
roet! 
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J. de Kat - Begrafenisverzorging

       Jan de Kat

   Boterbloem 26
  2851 ZD Haastrecht
 jdekat@hotmail.com
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

06 204 21 247

Dag en nacht bereikbaar
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Jaarlijks wordt op de 
derde zaterdag in maart 
de Landelijke Op-
schoondag georgani-

Commissie van de 
Kruiskerk / Opstan-
dingskerk heeft dit jaar 
wederom het initiatief 
genomen hieraan mee 
te doen. Ook de Reho-
bothkerk en Het Baken 
doen weer mee. Vanuit 
de verschillende kerken 
zullen gemeenteleden 
én andere enthousiaste 
Woerdenaren en Zeg-
velders zich inzetten 
om de buurt schoon te 
houden. Dit is niet al-
leen goed voor het milieu 
en de directe omgeving van de kerken en ons 
dorp, het is ook nog eens gezellig en fijn om 
samen onze handen uit de mouwen te kunnen 
steken en te zorgen voor de aarde.  
  
Wat gaan we doen? 
Zaterdagmorgen 18 maart a.s. kunnen deel-
nemers tussen 9.15 en 9.30 uur hun materi-
alen (zoals prikkers, hesjes, handschoenen 

en afvalzakken) ophalen bij de Kruiskerk, de 
Opstandingskerk, de Rehobothkerk of Het 
Baken in Woerden. Ook is het mogelijk om 
met een groep in Zegveld een paar straten 
op te schonen. Hiervoor wordt verzameld bij 
Caroline de Kruijf op Het Erf 15. 

Rond 9.30 uur is er, onder het genot van een 
kop koffie, thee of een glas limonade, een ge-

Help je ook mee om ons mooie dorp schoon te houden?    
zamenlijke start, waarna 
iedereen in tweetallen of 
in groepjes (en evt. met 
enthousiaste familie, bu-
ren, vrienden, vriendin-
nen etc…) rond 9.45 uur 
vertrekt naar de diverse 
schoonmaaklocaties. 
Tussen 11.15 en 11.30 uur 
verzamelen we weer bij de 
startlocatie, waar ook de 
zakken met zwerfvuil en 
de materialen kunnen 
worden ingeleverd.  Om 
11.30 uur sluiten we af 
met een inventarisatie van 
de opbrengst en het ma-
ken van een groepsfoto.   

   
Aanmelden of meer info?   
Wil je meedoen aan de 

pknwoerden.nl en geef jouw gewenste startlo-
catie aan. Aanmelden kan tot en met zondag 
12 maart 2023. 

Vragen? 
 

Amerongen, linda.oskam@hotmail.com,  
06-25124026.   

Een gedeelte van de mensen die vorig jaar in Zegveld een aantal straten hebben opgeschoond.

Voorjaars- en zomerkledingbeurs
Op zaterdag 11 maart a.s. wordt er in ‘De 
Voorhof ’ aan de Hoofdweg 48 van 9.00 tot 
12.00 uur weer een voorjaars- en zomerkle-
dingbeurs gehouden. 

Op het moment van 
schrijven is het nog 
koud en nat weer, 
maar we hopen dat 
het over een paar 
weken toch echt 
voorjaar wordt! 
Dat betekent dat 
de wintergarde-
robe langzaam naar 
achter geschoven 
kan worden in de 
kast en dat er weer 
plaatsgemaakt 
kan worden voor 
voorjaars- en zo-
merkleding. Iedere 
ouder weet hoe snel 
kids uit hun kleding 
groeien. Wat fijn is het dan dat er een kleding-
beurs bestaat! Tijdens de beurs wordt er nog 
mooie kinder- en positiekleding verkocht. 
Ook zijn er babyspullen, kinderspeelgoed 
en kinderfietsjes te vinden. Tijdens de beurs 

kan er zowel met contant geld als met de pin 
betaald worden. 
De nieuwe commissie is al druk bezig met de 
voorbereidingen. “We hopen dat we net als 
voorgaande jaren weer heel veel mensen blij 

kunnen maken 
met iets nieuws in 
de kast! Wij heb-
ben er al heel veel 
zin in. Als er vrij-
willigers zijn die 
mee willen helpen 
met het opbouwen 
of hulp willen 
bieden tijdens de 
beurs, worden ze 
van harte uitgeno-
digd! U kunt zich 
opgeven via het 
formulier op onze 
Facebookpagina 
of indien dit niet 
lukt, kunt u een 
mailtje sturen naar 

kinderkledingbeursvoorhof@gmail.com. 
U bent van harte welkom op de beurs. Neem 
gerust vrienden, vriendinnen of kennissen 
mee! 
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Open morgen  
De Pionier

Dinsdagmorgen 7 maart a.s. is er van 09.00 
tot 12.00 uur gelegenheid voor geïnteres-
seerden om een kijkje te komen nemen in De 
Pionier. Tevens kunt u daar dan onder het 
genot van een kopje koffie/thee zien en horen 
hoe de bewoners van De Pionier inmiddels 
hun woonbestemming hebben gevonden.

Er worden vanuit ZegveldZorgt al allerlei 
activiteiten georganiseerd. 
Zo is er op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 
uur koffiedrinken. Indien er vervoer nodig is 
dan kunt u zich van tevoren aanmelden bij Els 
Pluimakers, telefoon 06–41093507. Bij haar 
kunnen ook mensen zich opgeven als vrijwil-
liger, zodat mogelijk nog een koffieochtend of 
koffiemiddag georganiseerd kan worden. 
Op woensdagmorgen start een wandelgroep 
om 10.00 uur bij De Pionier. Deze activiteit 

-
formatie kunt u haar bellen, telefoon 691470.

Op initiatief van de bewoners van De Pionier 
worden ook al verschillende activiteiten 
georganiseerd. Zo is er op de woensdag een 
spelletjesmiddag en op zaterdagmorgen is 
er de mogelijkheid om gezamenlijk koffie te 
drinken. 

