
In deze tijd wordt de verwarming in 
veel huizen een graadje lager gezet. 
De pantoff els en kleedjes zijn niet aan 
te slepen en de dikke truien zijn weer 
achter uit de kast gehaald. 

Als ik bij André Rijneveld binnen 
loop, komt de warmte me echter 
tegemoet. “Dat er zo’n energiecri-
sis zou komen wist ik natuurlijk 
ook niet. We profi teren nu echter 
optimaal van alle aanpassingen die 
we afgelopen jaren hebben gedaan. 
Het is 21 graden in huis en dan te 
bedenken dat we maar zo’n € 50,00 
aan energie kwijt zijn per maand.”
Als ik vraag waar het allemaal mee 
begonnen is, steekt André van wal. 
“Eerst hadden we hier een oud huis 
staan, een daggeldershuisje. Daar 
zat een houtkachel in. Het huis 
was alleen erg vochtig en het hout 
stoken was niet zo handig omdat 
dochter Annet en vrouw Anja astma 
hebben.”
“Toen in 1992 dit huis is gebouwd, 
wilde ik toch weer iets met dat hout 
stoken. Ik heb het hout stoken blijk-
baar een beetje in m’n bloed zitten. 
Ik ben toen naar andere manieren 
van hout stoken gaan zoeken en kwam 
bij een houtvergassingsketel uit. De 
importeur daarvan kwam uit Friesland 
en ik ben daar dan ook zelf naar die 
installatie gaan kijken. Ik heb me 
goed voor laten lichten en alle spullen 
laten leveren. Toen ben ik zelf aan het 
installeren gegaan.”
André neemt me mee naar de schuur 
om de houtvergasser te laten zien. 
“Tsja, het is geen mooie sfeerkachel en 
een aardige installatie. Daarom is het 
ook niet echt geschikt voor in een rij-
tjeshuis. Hier in de schuur is er genoeg 
ruimte en het voordeel is dat de schuur 
ook lekker warm is als ik er nog een 
klusje wil doen. Het hout wordt in  het 
bovenste deel gegooid. Dat deel wordt 
op druk gebracht, waardoor de vlam 
naar het onderste deel wordt geduwd. 
Daar komt er extra lucht bij en vindt 
de echte verbranding plaats. Het is dus 
een houtkachel met naverbranding. 
De rookgassen die er vrijkomen uit 
het hout worden ‘naverbrand’ in de 

onderkant van de ketel.”
“Het systeem is gekoppeld aan een 
gewone cv-installatie. Als de houtver-
gasser niet gebruikt kan worden, wordt 
er ook automatisch overgeschakeld 
op aardgas. Bij het aanleggen van dit 

systeem, moest ik natuurlijk rekening 
houden met aanvoer- en retourleidin-
gen naar het cv-systeem. Ook moest 
er een wateraansluiting zitten om te 
kunnen koelen bij oververhitting. 
Daarnaast moest er een rookgaskanaal 
zijn. In de loop van de tijd heb ik nog 
een buff ervat geplaatst. Dit 1000 liter 
vat zorgt ervoor dat de warmte opge-
slagen wordt. Als het water 80 graden 
opgewarmd is, kan ik daar een halve 
dag van stoken zonder dat de kachel 
aangemaakt wordt. 
Het leuke van zo’n installatie is ook dat 
hij groeit in de loop van de tijd. Soms 
bedenk of ontdek ik weer nieuwe 
dingen die ik dan aanpas.”
In en achter de schuur ligt een grote 
hoeveelheid hout opgeslagen. Als ik 
aan André vraag waar hij het hout 
vandaan haalt, moet hij lachen. 
“Je hebt strandjutters en je hebt ook 
houtjutters. Als er storm is, ben ik 
erbij. Mijn buren en kennissen weten 
dat en geven me regelmatig een tip als 

ze iets weten te liggen. Ik krijg dan een 
berichtje dat er ‘een boom ter inzage’ 
ligt.” 
“Ik moet er echter wel vroeg bij zijn, 
want ik ben niet de enige die graag 
hout sprokkelt. Toen ik nog maar net 

begonnen was met stoken, fi etste 
ik eens ’s avonds naar huis over de 
Hoofdweg en zag allemaal stapeltjes 
hout liggen. Th uis pakte ik meteen 
m’n aanhanger en begon voor aan 
de Hoofdweg om alles in te laden. 
Toen kwam er opeens iemand naar 
me toe die zei dat het van hem was. 
Hij was al de hele dag aan het zagen 
geweest. Vervolgens heb ik m’n 
aanhanger verder volgeladen en heb 
ik het hout bij hem gebracht.”
“Na het zagen en kloven van het 
hout moet het eigenlijk twee jaar 
drogen. Ik heb een metertje om te 
checken hoe droog het hout is.”
André vertelt dat hij in 2012 ook 
zonnepanelen heeft  geïnstalleerd. 
“Ik was zo’n beetje de eerste in 
Zegveld. Ik heb er 28 op het dak 
van ons huis gelegd en later nog 8 
op het dak van een schuurtje. Met 
de zonnepanelen heb ik ook een 
elektrische boiler gekocht. Die boi-

ler laat ik inschakelen door een sensor 
buiten als ik genoeg zonlicht heb. In de 
zomer wordt het water in de boiler dus 
verwarmd door de zonnepanelen en 
in de winter door een warmtewisselaar 
op de houtvergasser. Zo is het systeem 
in de loop van de tijd gegroeid, dat is 
het leuke ervan!”
André blijft  zoeken naar nieuwe mo-
gelijkheden. “Nu hebben we natuurlijk 
nog de salderingsregeling. Wat we 
overhouden aan opgewekte elektriciteit 
leveren we terug en dat levert geld op. 
Als die regeling echter komt te verval-
len, zal ik toch naar een andere manier 
zoeken om de stroom op te slaan in 
huis.”
Het stoken met een houtvergasser 
kost wel wat tijd en energie. Er moet 
gezaagd en gekloofd worden, het stoken 
zelf natuurlijk en ook het schoonmaken 
van de installatie is belangrijk. André 
noemt dat het een hobby van hem is 
geworden. “Ik doe het met plezier en op 
deze manier zitten we er warmpjes bij!”

“We zitten er warmpjes bij”
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André gooit nog een 
blok hout in de kachel.
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 A. Vergeer
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 Telefoon 0348-407238/407069
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Elke dag heerlijke verse 
roombroodjes!!!! 

Hoofdweg 91 • 3474 JB Zegveld 
Telefoon 691257 • 06 402 802 51
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Brasserie De Halve Maan 
Hazekade 20, 2411PP Bodegraven, 06 14 44 55 1

www.brasseriedehalvemaan.nl

Brasserie de Halve Maan 
hee�  een nieuw jasje 
met hetzelfde huiskamer 
gevoel. Samen met mijn 
ouders, vriendin en team 
leggen wij u graag in de 
wa� en! Gastvrijheid en 
het bieden van kwaliteit is 
onze passie. Voor heerlijke 
ko�  e, lunch en diner, ver-
zorgd door ons vriendelijk 
personeel, bent u bij ons 
aan het goede adres! 