De Pionier, een wooncentrum waar Zegveld 
nu al trots op kan zijn.



Het is de bedoeling om een rondje langs 
de wethouders van de gemeente Woerden 
te maken. En uiteraard starten we met 
Arjan Noorthoek, onze dorpswethouder. 

Korte levensloop
Arjan is in 1961 geboren in de toen nog 
zelfstandige gemeente Rietveld. Het gezin 
Noorthoek bestond uit vader, moeder en vijf 
kinderen. Vader Noorthoek was fourage-
handelaar in veevoer, met name in stro en 
bierbostel. 
Het eerste jaar van de lagere school ging 
Arjan naar de christelijke school in Bar-
woutswaarder. Omdat deze school in 1968 
werd opgeheven, werd daarna in Woerden 
de lagere school aan de Prins Bernhard-
school aan de Jan Steenstraat gevolgd. Voor 
de middelbare school ging Arjan naar de  
F. Kalsbeekscholengemeenschap aan de 
Coba Ritsemastraat. Na het behalen van 
zijn diploma ging hij de lerarenopleiding 
volgen aan de SOL (Stichting Opleiding  
Leraren). Hij volgde hier de vakken 

diploma op zak ben ik deze vakken gaan 
doceren aan het Kalsbeek College aan de 
Jozef Israëlslaan. Daar werd ik vervolgens 
decaan. Het belangrijkste werk van een 
decaan is, om de leerling bij te staan en 
te adviseren in zijn of haar beroepskeuze. 
In 2002 werd ik adjunct-directeur van het 
Kalsbeek College, locatie Singel, later werd dit 
locatie Bredius.” 
Inmiddels was Arjan in 1987 getrouwd met 

drie kinderen, alle drie jongens. “Zij zitten 
allen in de food branche." Ik had daar ook wel 
iets mee, want ik was tien jaar bestuurslid van 
voetbalvereniging Sportlust ‘46 in Woerden 
en had o.a. de kantine onder mijn beheer." 

Politiek
Al op jonge leeftijd werd Arjan politiek actief. 
In 1990 werd hij voor het CDA in de raad 
gekozen. Hij zat in de raad met onder andere 
onze dorpsgenoten Cok Hoogerbrugge en 
Joop Verheul. Tot 2003 was hij raadslid en 
tevens fractievoorzitter. “Daarna heb ik even 
een time-out genomen in verband met mijn 
gezinssituatie. De kinderen werden groter 
en dan moet een vader er ook voor hen zijn. 
In 2014 heb ik mij weer beschikbaar gesteld 
voor het CDA en werd in dat jaar weer in de 
raad gekozen. Vier jaar later, in 2018, werd ik 
wethouder namens het CDA en aangesteld tot 
dorpswethouder van Kamerik.  

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 
werd ik weer wethouder en ook dorpswet-
houder, nu van Zegveld. Kamerik en Zegveld, 
twee dorpen met een sterke eigen identiteit.”
Arjan heeft als wethouder o.a. in zijn porte-
feuille: ruimtelijke ontwikkeling, wonen, sport 
en economische zaken. 

“Het was een bewuste keuze om dorpswet-
houder van Zegveld te worden. En Zegveld 
spreekt mij aan als dorpsgemeenschap en 
als samenleving. Er liggen voor de komende 
jaren nog wel wat uitdagingen zoals: hoe gaan 

we met de nieuwbouw van de Jorai-school 

stand, zoals de Coop.”

Milandhof

verouderd en de energiekosten zijn hoog. 
Dan moet je elkaar de vraag stellen: welke 
activiteiten wil je organiseren over 10 jaar? En 
welke nieuwe ontwikkelingen zijn er binnen 
het dorp? Waar willen de mensen elkaar ont-
moeten? Alles bij elkaar, hoeveel ruimte heb 

je daarvoor nodig over 10 jaar? Die vragen 
moeten we de komende tijd beantwoor-
den. En kan de school een plek krijgen in 
dit plan? Op dit moment is er absoluut 
nog geen plan. Nu zitten we in de fase van 
gesprek en de vraag wat er nodig zal zijn 
in 2030/2040.”

Siveo
Wat de sport betreft het volgende. “Siveo 
en ook de andere sportverenigingen zijn 
van wezenlijk belang voor Zegveld en die 
laten we echt niet vallen. Siveo krijgt met 
spoed LED verlichting om de energiekos-
ten te verlagen. Verder kijken we of er lan-
delijke en/of plaatselijke fondsen zijn die 
we ten goede kunnen laten komen aan de 
verenigingen. Zoals bekend heeft de ge-
meente 1 miljoen euro gereserveerd voor 
het Noodfonds Energie-armoede waarbij 
ook een deel bestemd is om sport- en 
culturele verenigingen te ondersteunen.”

Woningbouw
“Woningbouw is heel belangrijk, ook 
voor de plaatselijke middenstand en het 
verenigingsleven. De zoektocht naar een 
locatie gaan we samen met de bevolking 
opstarten. Daarbij is de adviserende rol 
van het Dorpsplatform heel belangrijk.”

Job
-

stopt als raadslid, betekent dit dat er geen ver-
tegenwoordiging meer vanuit het dorp in de 
raad zit. “Daarom moeten we nu goed kijken 
hoe Zegvelders hun signalen kwijt kunnen. 
Want het is nu wel heel schraal dat er geen 
Zegvelder meer in de raad zit. Het vertrek van 
Job is niet alleen jammer voor Zegveld, maar 
ook voor Woerden op het gebied van kennis, 

goed genoeg om te weten dat hij zijn rol om 
de belangen van Zegveld te behartigen naar 
mij toe zal doorgeven. Daarbij denk ik dat Job 
niet verloren is voor de politiek. Ik weet zeker 
dat hij in de toekomst verder gaat. Kijk maar 
naar mij!”

Tot slot
“Zegveld is een sterke gemeenschap door o.a. 
ZegveldZorgt en Welzijn Zegveld. Dat valt op. 
De Pionier is hier een goed voorbeeld van. Er 
is nog heel veel te doen voor Zegveld. Ik hoop 
de Zegvelders vaak te ontmoeten de komende 
tijd. Uiteraard ben ik daarnaast direct bena-
derbaar voor de Zegvelders.”

Arjan Noorthoek: onze dorpswethouder
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(Een ingekomen bericht)

-
ter van CDA Woerden, stopt. Hij heeft zijn 
werkzaamheden per 1 februari jl. neergelegd. 
In een brief aan de gemeenteraad geeft Van 

gezin, werk en politiek niet meer kan vinden’. 
In de afgelopen Kerstperiode heeft hij daarom 
het besluit genomen te stoppen met het raads-

Woerdense gemeenteraad, eerst als fractieas-
sistent en sinds 2014 als raadslid. 

het voorrecht gehad om volksvertegenwoor-
diger te zijn in Woerden. Dat voorrecht gaat 
samen met de verantwoordelijkheid om iedere 
dag voor onze inwoners het verschil te maken. 
In de afgelopen jaren heb ik getracht dat met 
energie en toewijding naar beste kunnen te 
doen, maar in de laatste maanden ben ik mij 
er steeds meer van bewust geworden dat die 
inzet ten koste gaat van mijn gezin en mijzelf. 
Ik kan niet langer een goede balans vinden 
tussen gezin, werk en politiek. In de Kerst-
periode heb ik daarom het moeilijke besluit 
genomen om mijn politieke verantwoordelijk-
heid neer te leggen.”

De 32-jarige Zegvelder was twaalf 
jaar actief voor het CDA Woer-
den in de gemeenteraad. In 2011 
werd hij fractieassistent, in 2014 
raadslid en sinds 2018 is hij frac-
tievoorzitter van de christendemocraten. Bij 
de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 werd 
het CDA Woerden onder zijn leiding opnieuw 
de grootste partij. In zijn afscheidsbrief aan 
de gemeenteraad schrijft hij: “Ik wil eenieder 
bedanken voor debat, samenwerking en het 
zoeken naar het beste voor onze inwoners. 
Ik hoop dat u vanuit een positieve insteek en 
met respect voor elkaar blijft werken aan goed 
bestuur in onze prachtige gemeente.” 

Afdelingsvoorzitter Robin Dorsman: “Job 
neemt een moedig besluit, dat niet lichtvaardig 
is genomen. Ik ken hem als een toegewijd, 
kundig en gedreven christendemocraat. Wij 
willen hem enorm bedanken voor zijn langdu-
rige inzet voor de publieke zaak. Hij heeft dit 
altijd met veel energie en een grote betrokken-
heid gedaan voor alle inwoners van Woerden, 
Harmelen, Kamerik en Zegveld. Dit verdient 
onze respect en waardering. Het is prettig dat 
Job zijn taken kan overdragen aan een ervaren 
opvolger.”

CDA-fractievoorzitter 
stopt als raadslid

-
lemans unaniem gekozen tot opvolger van Van 

sinds 2014 raadslid, ziet een heldere taak voor 
zich: “Er ligt met het bestuursakkoord een hel-
dere opdracht waar het College uitvoering aan 
moet geven in de komende jaren. De bouw 
van woningen, transitie van energie en vitale 
voorzieningen in onze wijken en dorpen zijn 
daarin belangrijke aandachtspunten waarop 
we als CDA Woerden vinger aan de pols 
houden. Samen met de andere ervaren leden 
van het CDA-team zal ik dat voor het voetlicht 
brengen!”

D66 bijeenkomst over 
voorzieningenniveau in 
Zegveld 
(Een ingekomen bericht) 
 
Op 31 maart a.s. organiseert D66 in de 

gaan over voorzieningen in Zegveld. Iedereen 
is van harte uitgenodigd om daaraan deel te 
nemen. 
 
D66 organiseert de komende tijd bijeenkom-
sten in Zegveld en de andere dorpskernen 
van de gemeente Woerden. De bijeenkomst 
in Zegveld is bedoeld om op te halen wat er 
leeft bij de Zegvelders en in het bijzonder hun 
verenigingen. Zijn er voldoende voorzienin-
gen? Wat mist er? Wat zouden bewoners zelf of 
de gemeente kunnen doen om een eventueel 
tekort aan voorzieningen op te vangen? De 
aandacht gaat speciaal uit naar sport, winkels, 
onderwijs en kinderopvang, huisarts en tand-
arts, en natuurlijk de verenigingen in Zegveld. 
 
Tijdens de avond zijn er een paar sprekers met 
een kort praatje, waaronder Lauw Uittenbo-

(D66), oud-dorpswethouder van Zegveld. Er is 
vooral veel tijd voor vragen en gesprek. 
 
De inloop is om 19.45 uur en de aanvang is 
om 20.00 uur. De bijeenkomst eindigt uiterlijk 
om 22.00 uur. De entree is gratis, voor koffie 
wordt gezorgd. 