Wij creëren onze gerechten 
met veel mooie producten 
uit deze streek. Regelma� g 
houden wij leuke ac� es via 
onze social-mediakanalen. 
Volg ons daarom op Face-
book en Instagram onder 
de naam ‘Brasseriedehal-
vemaan’. Meer weten of 
wilt u reserveren? Neem 
dan contact met ons op!

Uw gastheer: 
Michel Wouters

Brasserie de Halve Maan open!
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Op een regenachtige decemberavond zit ik 
aan de keukentafel in gesprek met Esther 
Bergman, een, zoals ze zelf zegt, lekker 
nuchter iemand, die goed haar verhaal kan 
vertellen. Ik luister naar haar verhaal, naar 
haar passie: Omgaan met dieren.

Esther, 21 jaar, is een geboren Zegveldse en 
woont aan de Hoofdweg, samen met haar 
ouders, tweelingzus Naomi en broer Ruben. 
Zij zit nu in het derde schooljaar van de 
hbo-opleiding Veehouderij. Dit volgt zij aan 
de HAS (Hogere Agrarische School) in Den 
Bosch. Daar heeft  zij het supergoed naar haar 
zin en moet regelmatig stage lopen. Maar 
hierover later meer. Want hoe is die interesse 
voor dieren nu gekomen als je niet zelf op 
een boerderij woont? “Eigenlijk vanaf groep 7  
van de lagere school en daarna de middelbare 
school, had ik altijd het gevoel dat ik blij was 
als ik weer naar buiten kon. Ik kwam vaak 
bij opa Verburg. Daar staat ook ons paard. 
Een grote hobby van mij, waar inmiddels 
half Zegveld (bij wijze van spreken dan) op 
heeft  gereden. Ik help bij opa en oma altijd 
mee. Stiekem denk ik dat opa eigenlijk ook 
altijd wel boer had willen worden, maar die is 
uiteindelijk succesvol in de kaashandel terecht 
gekomen. Opa had (en heeft ) ook schapen. En 
dan was het altijd leuk om daarbij te hel-
pen, ook in de tijd dat er lammetjes werden 
geboren. Dat blijft  toch geweldig om te zien 
als er nieuw leven wordt geboren! Tot op de 
dag van vandaag vind ik dat prachtig. Vooral 
als ze een goede en gezonde start hebben. 
Mede door het enthousiasme van opa ben ik 
me hier meer voor gaan interesseren en is het 
vlammetje om hierin mijn werk te vinden, 
stevig aangewakkerd. Daarnaast heb ik nog 
veel vrienden die boer of boerin zijn, dus het 
was voor mij helemaal duidelijk.”

Esther vertelt verder: “Na de middelbare 
school moest ik op zoek naar een vervolg-
opleiding. Ik heb uiteindelijk op het laatste 
moment gekozen voor de HAS. Mijn moeder 
vond dit eigenlijk niet zo’n goed idee. Zij 
vond een opleiding in de food-innovation of 
bedrijfskunde wel iets voor mij. Maar ik heb 
er echt nog geen seconde spijt van gekregen 
dat ik hiervoor heb gekozen. Ik heb het super 
naar mijn zin. Dit is mijn passie, dit is mijn 
wereld waarin ik verder wil! En ja, het is wel 
iets heel anders dan mijn zus. Maar dat geeft  
niet. We hebben gewoon veel verschillende 
interesses.”

“Voor mijn opleiding heb ik al verschillende 
stages gelopen. Momenteel loop ik stage 
bij PPP Agro. Dit is een adviesbureau voor 
boeren. Het is heel breed wat we daar doen op 
allerlei vlakken waar een boer mee te maken 
heeft . Dit varieert van ‘hoe met de bodem om 

te gaan’ tot voer wat geschikt is, enz. enz.. 
Dit schooljaar heb ik ook 10 weken stage 
gelopen op een grote boerderij in Portugal. 
Dat was echt geweldig. Ik zat daar intern bij 
een Nederlands gezin dat ongeveer 20 jaar 
geleden naar Portugal is verhuisd. Via via ben 
ik met hen in contact gekomen en mocht daar 
mijn stage doen. Ik heb daar gewerkt op een 
grote boerderij met ongeveer 300 melkkoeien. 
Een paar andere meiden van mijn opleiding 
hadden ook een stage in Portugal en we zaten 
redelijk dicht bij elkaar in de buurt. Naast de 
stage hebben we nog andere dingen kunnen 
doen. Bijvoorbeeld ben ik een keer naar een 
stierengevecht geweest. Dat maak je ook niet 
zo vaak mee! 
Superleuk tijdens de stage was dat mijn 
ouders langs zijn geweest, samen met mijn 
broertje en opa. Zo hebben zij ook gezien 
waar ik mijn stage heb gelopen. De tijd is daar 
voorbij gevlogen en ik heb het geweldig naar 
mijn zin gehad en eigenlijk weinig of geen 
heimwee gehad. Ik heb wel mijn (tweeling)
zus gemist en zij mij ook wel hoor. Opa miste 
ik ook wel, maar die is dus nog langs geweest 
in Portugal. Ik wil 
daar ook zeker 
nog een keer naar 
terug!” Dit laatste 
wordt gezegd met 
stralend enthou-
siasme. “Alleen 
terug in Neder-
land moest ik wel 
weer erg wennen 
aan het weer. In 
Portugal was het 
heerlijk warm en 
heb ik alleen in 

korte broeken gelopen. Hier in Nederland was 
het weer koud en regenachtig. Maar dat went 
ook weer hoor!”
“Voor het volgende schooljaar heb ik op dit 
moment nog geen stage. Maar dat komt nog 
wel. Ik wil in ieder geval iets in de melkvee-
houderij, op welk gebied dan ook.”
Overigens wil Esther hier nog wel aan toevoe-
gen dat ze tijdens de lammertijd (de tijd dat 
de meeste lammetjes worden geboren) vrij is 
van haar stage. Dan moet ze bij de schapen 
van opa zijn om die te helpen bij de bevalling. 
En dat zijn er soms meerderen op één dag! 
Dat gaat gelukkig bijna altijd goed en Esther 
begint hier steeds meer ervaring in te krijgen. 
Als een bevalling lastig wordt, bijvoorbeeld bij 
schapen die voor de eerste keer moeten lam-
meren, wordt er hulp ingeschakeld. Maar dat 
is niet vaak nodig.