Na vele jaren tandheelkundige diensten te 
hebben geleverd in Zegveld, gaat de tandart-
senpraktijk Stromenlaan stoppen in Zegveld.
De reden hiervoor is dat de tandartsenpraktijk 
de beste kwaliteit zorg willen blijven bieden. 
En helaas is het niet mogelijk om op de locatie 

die wel geleverd kan 
worden op de locaties 
Stromenlaan en West-
dam. Daar wordt ge-
werkt met de nieuwste 
apparatuur, moderne 
voorzieningen en een 
breed tandheelkundig 
aanbod.
Eind jaren ’90 is tand-
arts Dick Fokke begon-
nen met de praktijk in Zegveld als onderdeel 
van zijn grotere praktijk in Woerden. Dit was 
eerst alleen op dinsdagmiddag en later is daar 
ook de dinsdagavond, woensdagmiddag en 
donderdagochtend bij gekomen. Hij heeft de 
praktijk toen overgenomen van tandarts Tjia 
uit Alphen aan de Rijn. Dick vertelt hierover: 
“Ik ben benaderd door Lauw Uittenbogaard 

Zegveld een praktijk over te nemen. En dat 
was ontzettend leuk. Er hing in Zegveld altijd 
een heel relaxte sfeer. Zowel de tandartsen 
en de assistenten konden optimaal gebruik 

maken van de faciliteiten die werden geboden 

ook regelmatig dat in de pauzes niemand van 
ons aanwezig was. Dan gingen we vaak een 

tijd voor ons!” “In de jaren in Zegveld ben 
ik begonnen met het automatiseren van de 

praktijk. En toen dat in 
Zegveld werkte, heb ik 
dat uitgerold over mijn 
praktijk in Woerden.” 
Diana Creutzberg 
is eigenaar van de 
huidige tandartsen-
praktijk Stromenlaan. 
Zij vertelt dat er na 
Dick Fokke ook door 
de latere tandartsen 

uit haar praktijk jarenlang met veel plezier is 
gewerkt in Zegveld, maar helaas gaat daar nu 
een einde aan komen. Inwoners van Zegveld 
kunnen blijven komen bij de tandartsenprak-
tijk in Woerden en zij kunnen daar rekenen op 
de best mogelijk tandheelkundige zorg.
Net als vele Zegvelders vindt De Berichtgever 
het jammer dat ook deze voorziening stopt 
in Zegveld, maar we wensen de medewerkers 
veel werkplezier in Woerden en we zijn ervan 
overtuigd dat de tandheelkundige zorg op 
de locaties in Woerden prima verzorgd gaat 
worden.

Tandarts vertrekt uit Zegveld
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(Een ingekomen bericht) 

Het is weer zover, Rondje Zegveld komt eraan. 
Sinds 1 april 2017 lopen vele sportievelingen 
Rondje Zegveld en dit jaar behalen we ons 
eerste lustrum. 
Rondje Zegveld is ontstaan om aandacht te 
vragen voor sponsoring van het goede doel. 
Bart Bremmer heeft in 2017 een marathon 
gelopen voor Compassion, de muskathlon 
in Uganda. Er wordt door deze organisatie 
geld ingezameld voor kansarme kinderen 
in ontwikkelingslanden. Hij heeft door zijn 
deelname een steentje bij kunnen dragen, 
mede dankzij de deelnemers en sponsoren van 
Rondje Zegveld. 
De daaropvolgende edities, met uitzondering 
van 2 coronajaren 2020 en 2021, is sponsor-
geld opgehaald voor lokale goede doelen. 
Dit jaar willen we een bedrag bij elkaar lopen 

-
beid) in Zegveld. KNA is vaak aanwezig bij de 
dorpsevenementen met muziek, majorettes en 
gezelligheid. Zij willen graag hun instrumen-
tencollectie uitbreiden met een elektronische 
xylosynth. 
Veel fanatieke hardlopers weten inmiddels de 
weg naar Zegveld te vinden. Bij dit evenement 
is elke hardloper, jong én oud, welkom. 

-

(1500 meter) door het dorp was vorig jaar 
een succes met 36 jongens en 35 meisjes. Ook 
dit jaar zal de kidsrun weer plaatsvinden en 
klinkt het eerste startschot voor hen om 13.30 
uur. Hieraan kunnen kinderen in de basis-
schoolleeftijd deelnemen. Om 14.00 uur is het 
tweede startschot voor de 5 en 10 kilometer 
deelnemers (vanaf 12 jaar). 
Voor degenen die het parcoursrecord ver-
beteren is er een minuut gratis winkelen bij 
de Coop te winnen. Vorig jaar schreven een 
aantal snelle lopers zich in om deze uitdaging 
aan te gaan en dat is gelukt. 
Er staan inmiddels scherpe (bruto) eindtijden: 

Op de 10 km bij de heren 32 min.54 en bij de 
dames 40 min.09.
Op de 5 km bij de heren 16 min.21 en bij de 
dames 20 min.51.
Er zijn ook prijzen voor de snelste Zegvelders 
op de 5 en 10 km.
Bij de 4e editie waren dat: 
Op de 10 km Jacko de Kort (heren) en Emma 
van Katwijk (dames).
Op de 5 km Jeroen Frasa (heren) en  

We hopen dat er weer veel enthousiaste hard-
lopers aan de start staan. Voorinschrijving 
kan via de website https://www.rondjezegveld.
nl/inschrijven tot en met 28 maart voor een 
voordeliger tarief. Startnummers kunnen op 

Er is elektronische tijdwaarneming aanwezig 
en voor iedere deelnemer is er een medaille. 
Op de website staat de looproute en heel veel 

foto’s voor een mooie impressie. Volg ons ook 
op Facebook en Instagram. 
Schrijf je snel in via onze website en steun 
daarmee ook de muziekvereniging KNA. 
We hopen veel supporters te zien en voor de 
kleine supporters onder ons is een springkus-
sen aanwezig. 
Zin om mee te helpen? We kunnen nog extra 
handen gebruiken met de op- en afbouw van 
het parcours. Als je ons wilt helpen, horen we 
het graag per mail naar info@rondjezegveld.nl. 
Let op: er is een tijdelijke afsluiting van enkele 
wegen tussen 13.00 en 15.15 uur. Dit brengt 
verkeershinder met zich mee. We proberen dit 
te beperken, maar vertrouwen ook op begrip 
en medewerking van de inwoners en bezoe-
kers van ons dorp. 
Graag tot 1 april, namens de organisatie van 

Sven.

Vijfde editie Rondje Zegveld op zaterdag 1 april 2023
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Jorai bij Nieuwe vereniging: 

nieuwe naam, nieuw logo
(Een ingekomen bericht) 

Sinds 1 januari 2023 hoort de basisschool  
Jorai bij een nieuwe vereniging. Er heeft een 
bestuurlijke fusie van vier scholen plaatsge-

-
ëzer in Kamerik, de Wegwijzer in Kockengen 
en de Jorai. 
De nieuwe vereniging heeft de naam Fides 
gekregen, dat staat voor geloof en vertrouwen. 
Geloof en vertrouwen zijn fundamentele waar-
den van waaruit de Fides-scholen kwalitatief 
goed onderwijs vorm geven. Drie basisbe-
hoeften om tot leren te komen zijn ‘relatie’, 
‘competentie’ en ‘autonomie’. Het geloof en 
het vertrouwen waar Fides voor staat geeft de 
ruimte, maar ook de opdracht om elke dag ge-
loof en vertrouwen te geven aan de leerlingen.

Woensdagmiddag 18 januari jl. was onze eer-

in Zegveld. Bijna alle leerkrachten van de 4 

koffie en een taartje werd het nieuwe logo 
onthuld. In het ontwerp van het logo is een 
hart (vertrouwen) te zien waarin het kruis (ge-
loof) een centrale plek heeft. Gekozen is voor 
een fris, 'jong' kleurenpalet gebaseerd op het 
oranje en blauw dat voortkomt uit de logo's 
van de vier scholen.

Daarna waren er drie interessante lezingen en 
was er volop gelegenheid om elkaar te spreken 
onder het genot van een hapje en een drankje. 
Een mooie start voor deze nieuwe vereniging! 

Diploma’s op de 
 
(Een ingekomen bericht) 

Op de Jorai zijn twee leerkrachten die de afge-
lopen maanden een diploma hebben gehaald.
Juf Carolien deed de opleiding ‘Vakspecialist 

-
zikale spellen en activiteiten te ontwerpen bij 
een muziekstuk of een liedje. Door die spellen 
leren kinderen de muzikale ‘taal’ zoals hard/
zacht of hoog/laag, instrumenten herken-
nen en bespelen. Zo wil ze de kinderen op de 
Jorai kennis laten maken met de wereld van 
muziek! 
Juf Annemieke deed de opleiding ‘specialist 
Jonge Kind’. Tijdens die opleiding leer je hoe 
jonge kinderen zich ontwikkelen en hoe je 
een omgeving kunt creëren waarin kinderen 
kunnen groeien en bloeien. Jonge kinderen 
ontwikkelen zich op een geheel eigen manier: 
onderzoekend, met hun hele lijf, verkennen ze 
de wereld en krijgen ze er grip op. Hoe zorg 
je ervoor dat ze die ruimte en mogelijkheden 
ook krijgen? Een waardevolle en verrijkende 
opleiding!

hand gaan beide juffen weer enthousiast in de 
klas aan de slag!

(Een ingekomen bericht) 

Tijdens het school brede 
thema over de prehistorie zijn 
de leerlingen van basisschool 

geweest. En wat bleek? Een 
museum bezoek  

is niet alleen ontzettend 
leerzaam, maar ook ontzet-
tend leuk!
De leerlingen van groep 1 
en 2 zijn op een spannende 
ontdekkingsreis geweest. Wat 
leeft er in het water, op het 
land of in de lucht? Heeft het 
strepen of vlekken? Hoe zien 
jonkies eruit? De leerlingen 
speurden met een verrekijker 
naar kleine dieren van nu, of naar grote die-
ren van vroeger. De leerlingen van groep 3, 
4 en 5 gingen op onderzoek in het museum 
naar onderdelen van dieren. Want alle die-
ren zijn verschillend, maar zitten beestach-
tig handig in elkaar. Welke huid is handig 
om je te verstoppen? Hoe zien springpoten 
eruit? Wat kunnen dieren met hun oren? 
Zo ontdekten ze langzaam welk dier zich op 
hun speurkaart verstopt had. Het was wel 
een heel bijzonder dier! 
Ook hebben de leerlingen rondgelopen in 
de zaal van ‘De Dinotijd.’ De leerlingen van 
groep 6, 7 en 8 leerden over Nederland in 

de ijstijd en over het werk wat paleontologen 
doen. Ze gingen zelf ook aan de slag met 
botten. Net als (bijna) echte paleontologen! 
De poster met de onderzoeksvragen ging mee 
terug naar school. Toen de bus iedereen weer 
terug op school had gebracht, konden we ge-
nieten van een heerlijke pannenkoekenlunch. 
Daarna gingen de leerlingen in de klas verder 
met een creatieve opdracht. Zo bakte de on-
derbouw fossielenkoekjes, werkte de midden-
bouw aan zelf gekleide botten en maakte de 
bovenbouw hun eigen trechter- of bandbeker. 
We hebben met elkaar een heel gezellige en 
leerzame dag beleefd!

Leerlingen Milandschool duiken de prehistorie in!

De bieb is meer 
dan alleen lezen!
Natuurlijk kun je met je bibliotheekpas mooie 
boeken lenen en lezen. 
Het is echter zeker de moeite waard om ook 
eens een kijkje te nemen op de website van 

theekpas heb je namelijk ook toegang tot 
ontzettend leuke sites met allerlei extra’s voor 
alle leeftijden. 
Zo zijn er voor de allerjongsten voorleesfilm-
pjes en digitale prentenboeken. Deze zijn goed 
voor de taalontwikkeling en makkelijk als je 
als ouder zelf even geen zin of tijd hebt om 
voor te lezen. 
De schoolgaande kinderen kunnen oefenen 
met alle vakken van de basisschool met Junior 
Einstein. Ook kunnen ze heel makkelijk 
informatie zoeken voor hun werkstuk en 
spreekbeurt.  
Tieners kunnen gratis oefenen voor hun 
theorie-examen voor auto, bromfiets of motor. 
Ook kunnen ze via Delpher zoeken in histori-
sche kranten, boeken en tijdschriften. Handig 
om op te zoeken hoe het vroeger ging en wat 
daarover werd geschreven!
Sommige sites en filmpjes zijn meteen te be-
zoeken, voor anderen hoef je alleen even in te 
loggen met je (gratis) Bibliotheekaccount. 
Kortom, de bieb is meer dan alleen lezen! 
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Paulien Emidio 

Dorpsconsulent ZegveldZorgt
Mobiel: 06-14326531 

E-mail: dorpsconsulent@zegveldzorgt.nl
Bezoek en post adres: 
Clausstraat 22-c, 3474 JZ Zegveld
www.zegveldzorgt.nl

Werkdagen:

Woensdag en donderdag
van 08.00 tot 17.30 uur.