Als ik vraag aan Esther wat ze later wil gaan 
doen als ze klaar is met haar opleiding, komt 
onvermijdelijk het grote probleem wat er op 
dit moment speelt om de hoek kijken. Gezien 

alle (stikstof)regels is het vrijwel onmogelijk 
om een boerderij te beginnen, laat staan dit 
rendabel te laten zijn. Toch is dit wel hetgeen 
wat ze het liefste zou willen doen. En als dit 
niet mogelijk is, wil ze in ieder geval iets 
blijven doen wat met melkveehouderijen te 
maken heeft . “Dan kom je tenminste ook re-
gelmatig buiten. Ik ben absoluut niet iemand 
die de hele dag achter de computer kan zitten. 
Dat wil ik echt niet. Zo vind ik het bijvoor-
beeld altijd hartstikke leuk om te helpen 
tijdens de hooibouw. En ik weet dat als je 
een eigen boerderij hebt, je daar erg veel tijd 
aan kwijt bent. Maar dat vind ik niet erg. Dat 
hoort er gewoon bij. En naast iets doen met 
melkveebedrijven, wil ik zeker nog schapen 
houden.”

Wat een heerlijk enthousiast verhaal is dit 
weer geworden. Ook zo’n passie die gedeeld 
mag worden met de lezers van de Berichtge-
ver? Neem contact met ons op en we komen 
langs en wie weet staat u / jij in de volgende 
Berichtgever.

Esther Bergman

De Pass
ie 

van…

Als er nieuwe dieren worden geboren, dat is toch prachtig!!



Nijverheidsbuurt 5 • 3474 LA Zegveld

Machinehandel, Verhuur en Reparaties

G. Donselaar & Zn.
De fi rma 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.

Heftrucks  •
Hydr. kranen  •

Sloopsorteergrijpers  •

•  Motoren
•  Onderdelen
•  Hydr. slangen service

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

Amstelkade 4e, 3652 MD, Woerdense Verlaat

Reparatie van Elektrische Apparaten.
Elektra aanleggen in uw woning, tuin of berging.

ELWI Electra is erkend Elektrotechnisch 
installatiebedrijf.
Zie www.installq.nl  of  www.echteinstallateur.nl

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

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

06 22335240

�������	
�
aan huis 

in Zegveld en 
�������

Emilyshairdesignzegveld@gmail.com
06 22 33 52 40



Nieuws van het
Dorpsplatform

Zegveld
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Hieronder worden voor u de belangrijkste 
punten die in de vergadering van het Dorps-
platform Zegveld van 20 december 2022 op 
de agenda stonden op een rijtje gezet. De 
uitgebreide notulen kunt u ook lezen op onze 
website www.dorpsplatform.zegveld.net

Eerste vergadering in drie jaar  
Begin 2020 brak het coronavirus uit en het 
was dan ook de eerste vergadering van het 
Dorpsplatform Zegveld sinds 17 december 
2019. Hoewel de coronapandemie nagenoeg 
achter de rug is, heeft  het bestuur – gezien de 
ervaringen in het afgelopen jaar – géén extra 
risico willen nemen en daarom gekozen voor 
een vergadering met een beperkte groep. In de 
afgelopen drie jaar heeft  het DB – samen met 
de kadergroep - de zaak draaiende gehouden 
en de belangen van het dorp behartigd. Dat 
betrof ondermeer schade aan wegen, de ener-
gietransitie, de Rembrandtbrug, de beplanting 
Dwarsweg en het meedenken over de herden-
kingssteen 1940-1945. 

Medio februari 2023 maakt het Dorpsplatform 
Zegveld een herstart met het organiseren van 
de gebruikelijke openbare bijeenkomsten. 

Rembrandtbrug
Twee vertegenwoordigers van het Dorpsplat-
form zitten in de Adviesgroep Rembrandtbrug 
en hebben daarin de belangen van het dorp 
behartigd. De gekozen variant is voor ons 
dorp de meest acceptabele variant als het gaat 
om de verkeersdruk. De  'Rietveldbrug' zou tot 
gevolg hebben dat er – naast de 6 à 7 duizend 
auto’s van heden – er nog meer verkeer door 
ons dorp zal komen. Het Dorpsplatform Zeg-
veld kijkt natuurlijk vooral naar het Zegvelds 
belang, de gemeenteraad weegt alle aspecten 
en besluit vanuit het algemeen belang. 

Julianabrug 
De gemeente wilde de Julianabrug (tegenover 
de Nieuwstraat) afwaarderen tot een fi ets- en 
voetgangersbrug. Het Dorpsplatform was 
hierop tegen. De gemeente heeft  vervolgens 
een nieuwe afweging gemaakt en laten weten 
dat de brug blijft  bestaan en zijn huidige 
functie behoudt. Er komt extra onderhoud 
aan de brug waarna deze weer een aantal jaren 
meegaat. 

Nieuwe locaties voor woningen en bedrijven 
(zie ook de omgevingsvisie)
In de vergadering is geïnventariseerd welke lo-
caties mogelijk voor woningbouw beschikbaar 
zijn. Locaties die naar voren kwamen voor wo-
ningbouw zijn: oksel Nieuwstraat/Hoofdweg, 
terrein kaaspakhuis nabij Weidz, voortzetting 
Weidz, hoek rond speeltuin/volkstuinen en 
sommige vrijkomende boerderijen.

Met betrekking tot locaties voor bedrijven 
vindt het Dorpsplatform het belangrijk dat er 
ruimte komt voor kleinere Zegveldse bedrij-
ven/starters. Een mogelijke locatie is dan de 
ruimte naast het bedrijfsverzamelgebouw op 
Hoofdweg 177A. 

Nijverheidsbuurt
Het Dorpsplatform heeft  stilgestaan bij het 
functioneren van het  bedrijventerrein Nijver-
heidsbuurt. Een groot knelpunt in het huidig 
gebruik is de belasting (en schade) van de 
wegen en de verkeersveiligheid.

Minder verlichting wegen/fi etspaden in het 
buitengebied
Dit punt wordt aangehouden tot de volgende 
keer. Met name de belijningen en markeringen 
zullen bij minder verlichting in het buitenge-
bied extra aandacht moeten krijgen. 

Siveo zit in zwaar weer
Voetbalvereniging Siveo ’60 zit fi nancieel in 
zwaar weer. Los van de hoge energieprijzen 
die de club zullen raken, de gevolgen van het 
coronavirus, de afname van het aantal leden 
(met name door het uitblijven van regelmatige 
nieuwbouw) wordt de vereniging getroff en 
door een onverwachte, buitensporige verho-
ging van de huur van de accommodatie en 
door andere gemeentelijke belastingen. 
 
De gemeente heeft  het bestuur van Siveo ’60 
door middel van een simpele mail laten weten 
dat de huur van de velden in 2023 én 2024 fors 
omhoog zal gaan. De huur voor Siveo stijgt in 

2023 met ruim 6% en in 2024 met ongeveer 15%!

Bij Siveo, voor Woerdense begrippen een 
kleine dorpsvereniging, stijgt het water 
hierdoor tot aan de lippen omdat zij deze 
huurverhoging simpelweg niet kan betalen. 
Het Dorpsplatform maakt zich grote zorgen 
over dit besluit van de gemeente Woerden en 
de communicatie hierover. Siveo heeft  een be-
langrijke functie voor Zegveld. De vereniging 
draagt in hoge mate bij aan de leefb aarheid en 
sociale cohesie in ons dorp en de opvang van 
de jeugd. Het Dorpsplatform vindt dat deze 
belangrijke voorziening niet in gevaar mag ko-
men en voor het dorp behouden moet blijven. 