Paulien Emidio We

KMNKOOMAN�2034)567)�60�
5889*05

7	�
���
�3�:�����������5���
��������0172 - 407 295

Voor je het weet 
begint het nieuwe 
maaiseizoen weer!

Vergeet de 
onderhoudsbeurt van 
uw grasmaaier niet!

Nijverheidsbuurt 1 - Zegveld- Tel: 0348-691228 Fax: 0348-691990 

E-mail: info@vddool.nl Website: www.vddool.nl

Het adres voor:

  
                  

Beschoeiingen

Vlonders

Hekwerken

Tuinschermen

Grondwerk

Erfverharding

W. J. VONK                ZEGVELD

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

Hoofdweg 144 - 3474 JK Zegveld
�������	
�	�	�
��������������������������������������

Voor:



Lampionnenoptocht 
Oranjevereniging
Donderdag 2 februari jl. was het weer zover, 
de lampionnenoptocht van de Oranjevereni-
ging. De vaste repeteeravond van de KNA 
werd omgedoopt tot een leuke rondgang door 
het dorp. Vergezeld door de majorettes en een 
hele stoet met kinderen en hun ouders / opa’s 
en oma’s vertrok de muziekvereniging vanaf 
de Jorai. Na verschillende straten doorgelopen 
te zijn, eindigde de tocht bij de Boschsloot. 
Daar werd het Wilhelmus gezongen en warme 
chocolademelk uitgedeeld. 

-middag
(Een ingekomen bericht) 

Lieve jongens en meiden uit Zegveld (en 
omgeving),
Op zaterdag 4 maart a.s. is er weer een 
VBW-activiteit. De VBW-spelmiddag in de 
basisschool Jorai. Deze middag wordt georga-
niseerd voor alle kinderen in de basisschool-
leeftijd. We zullen beginnen om 13.30 uur, de 
deuren gaan 13.15 uur open en om 15.30 uur 
is het weer afgelopen. 

Het belooft weer een leuke middag te worden. 
We zien erg uit naar jullie komst!

Groetjes van het VBW-team. 

Potgrondactie 
(Een ingekomen bericht) 

Het voorjaar komt eraan! Tijd om in de tuin 
aan de slag te gaan. Voor uw potgrond kunt u 
ook dit jaar weer terecht bij de potgrondactie 
van stichting HVC (Hulp Vervolgde Chris-
tenen). Deze stichting zet zich wereldwijd in 
voor christenen die om hun geloof worden 
bedreigd, gediscrimineerd, aangevallen of 
onterecht gevangen gezet. De opbrengst van 
de potgrondactie wordt gebruikt om ver-
volgde christenen een eigen Bijbel te geven. 
Hoe werkt deze actie? Een zak potgrond (40L) 
kost € 4,95 en kan tot en met 28 februari a.s. 
besteld worden op www.planteenbijbel.nl/
bestellen/. Op zaterdag 18 
maart a.s. tussen 
9.30 – 12.00 
uur kunt u 
de bestelde 
potgrond 
ophalen op 
Dorpsstraat 8 
in Zegveld. Doet 
u ook mee? 

(Een ingekomen bericht) 

Kamers met Aandacht is een initiatief wat 
sinds kort ook actief is in 
Zegveld
(eigenlijk heel Utrecht 
west), waarbij mensen 
een kamer verhuren aan 
een jongere die nét ietsje 
meer aandacht nodig 
heeft. En ze daarmee een duwtje naar een 
goede toekomst geven. Het gaat om jongeren 
die zelf geen of een beperkt vangnet hebben, 
doordat ze in een leefgroep of pleeggezin heb-
ben gewoond. Ze zijn toe aan zelfstandigheid, 
maar de stap op eigen benen is soms net te 
groot. Daardoor struikelen ze, terwijl ze met 
een klein beetje hulp wél zelfstandig overeind 
blijven.
Als verhuurder help je de jongere door een 
veilige en zelfstandige woonplek te bieden 
en daarbij een oogje in het zeil te houden. 
Andersom kan de jongere ook een handje 
helpen, door bijvoorbeeld een boodschap te 

Zegveld zoekt Kamers met Aandacht
doen. Ondertussen blijft de jongere begelei-
ding krijgen vanuit de betrokken jeugdhulp-
organisatie. Kamers met Aandacht is daarom 

kunt echt van betekenis 
zijn voor iemand die al 
het één en ander heeft 
meegemaakt.

Elke 1e dinsdag van de 
maand organiseert stichting 

Kamers met Aandacht een online informatie-
bijeenkomst van 19.00 uur tot 20.00 uur voor 
mensen die interesse hebben in het verhuren 
van een kamer. Opgeven hiervoor kan via: 
https://kamersmetaandacht.nl/online-infor-
matiebijeenkomst/.