Agrarische sector
In de vergadering van het Dorpsplatform 
is kort gesproken over de toekomst voor de 
agrarische sector. Er is veel onzekerheid onder 
de boeren in ons dorp. De grote vraag is met 
welke regelingen het kabinet gaat komen. De 
provincies (in onze regio is dat Utrecht en 
Zuid-Holland) moeten voor 1 juli 2023 een 
globaal gebiedsplan vaststellen, hierin zal 
staan welke richting het uitgaat.
Los van de landelijk lopende discussies over 
de stikstofuitstoot ligt er al enkele maanden 
een concreet plan om 18 ha. agrarische grond 
naast de Schraallanden in de Meije te bestem-
men tot natuur. Hiervoor is vorig jaar door de 
gemeente een ontwerp-wijzigingsplan gepubli-
ceerd. Tegen dit plan is bezwaar gemaakt door 
naburige agrariërs en door andere Meijenaren. 

Verkeerssituatie bij Weidz
Het Dorpsplatform wil samen met de be-
woners van deze nieuwe wijk kijken naar de 
verkeersveiligheid. Aan de bewoners zal wor-
den gevraagd wat zij van de verkeersveiligheid 
vinden en of zij suggesties kunnen aanleveren 
voor het verbeteren van de verkeersveiligheid 
bij Weidz.

Via deze weg wil ik me graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Bente Rethans en sinds half 
december 2022 ben ik, voor een periode 
van een jaar, de nieuwe huisarts in opleiding 
bij dokter Quaak. Ik ben werkzaam op de 
maandag, woensdag en vrijdag. Ik ben 32 
jaar en opgegroeid in het 
prachtige Maastricht. Na 
mijn studie geneeskunde 
in Groningen ben ik naar 
Amsterdam verhuisd 
en heb ik onder andere 
gewerkt als arts-assistent 
interne geneeskunde in 
het Spaarne ziekenhuis 
te Hoofddorp. Een leuke 
en leerzame tijd. Echter 
merkte ik dat ik het leuker 
vind om dichter bij mijn 
patiënten te kunnen staan 
en als eerste aanspreek-
punt te dienen. Vandaar 
dat ik met veel plezier de 
huisartsopleiding ben gaan 

Bente Rethans nieuwe huisarts in opleiding
doen aan het VUmc. 
Inmiddels ben ik alweer begonnen aan mijn 
derde en laatste jaar van deze opleiding. Ik 
vind het erg leuk om in een dorpspraktijk 
te werken. Het leuke aan het werken in een 
dorpspraktijk lijkt me de kleinschaligheid en 

de korte lijntjes waardoor ik 
mijn patiënten hopelijk goed 
leer kennen. Ik kijk dan ook 
erg uit naar komend jaar.

Afgelopen zomer ben ik 
samen met mijn vriend en 
zoontje van bijna 2 verhuisd 
naar Hilversum.  De groene 
omgeving bevalt ons erg 
goed, we hebben de hei 
als achtertuin en hier zijn 
we dan ook regelmatig te 
vinden. Verder heb ik als 
hobby’s sporten en koken. 
Tot ziens in huisartsenprak-
tijk Zegveld!



De gemeente heeft  het bestuur van Siveo ’60 
door middel van een simpele mail laten 
weten dat de huur van de velden in 2023 én 
2024 fors omhoog zal gaan. 
De huur voor Siveo stijgt in 2023 met ruim 
6% en in 2024 met bijna 15% + de indexatie 
over 2023!!

De gemeente heeft  een aantal jaren geleden, net 
zoals bij andere verenigingen in Woerden, ook 
bij Siveo een kunstgrasveld aangelegd omdat 
het oude veld en het trainingsveld bij regenval 
al snel niet meer bespeelbaar waren. Omdat een 
kunstgrasveld duurder is dan een traditioneel 
voetbalveld van gras ging de huur toen al enorm 
omhoog. Dit gaf destijds de nodige fi nanciële 
problemen en de contributie moest toen dras-
tisch worden verhoogd. 

En nu wordt de vereniging dus geconfronteerd 
met wéér een enorme verhoging, bovenop de 
ook al forse bedragen die zij aan gemeentelijke 
belastingen moet betalen.

Het moment waarop deze verhoging wordt aan-
gekondigd, voelt voor Siveo als een dolksteek. 
Op het moment namelijk waarop zij hoopten 
op een positief bericht over een compensatie 
voor de gestegen energieprijzen (waarvoor het 
Rijk ook geld beschikbaar heeft  gesteld), stuurde 
de gemeente Woerden gewoon een mail met 
een ongekende huurverhoging. Bij Siveo, voor 
Woerdense begrippen een kleine dorpsvereni-
ging, stijgt het water hierdoor tot aan de lippen 
omdat zij deze huurverhoging simpelweg niet 
kan betalen. 
Siveo heeft  jaren geleden de noodklok al geluid 
omdat het voortbestaan van de vereniging 
onder druk kwam te staan. De reden hiervoor 
was dat Siveo ook toen werd geconfronteerd 

met een enorme stijging van de huur van de ac-
commodatie en het ledenbestand, door gebrek 
aan nieuwbouw in ons dorp, ook al onder druk 
stond. Naast deze omstandigheden heeft  het 
coronavirus voor de nodige nadelige eff ecten 
gezorgd, zowel op korte als op langere termijn.

Zo kampt Siveo hierdoor al met een begrotings-
tekort. Niettemin heeft  de Algemene Leden 
Vergadering in november besloten een extra 
contributieverhoging achterwege te laten, gelet 
op de huidige fi nancieel/economische omstan-
digheden van de leden.

De huurverhoging en verhoging van de gemeen-
telijke belastingen leiden echter tot een extra 
stijging van dit tekort van € 5.000,00 per jaar en 
gezien de hoge tarieven zullen de energielasten 
naar verwachting ook nog eens stijgen met ca. 
€ 30.000,00 per jaar. Siveo stevent dus af op een 
onoverkoombaar fi nancieel tekort. Alleen de 
huur van de velden en de gemeentelijke belas-
tingen bij elkaar zijn gelijk aan de contributie 
die de club ontvangt. Siveo vindt het echter niet 
verantwoord om de contributie weer verder te 
verhogen; voor de huurverhoging zou alleen al 
een contributieverhoging van 15% nodig zijn. De 
contributie is thans al behoorlijk hoger dan die bij 
kleine voetbalverenigingen in de buurgemeenten 
en de leden zijn toch al zwaar in hun portemon-
nee getroff en door de extreem hoge infl atie. 