Buurman (coördinator in Utrecht west) zie 
informatie en gegevens via:
https://kamersmetaandacht.nl/kamers-met-
aandacht-utrecht-west/.

duwtje naar een

h
m

E
m

Op 28 januari jl. is 
voor de 41e keer het 
Verenigingenspel 
weer gespeeld. De 
40e editie was in 
2020 en door de 
corona-perikelen kon 
het spel in 2021 en 
2022 geen doorgang 
vinden. Nu waren 
er maar liefst 65 
enthousiaste teams 
die weer veel zin had-
den om een avond 
te quizen. Gijs van 
Brenk heette iedereen 
van harte welkom, 
in het bijzonder, de 
heer Arie Vink, hij is 
de bedenker van het 
Verenigingenspel. Het is leuk dat hij zelf nu 
een keer meedoet, dat is in al die jaren niet 
veel gebeurd. 
Twee redactieleden van De Berichtgever 
speelden ook mee met het spel, en nee, niet 
in hetzelfde team. Dat leverde een leuke com-
petitie op! Henk Oskam werd met zijn team 
KNA-2 8e en Jantina de Bruijn speelde mee in 
het team 'Brakkies' en werd 7e. Goede score! 
Er waren weer leuke, maar ook moeilijke 
vragen door de Christelijke Oranje Vereniging 
verzonnen. Één van die moeilijke vragen was 
bijvoorbeeld over het televisie programma 

vraag. Over de vraag 'verkeersboetes' en 
'soorten naalden' braken ook een hoop teams 
hun hoofd. Bovendien werden de bloembol-
len ook niet altijd herkend. Gelukkig waren 
er ook vragen die makkelijker waren, zoals 

Verenigingenspel 2023

hoofdsteden. De Rode Draad was ook dit keer 
weer, als vanouds, de krant. “We moesten 
even doorspeuren met z'n allen aan het eind, 
maar hadden alle antwoorden toch gevon-
den,” aldus Jantina. 
Het werd uiteindelijk weer een nek aan nek 
race, want de winnaars, De Zegvelders Buiten 
Zegveld, wonnen met 256,5 punten! Tweede 
werd D66 met 256 punten en de 3e plaats 
werd ingenomen door Kring 2.0 met 251 pun-
ten. Op de laatste plaats was Jeugdvereniging 
De Rank 1 met 195 punten. Zij wonnen de 
spreekwoordelijke Rode Lantaarn. 

mooi ingericht en dankzij een financiële 
bijdrage van  Christiaan Dekker van ‘De No-
tenspecialist' was het ook nog lekker warm! 
Christelijke Oranje Vereniging kijkt terug op 
een geslaagd evenement en bedankt iedereen 
die er aan mee heeft gewerkt.  
Op naar de 42e editie! 

p g
 tussen 
00 
u 

de

op 
aat 8 
d. Doet 
e? 

Het winnende team: Vincent, Petra, Andrea, Leonie, Jan-Willem en William
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(Een ingekomen bericht)

Eerste helft april starten we weer met de les-
sen om kennis te maken met tennis.
Waar? Op het mooie tennispark van TV 

Wanneer? Voor de jeugd op woensdagmiddag 

Welzijn Zegveld
(Een ingekomen bericht)

In de Berichtgever van januari jl. is door 
Welzijn Zegveld voorgesteld een zangkoor op 
te richten. Hierop is verrassend gereageerd 
door zowel vrouwen als mannen die graag 
willen zingen. Er kunnen nog altijd enthou-
siaste zangers en zangeressen bij, daarom 

nogmaals een oproep om je op te geven om 
met elkaar Nederlandstalige liedjes te zingen 
die lekker in het gehoor liggen. Omdat onder 
hen die zich al hebben opgegeven de heren 
in de minderheid zijn, zou het leuk zijn als 
ook wat meer mannen zich bij het koor willen 
aansluiten. Vooralsnog is het de bedoeling om 
de dinsdagavond vanaf 19.30 uur hiervoor in 
te richten.
Opgeven kan bij Ada Beiboer tel. 0348 691894

Met Tennis!
en waarschijnlijk zaterdagochtend voor de 
volwassenen.
Lijkt het je leuk om vijf lessen (volwassenen) 
of vier lessen ( jeugd tot 18 jaar) te volgen?
Hou dan de volgende Berichtgever, waarin de 
definitieve data staan of de folder die in maart 
verspreid gaat worden, in de gaten!

Voor informatie en prijsopgave:

Elektrische Apparaten, Elektra aanleg

Vanaf 1 juli jl. zijn rookmelders

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

(Een ingekomen bericht)

Na twee afgelaste edities was het zaterdag 11 
februari jl. eindelijk weer tijd voor Zegveld 
Wintert. Het grote aantal bezoekers verklapte 
dat de succesvolle aftrap van dit evenement in 
2020 nog niet was vergeten. 
De dag begon rond de middag met het inle-
veren van de lekkernijen voor ‘Heel Zegveld 
bakt’. De opkomst was goed, dus de 3-koppige 
jury had serieus tijd nodig om alles te beoor-
delen. Ondertussen was de Bingo gestart waar 
deelnemers van alle leeftijden aan mee deden. 
De concurrentie was groot en het duurde 
dan ook even voordat alle prijzen verdeeld 
waren. Tijdens de Bingo werd de winnaar van 
‘Heel Zegveld bakt’ bekend gemaakt en kon 
alles geproefd worden. We willen alle bakkers 
bedanken voor hun inspanning!
Rond 16.00 uur had de DJ zijn spullen ge-
ïnstalleerd en was het tijd voor de kinder-
disco. DJ Tjeusto draaide de leukste kinder-
muziek en kreeg zo alle voetjes van de vloer. 
Veel kinderen hadden zich voor die tijd al 
laten schminken of leefden zich uit op het 
springkussen.
Eind van de middag ging de kinderdisco over 
in de feestavond. De tent stroomde snel vol 
en de vooraf gereserveerde biertafels werden 
in gebruik genomen. Tijdens het nuttigen van 
de schnitzels en braadworsten werden ook de 
nodige bierpullen getapt. Niet veel later ston-

den de eerste bezoekers op de banken en dit 
bleek de start van een erg gezellig dorpsfeest 
waar iedereen zich uitstekend vermaakte. 
We kijken dan ook terug op een zeer ge-
slaagde dag en willen iedereen bedanken die 
zijn of haar steentje heeft bijgedragen!