Siveo snapt de opstelling van de gemeente dan 
ook niet. Los van de zwakke communicatie lijkt 
het alsof de beleidsbepalers in het stadhuis maar 
niet willen begrijpen wat de functie van Siveo in 
ons dorp is. Siveo heeft  immers een belangrijke 
functie in Zegveld die verder gaat dan deze van 
sportvereniging. De club draagt namelijk in be-
langrijke mate bij aan de leefb aarheid en sociale 
cohesie in ons dorp en de opvang van de jeugd.

Verder heeft  de vereniging geconstateerd dat, 
in de gemeente Woerden, de kleine dorps-
verenigingen per spelend lid veel meer huur 
betalen dan een grotere vereniging. Het bestuur 
vindt het dan ook moeilijk te begrijpen dat 
de gemeente deze onheilspellende bood-
schap ‘zomaar’ even bij haar dropt en heeft  de 
gemeenteraad inmiddels om hulp gevraagd. 
Deze heeft  hierover schrift elijke vragen aan 
het college gesteld, maar voor een voorstel van 
enkele politieke partijen om de huurverhoging 
uit te stellen was in de gemeenteraad helaas geen 
meerderheid te vinden. 

De gemeente Woerden zegt te staan voor meer 
verbinding dan verharding en er te zijn om mét 
de betrokken organisaties maatschappelijke 
problemen op te lossen en het bestuur van de 
club kan niet anders hopen dan dat de gemeente 
dit ook daadwerkelijk gaat waarmaken. 

Verontwaardiging bij Siveo over forse huurverhoging
(Een ingekomen bericht)

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
schilderwerk  -  kraanmachinist  -  afloswerk

MIDDENWEG 37  3474 KC ZEGVELD  |  TEL 0348 691100

www.boltonbouw.nl Postbus 161 • 3440 AD Woerden
info@boltonbouw.nl Zegveldse Uitweg 1 • 3443 JE Woerden
 Tel. 0348-692600 • Fax 0348-692610
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Otto Immerzeel 
timmert aan de weg!
Op 11 december jl. mocht Otto Immerzeel (18) 
meedoen in de hoogste categorie van het Ne-
derlands Kampioenschap marathonschaatsen 
voor studenten. De wedstrijd werd verreden 
op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Hij werd 
daar vijfde van de ongeveer 30 deelnemers. 
Otto rijdt als schaatser al enige tijd mee bij de 
zes-banen marathons. Dit zijn wedstrijden die 
op zes verschillende banen worden gereden. En 
over deze hele competitie werd hij dit seizoen 
eerste van alle jongeren op de ranglijst. 

De beste vijf van deze ranglijst mochten op 
nieuwjaarsdag meedoen met het Nederlands 
Kampioenschap marathonschaatsen voor neo-
senioren. Dit is de op één na hoogste categorie 
in Nederland. Een wedstrijd over 100 ronden. 
Helaas is hij in de 31e ronde ten val gekomen 
en moest hierdoor de wedstrijd staken. “Dat 
was wel erg jammer. Ik zat best lekker in de 
wedstrijd. En dan mag je een keer meedoen 
en dan val je”, was zijn reactie. Op 18 febru-
ari a.s. mag Otto opnieuw meedoen met een 
Nederlands Kampioenschap. Dit is dan in de 
jeugdcategorie. En hij ziet daar nu al naar uit. 
Otto schaatst al vele jaren en hoopt hier nog 
veel successen mee te behalen. Hij zegt hier-
over: “Ook op de langebaan wil ik succesvol 
worden. Ik ben niet echt een sprinter, maar 
vind de lange afstanden leuker om te rijden, 
zoals bijvoorbeeld de 3 en 5 kilometer.
De Berichtgever wenst Otto veel succes en we 
hopen nog veel van hem te horen!

VBW in de voorjaarsvakantie
(Een ingekomen bericht) 

Lieve jongens en meiden uit Zegveld (en om-
geving), het is net kerstvakantie geweest, maar 
wij kijken alweer uit naar de voorjaarsvakan-
tie. Op zaterdag 4 maart a.s. is er dan namelijk 
weer een VBW-activiteit. Wat we dan precies 
gaan doen, blijft  nog even een verrassing, 
maar het belooft  een mooie middag te wor-
den. We zien erg uit naar jullie komst! Meer 
informatie volgt nog, dus houd je brievenbus, 
onze website en onze Facebookpagina goed in 
de gaten.

(Een ingekomen bericht)

In oktober 2022 zijn de woningen en de ont-
moetingsruimte van De Pionier in Zegveld 
opgeleverd. Voor eigenaar Cazas Wonen en 
het nauw betrokken Zegveld Zorgt alle reden 
om hier 12 januari jl. bij stil te staan. 

Bijna alle appartementen zijn inmiddels 
bewoond en vanaf half januari zal de ont-
moetingsruimte in gebruik worden genomen, 
aldus Hans van Kesteren, voorzitter van 
zorgcoöperatie Zegveld Zorgt.
”We zijn er trots op dat dit in Zegveld voor de 
Zegvelders is gerealiseerd.” 

Met een symbolische overhandiging van een 
reuzensleutel aan Rinus Hoogerbrugge, een 
van de bewoners en nauw betrokken bij dit 
project, werd deze mijlpaal op 12 januari jl. 
gemarkeerd. 

Wethouder Arjan Noorthoek vindt het inspi-
rerend dat zoveel partijen elkaar gevonden 
hebben: “Gemeente, Zegveld Zorgt en Cazas 
Wonen hebben er allemaal een mooie bijdrage 
aan geleverd. Waarmee we bereikt hebben dat 
deze Zegvelders in hun vertrouwde omgeving 
kunnen blijven wonen. Mijnheer Hooger-
brugge is daarvan een sprekend voorbeeld, hij 
is vanaf dag één betrokken. 
Geweldig dat hij hier nu kan wonen.”

Na de offi  ciële handeling was er voor de gas-
ten alle gelegenheid om in De Milandhof nog 
eens terug te kijken op dit huzarenstukje van 
gemeenschapszin. 

De Pionier offi  cieel geopend
Namens Cazas Wonen sprak ontwikkelaar 
Pieter Akkermans over een project waar: 
“door de inwoners van Zegveld veel energie in 
is gestoken, waardoor de haalbaarheid steeds 
dichterbij kwam. Met als ultiem resultaat dat 
er nu een prachtig en duurzaam complex 
staat.”

De komende maanden richt Zegveld Zorgt 
de gemeenschappelijk tuin verder in zodat de 
bewoners in de lente elkaar ook buiten kun-
nen ontmoeten. 

Overhandiging sleutel De Pionier door wethouder Arjan Noorthoek aan Rinus Hoogerbrugge
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� Op 21 juli werd deze kaaskoningin 50 jaar. We hebben het over Florentina Immerzeel 

van de Hoofdweg 107. Als we het goed kunnen lezen staat er op het kartonnen span-

doek: ‘Onze kaaskoningin is niet meer jong belegen, maar 50+. Dit smaakt naar meer!’ 

Haar look a like heeft dan ook een prachtige kaaskroon op haar hoofd. 

�� Op 2 december zagen we een gro

partner van Marco Verhage. En gezien de

“HOERA SHARON 30 JAAR. Sharon heeft 

van haar maten. Nu zit Marco opgeschee

zijn vergeten. Vroeger kotste Sharon ove

we kunnen jou niet missen als vriendin, 

inmiddels wel een olde bompa van 30!’

� Op 3 september zagen we dit spandoek in de 

tuin van de Prinses Beatrixstraat 30 met de tekst: 

‘Tok, tok, tok, KIP gaat al 15 jaar met ANNITA op 

stok’. Het spandoek is neergezet door vrienden 

van Henri (Kip) van Vliet en Annita zijn vrouw. 

In april 2020 waren zij 12½ getrouwd, maar 

vanwege corona kon dit koperen jubileum niet 

gevierd worden. Toen 2½ jaar later drie zussen 

van Henri ook een jubileum hadden te vieren, 

sloten Henri en Annita zich daarbij aan. Het werd 

in oktober een groot feest van vier jubilerende 

echtparen, waarbij Henri en Annita in dit geval 

hun porseleinen jubileum vierden.

� Het was op 17 oktober feest aan de Toegang 

2. Annemieke van Leeuwen werd die dag 50 

jaar. Ze kreeg geen Sarah maar ooievaars met 

babykleertjes aan de waslijn, omdat ze 50 jaar 

geleden werd geboren. Ook bij de kassa van 

Coop Bremmer werd ze in het zonnetje gezet. 

� Ook in de Meije kwamen we een bord met tekst tegen. Het was gemaakt voor Leo Cok, Meije 

270 die op 2 november 65 jaar was geworden. Het opschrift luidt: ‘Leo 65. Over 2 jaar alle tijd 

voor onze jonge Cokkie. Voor een nieuw oud bokkie.’

Ook dit gebeurde er in het tw
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ot spandoek aan de Broeksloot 5. Het was opgehangen voor Sharon Grob, 

e tekst opgehangen door haar vriend(inn)en. Op het spandoek staat te lezen: 

haar labello verslaving achter zich gelaten. Ze woont nu in Zegveld ver weg 

ept met haar stinkende scheten. Maar dat betekent niet dat we haar streken 

er sloff en en viel ze van haar fi ets. Dit deed ze dan plotseling uit het niets. Sha, 

zelfs niet met een heksenhaar op je kin. Ook al is zo nog lang niet fertig, maar 

� 

. ‘Na lang snuff elen aan elkaar, gaan ze 

naar het ALTAAR. Wij wensen ze een heel LIEFDEVOL leven hier in huisje nr. 7’. Het betreft hier Brian 

Streng en Claire Stolwijk uit de Clausstraat 7 die op 27 augustus in het huwelijk zijn getreden. Ook De Berichtgever 

deelt de wens van het spandoek.

� Hoe vaak zeggen we niet tegen elkaar: ‘De tijd gaat snel’. Ook dit gezegde geldt voor 

Lizette van Veldhuizen-Habben Jansen van de Berkenlaan 6. Op 22 oktober werd dit nog 

eens duidelijk door het spandoek, waarop stond: ‘Hop hop hop! Lizette haar eerste 30 

levensjaren zitten er al weer op!’ 

�  Geen Abraham of Sarah, 

maar wel een mooi spandoek 

aan de Prunuslaan 15 voor 

Gerard en Adinda Plijter. Op 

20 oktober vierden zij hun 

robijnen of smaragden huwe-

lijksjubileum. Op het span-

doek staat: ‘Op een stalfeest 

met elkaar aangepapt. En al 

snel in het huwelijksbootje 

gestapt. Daarom is dit paar 

met een hart van GOUD. 

Nu al 40 jaar getrouwd!' 

Profi ciat!

�Onze Zegveldse visser bij 

uitstek, Carlo van Dam van de 

Broeksloot 38 werd op 20 oktober 

50 jaar. Het kon niet anders dan 

dat het spandoek naar zijn hobby 

verwees. Te lezen valt: ‘Elke keer 

als Carlo een vis aan de haak heeft 

geslagen, begint hij op Facebook 

om likes te vragen. Dus komt hij 

op Facebook voor de zoveelste 

keer weer voorbij, like & deel dan is 

Abraham weer blij!’ Of is deze tekst 

visserslatijn?

� Voor de tweede maal dit 

jaar hing aan het balkon van 

Middenweg 9P een spandoek. Dit 

keer voor Stephan Voorend die op 

26 december 30 jaar is geworden. 

Voor dit jaar de laatste in het 

30-rijtje. Het spandoek vermeldt: 

‘U ziet het gelijk: Stephan 30 

jaar op de dijk!’. Wij weten niet 

of u het ziet, maar ingewijden 

ongetwijfeld wel.   

weede halfj aar van 2022

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

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

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

KMNKOOMAN MECHANISATIE 
NOORDEN

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

Voor je het weet 
begint het nieuwe 
maaiseizoen weer!

Vergeet de 
onderhoudsbeurt van 
uw grasmaaier niet!

(Een ingekomen bericht)

In 2019 heeft  de EHBO-vereniging De Meije-
Zegveld met behulp van vele sponsoren en 
donateurs een aantal AED’s in 
buitenkasten aangeschaft .

Deze buitenkasten hebben een 
pincode. Wanneer u een reanima-
tiecertifi caat heeft , kunt u zich als 
burgerhulpverlener aanmelden op 
de website www.hartslagnu.nl en 
op je mobiel de app van Hartslag-
Nu installeren.  Op het moment 
dat er een hulpvraag voor een reanimatie bij 
de alarmcentrale binnen komt, wordt u als 
burgerhulpverlener via de HartslagNu app 
opgeroepen. U wordt dan verzocht om direct 
naar een slachtoff er te gaan om te reanimeren 
of om een AED op te halen die het dichtst bij 
u in de buurt is. Bij de oproep ontvangt u ook 
een pincode voor de buitenkast. Na afl oop van 
de reanimatie brengt u de AED weer terug 
naar het adres waar u de AED heeft  opge-
haald. Het zou fi jn als u ook de bewoner of de 
EHBO-vereniging informeert dat de AED is 
ingezet. 

EHBO-vereniging De Meije-Zegveld orga-
niseert jaarlijks een oefenavond reanimeren 
inclusief het gebruik van een AED voor de 
inwoners van De Meije en Zegveld. Dit jaar 

Reanimatieavond inclusief oefenen met AED
vindt de les op 7 februari a.s. van 19.30 tot 
22.00 uur plaats. De kosten bedragen € 10,00 
p.p. Voor deze les ontvangt u geen certifi caat 
of diploma.

U kunt zich voor deze oefenavond 
opgeven bij Patricia Grootewal tel. 
06-12586109 (graag op werkdagen 
bellen na 18.00 uur) of per e-mail: 
info@ehbo-demeije-zegveld.nl.
 