Zegveld Wintert weer druk bezocht



Jaarconcert KNA
Zaterdag 1 april a.s. (geen grap) geeft KNA 
weer het vertrouwde jaarconcert. In de afgelo-
pen coronajaren kon dit helaas niet doorgaan. 
Wel is er eind 2022 een jubileumconcert 
geweest. 
Alle afdelingen van de verenigingen doen 1 
april weer mee aan dit concert wat als thema 
draagt: Filmmuziek. De fanfare en drum-

van Werd en de majorettes onder leiding van 
Petra Tersteeg. Ook is er dit concert weer een 
bijdrage van de blazersbende. Groep 6 van de 
Jorai is hiervoor al hard aan het oefenen.
In de pauze is er weer de traditionele verloting. 

(Een ingekomen bericht)

Hebt u ook moeite om de energierekening en de boodschap-
pen te betalen en geen schulden te maken? Wij willen u daar 
graag de helpende hand toesteken. 
Kijk eens op uw bankrekening wat u afgelopen maand aan 
netto salaris of uitkering binnen kreeg.
Ligt dat totaal bedrag onder het bedrag wat wij als norm onderstaand hanteren? 
MELDT U AAN!!!

Probeer uw schroom of schaamte te overwinnen en voel u niet schuldig want heel veel bedrijven 
en mensen uit ons dorp hebben veel geld gestort in een FONDS waaruit wij u kunnen helpen.
Het is er voor U.

NETTO-inkomensgrenzen per maand (excl. Vakantiegeld) = 150% van de bijstandsnorm (2023)
(de normen zijn per 1-1-2023 flink verhoogd!!)

de Pionier of Fysio Verbeek en in alle drie de deelnemende kerken.
U kunt het ook downloaden op onze website www.zegveldgeeftwarmte.nl.

Deze actie ondersteunen kan nog steeds. Uw gift kunt u storten op NL82 RABO 0373 7463 69 
t.n.v. Diaconie HG Zegveld inzake Zegveld geeft warmte. Om het u makkelijk te maken kunt  u 
ook de bijgevoegde QR-code inscannen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Wim Hoogendoorn: tel.06-228 496 80.       

Gert Jan van Lohuizen en Kees Schouten, beoordelen voor Zegveld Geeft Warmte alle onder-

huur- of zorgtoeslag maar zich hier niet van bewust zijn. 

Hierbij kort de inkomens-/vermogensgrenzen (ook hierbij zijn de normen per 1-1-2023 flink 
verhoogd):
Zorgtoeslag: 
Inkomen alleenstaande < € 38.520, gezin < € 48.224
Vermogen (excl. woning) alleenstaande < € 127.582, gezin < € 161.329
Huurtoeslag (huur < € 808,06) Vermogen alleenstaande < € 33.748, gezin <€ 67.496

U kunt op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen een proefberekening maken.
Heeft u hierbij hulp nodig? 
U kunt dan op dinsdagmiddag van 14.00 -16.00 uur en op  
donderdagmorgen van 09.30-11.30 uur terecht bij:
Kwadraad, Derkinderenstraat 32, Woerden
Kees Schouten: k.schouten@kwadraad.nl
Gert Jan van Lohuizen: of g.vanlohuizen@kwadraad.nl

Nieuws vanuit de Werkgroep 

Gezinssamenstelling 21 jaar tot  AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.705,00 € 1.896,00
Gehuwd of Samenwonend € 2.434,00 € 2.576,00

Het concert begint om 19.30 uur in de sporthal 
-

ren open. Het belooft weer een mooie avond te 
worden! Iedereen is van harte welkom.

Burgerlijke stand
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De Berichtgever hoopt in 2023 te verschijnen 
op 31 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni, 
22 september, 20 oktober, 17 november  
en 22 december.

Kopij voor het volgende nummer dient 
uiterlijk woensdag 15 maart 2023 
bij ons binnen te zijn.  
Adver tenties 
uiterlijk vrijdag 
17 maart 2023. 

Voor het laatste Zeg

veldse nieuws, kijk even 

op de Facebooksite van 

www.zegveld.net

De Berichtgever

Agenda
ZegveldZorgt: Iedere dinsdagmorgen van 
10.00 - 12.00 uur koffieochtend in de Pionier 
op Clausstraat 22-C. Indien er vervoer nodig 
is dan graag tevoren aanmelden bij Els 
Pluimakers, telefoon 06–41093507.

Zegveld Beweegt: Iedere woensdagmorgen 
om 10.00 uur wandelen, verzamelen in de 
Pionier op Clausstraat 22-C. Er lopen vrijwil-

  4 mrt: VBW-middag
  7 mrt: Open morgen De Pionier
11 mrt: Kledingbeurs
28 mrt: Jaarvergadering ZegveldZorgt
  1 apr: Rondje Zegveld
  1 apr: Jaarconcert KNA 
15 apr: Toneelavond Oranjevereniging

Geboren: 

3 januari 2023
Evy Diana Simone (Evy), dochter van
Chris Koekebakker & Esther van Vliet

12 januari 2023
Mick Antonie (Mick), zoon van
Arjan van der Heijden & Denise Plijter

16 januari 2023
Ryan, zoon van

Beukenlaan 27, 3471 CX  Kamerik

17 januari 2023
Julian Noél (Julian), zoon van
Niels Baars & Chantal Loenen

25 januari 2023
Noah, zoon van

28 januari 2023
Boaz Samuel (Boaz), zoon van
Daniël de Hoop & Sanne Geurtsen
Plantsoen 7-32, 3441 EL  Woerden

4 maart 2023
Nico & Ria Mouris-van Beuzekom



www.autobedrijf-andeweg.nl

www.onderlingverzekerd.nl
klant@onderlingverzekerd.nl 

Tel. (030) 677 16 96
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Join the family!
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Brasserie De Halve Maan 
Hazekade 20, 2411PP Bodegraven, 06 14 44 55 1

www.brasseriedehalvemaan.nl