Wenst u wel een EHBO-diploma 
te ontvangen? Dan kunt u zich 
opgeven voor de beginnerscursus 
EHBO die op zaterdag 25 maart 

2023 van start gaat. 
Meer informatie over deze cursus vindt u op 
onze website www.ehbo-dememeije-zegveld.
nl.
Wilt u alleen een certifi caat, dan is dat moge-
lijk als u tweemaal per jaar de herhalingsles 
reanimatie met AED volgt en dan bent u 
automatisch lid van de vereniging en betaalt u 
jaarlijks contributie.  

De Berichtgever wil graag een overzicht van 
de aanwezige AED’s in De Meije en Zegveld 
publiceren. Hierbij is dan ook het verzoek om 
aan de EHBO-vereniging door te geven als u 
over een AED beschikt en of deze al dan niet 
geregistreerd is bij HartslagNu. Ook zullen wij 
deze AED’s vermelden op de website van de 
EHBO-vereniging. 

Eén minuut gratis winkelen 

bij Coop Bremmer

Op vrijdag 16 december jl. hebben de werk-
nemers van Kromwijk Elektro uit Woerden 
één minuut gratis mogen winkelen bij Coop 
Bremmer. Kromwijk Elektro heeft  dit idee 
samen met Coop Bremmer bedacht, een keer 
iets anders dan een standaard boodschappen-
pakket voor kerst. Er waren 14 rondes en per 
ronde gingen 3 personen een minuut de win-
kel in. Het was een leuke en gezellige avond 
waarbij de werknemers van Kromwijk Elektro 
met een goed gevulde boodschappendoos de 
deur uitgingen.

Danny Groenendijk aan het winkelen.

10



(Een ingekomen bericht)

ANWB Streetwise is een verkeersprogramma 
gericht op het trainen van de verkeersvaar-
digheden van alle kinderen op de basisschool. 
ANWB-instructeurs begeleiden samen met de 
leerkrachten het verkeersprogramma. 
Om de twee jaar organiseren we Streetwise 
zodat alle leerlingen in hun basisschooltijd alle 
onderdelen doorlopen. In Toet toet leren de 
kinderen van groep 1 en 2 in de Keet ver-
keersgeluiden herkennen en oefenen het veilig 
oversteken. Daarnaast wordt geoefend met 
de autogordel in combinatie met het kinder-
zitje. Tijdens Blik en klik leren de kinderen 
van groep 3 en 4 in de gymzaal over veilig 
oversteken. Het belang van het dragen van de 
gordel en gebruik van een kinderzitje in de 
auto wordt geoefend met een spannende gele 
elektro-auto. 
Hallo auto leert de kinderen van groep 5 en 
6 over de remweg van een auto en de invloed 
van reactietijd op die remweg. Kinderen 
nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een 
ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook 

Donderdag 23 maart 2023 gaat in De Miland-
hof in Zegveld de rode loper weer uit voor 
ruim 700 vmbo-leerlingen van Kalsbeek, Min-
kema, Yuverta Montfoort en pro-leerlingen 
van het Futura College. In het kader van loop-
baanoriëntatie komen zij op het Beroepenfeest 
in contact met minstens 200 beroepsbeoefe-
naren van lokale bedrijven en organisaties. 
Met twee verschillende beroepsbeoefenaren 
maken zij een match en daarmee de afspraak 
dat zij donderdag 13 april a.s. een halve dag 
meelopen/-werken op hun bedrijfslocatie.
In De Milandhof is plaats voor 200 beroepen, 
de meeste van de plekken zijn reeds gevuld. 
Meedoen met On Stage betekent:
•  Aanwezig zijn bij het Beroepenfeest in De 

Leerlingen van de Milandschool zijn ‘streetwise!’

het belang van het dragen van een veiligheids-
gordel en een stoelverhoger komt in deze les 
aan bod. Trapvaardig traint de kinderen van 
groep 7 en 8 op het schoolplein in praktische 
fi etsvaardigheid. De leerlingen fi etsen over een 
uitdagend parcours en trainen moeilijke ma-
noeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak 
op. Hiermee worden de kinderen voorbereid 
op het zelfstandig fi etsen naar de middelbare 
school. Het waren weer leuke, praktische les-
sen. Wij kunnen veilig op weg! 

Voor u gelezen:
Tweede editie Regio Woerden On Stage

Milandhof op donderdag 23 maart 2023 
(van 12.30 – 16.00 uur) 

•  Bieden van een praktische Doe Dag (och-
tend en/of middag) op de eigen bedrijfslo-
catie op donderdag 13 april 2023 aan de 
leerlingen met wie je zelf matches hebt 
gemaakt op het Beroepenfeest 

Alle beroepen, in álle sectoren en op álle 
niveaus zijn relevant, vmbo’ers kunnen 
immers alles worden. Aanmelden kan via 
https://www.regiowoerdenonstage.nl/aan-
melden. Wie Vriend wordt en het project een 
vriendenbijdrage gunt, kan rekenen op extra 
promotie.
Meer informatie: Nanette Mostert, projectlei-
der (06) 47 67 60 21.

Nieuws vanuit werkgroep 
Zegveld Geeft Warmte

(Een ingekomen bericht)

Er is inmiddels al een mooi bedrag binnen om 
onze dorps- en buurtgenoten te helpen voor 
wie de energielasten te hoog zijn geworden 
en zij armoede ervaren. Deze mensen helpen 
we door ze een Coop-boodschappenbon van 
tenminste € 100,00 te overhandigen. Om 
hiervoor in aanmerking te komen, gaan deze 
mensen al een drempel over door dit bij onze 
beoordelaars aan te vragen. Inmiddels hebben 
we al een aantal mensen blij kunnen maken 
met een tegoedbon!

Goed nieuws
Per 1 januari 2023 is het nu ook mogelijk voor 
mensen met een netto inkomen tot 150% van 
het bijstandsniveau een aanvraagformulier 
voor een tegoedbon in te vullen. Voor het aan-
vraagformulier en verdere informatie kunt u 
naar onze website www.zegveldgeeft warmte.nl.
Deze actie ondersteunen kan nog steeds. U 
kunt de gift  storten op IBAN NL82 RABO 
0373 7463 69 t.n.v. Diaconie HG Zegveld inza-
ke Zegveld geeft  warmte. Om het u makkelijk 
te maken kunt u ook de QR-code inscannen. 
Mede namens de complete werkgroep Zegveld 
Geeft  Warmte bij voorbaat een warme dank 
voor uw bijdrage. 
Heeft  u nog vragen? Neem dan contact op met 
Wim Hoogendoorn: tel. 06 228 496 80. 
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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

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

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

Het adres voor:

• Beton (KOMO-Keur)         Tevens verhuur/levering

• Zand • Grind • Grond       mogelijk van:  

• Verhardingsmaterialen         • (Mixer)betonpompen

• (Metsel)Cement en kalk    • 220 volt

• Metselspecie                       Metselspecieautomaten

                       (ideaal voor de kleine klus)

                  

Geopend: Ma.-Vr. 7:00 tot 18:00 uur - Za. 8:00 tot 12:00 uur

Ook afhalen in kleine verpakking is mogelijk.

 Elvera  •  Salon La Sonrisa  •  salonlasonrisa@ziggo.nl

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

• Beschoeiingen

• Vlonders

• Hekwerken

• Tuinschermen - geïmpregneerd  

 - hardhout

 - gaaselementen 

• Grondwerk - kraanwerk 

 - rioleren

• Erfverharding - grind

                        - split      

     - straatwerk   • 

Tevens doen wij diamantboren 

W. J. VONK                ZEGVELD
• LOONWERK • GRONDWERK • TUINAANLEG • DIVERSEN

Hoofdweg 125 • 3474 JC Zegveld • T 0348-692705 • M 06-25120414

Bel gerust voor een passende 
oplossing, informatie of een 
vrijblijvende off erte. 

Hoofdweg 144 - 3474 JK Zegveld
Tel. 0348-414383 • Tel. 06-15276617 • www.debru� ngww.nl

Voor:

• (sier)straatwerk

• grondwerk

• vlonders

• beschoeiingen



Kinderkleding- en 

speelgoedbeurs door 
met nieuw bestuur
Tijdens de afgelopen beurs in oktober 2022 
heeft  de nieuwe commissie al meegelopen, 
maar in maart mogen ze voor ‘het echie’. Na 
zo’n 17 jaar heeft  het oude bestuur het stokje 
overgedragen aan een groep jonge enthou-
siaste vrouwen. Veel van de oude commissie-
leden zaten er al vanaf het begin af aan bij. 
Waar de beurs de eerste jaren een paar hon-
derd euro opbracht, is de opbrengst de laatste 
jaren gemiddeld € 2500,00. Een goed systeem 
van inleveren, sorteren en natuurlijk veel 
vrijwilligers maakten dat de kledingbeurs liep 
als een trein. 

Het nieuwe bestuur vertelt dat ze heel veel zin 
heeft  om de organisatie van de beurs op zich 
te nemen. “Het is fi jn om iets over te nemen 
wat zo goed loopt. Bovenal vinden we het heel 
belangrijk dat de kleding- en speelgoedbeurs 
blijft  bestaan. Juist in deze tijd is het ontzet-
tend fi jn als spullen een tweede leven kunnen 
krijgen en mensen voor weinig geld weer an-
dere kleding en speelgoed aan kunnen schaf-
fen. We hebben zelf allemaal jonge kinderen 
en zien hoe snel ze uit hun kleding groeien.”
De eerstkomende beurs staat gepland op 
zaterdag 11 maart a.s. van 9.00-12.00 uur in 
de Voorhof. 
“De beurs zal er waarschijnlijk veelal hetzelfde 
uitzien als voorgaande jaren. We hopen dat 
er weer net zoveel enthousiaste vrijwilligers 
zijn als de afgelopen tijd. Nieuwe vrijwilligers 
mogen zich natuurlijk altijd bij ons melden, 
alle hulp is welkom! Naast het contant betalen 
is het dit jaar ook mogelijk om te pinnen.”
“Het wordt voor ons een drukke tijd, helemaal 
omdat veel dingen nog nieuw voor ons zijn 
en we nog niet zo’n geoliede machine zijn 
als het vorige bestuur. We zijn dan ook heel 
blij dat een aantal oude commissieleden al 
heeft  aangeboden ons de dagen voor de beurs 
mee te helpen met opzetten. We gaan er weer 
een gezellige beurs van maken en hopen dat 
we veel mensen op deze manier blij kunnen 
maken met iets nieuws.”
Als u al vragen of opmerkingen heeft , kunt u 
mailen naar het nieuwe mailadres: 
kinderkledingbeursvoorhof@gmail.com. 

In de vorige Berichtgever plaatsten we een 
oproep voor de kaarsen- en schoenendozen-
actie voor Oekraïne. Wat mooi om te horen 
en te zien dat daar veel Zegvelders gehoor aan 
hebben gegeven. Peter en Margriet Vermeij 
vertellen dat er (op het moment van schrij-
ven) al zo’n 125 schoenendozen zijn binnen-
gekomen. De schoenendozen zijn door de 
kinderen thuis of op school opgefl eurd met 
stickers en kleurplaten. Ook zijn er schoenen-
dozen opgefl eurd door de kunstenaars van 
het Activiteitencentrum. 
Daarnaast zijn er veel dozen vol met kaarsen 
verzameld om 
vanuit Neder-
land ‘warmte 
en licht’ naar 
Oekraïne te 
sturen. 
Andere men-
sen hebben 
gift en gege-
ven, waarvan 
extra voedsel 
en lichtjes zijn 
gekocht. 
Berdien 
Hagedoorn 
vertelt dat ze 
blij verrast is 
met de grote 
opbrengst van 
de schoenen-
dozen.  Eind 
januari zullen 
deze dozen op transport gaan naar Oekraïne. 
De zus en zwager van Berdien werken daar 
met de stichting ‘Hart en handen voor Oe-
kraïne’. 
U kunt deze stichting ook fi nancieel steunen 
door te doneren op 
IBAN NL64 RABO 0342781383. 

Peter en Margriet gaan na deze schoenendo-
zen- en kaarsenactie verder met het inzame-
len van goederen voor de stichting ‘Kinderen 
in nood’.  Bij deze goederen kunt u denken 
aan : 

Goed gehoor gegeven aan actie 

Oekraïne

- dekens, dekbedden, lakens, slopen en kussens
- kleding
- handdoeken en washandjes 
- schoolartikelen
- speelgoed en spelletjes 
- EHBO- artikelen 
- babyspullen

Heeft  u deze spullen over? Breng ze gerust 
langs bij Peter en Margriet Vermeij (Broek-
sloot 63) en help op deze manier uw mede-
mens in nood!

(Een ingekomen bericht) 

Ook in het nieuwe jaar zal er weer elke maand 
voorgelezen worden. 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. 
Na het voorlezen kunnen de kinderen nog een 
leuke knutsel maken. 

De voorleesmomenten zijn dinsdagmiddag 
7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni, 

4 juli, 1 augustus, 5 september, 3 oktober, 7  
november en 5 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 woorden-
schat en zijn ze beter in het verwoorden van 
emoties. Kinderen die een kwartier per dag 
worden voorgelezen, leren in een jaar 1000 
nieuwe woorden. 

Voorleesuurtje weer van start in de bieb

Het nieuwe bestuur: v.l.n.r.: Nancy Plijter, 
Loïse Spaanderman, rosemarijn van Meije-
ren, Judith Verboom en zittend: Jantina de 
Bruijn, Joëlle de Vink en Marinka Stofb erg.
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Welzijn Zegveld
(Een ingekomen bericht) 

Zangkoor
Welzijn Zegveld probeert naast de huidige 
activiteiten ook nieuwe bezigheden te beden-
ken voor de doelgroep van Welzijn. Er blijkt 
in Zegveld geen zangkoor meer te zijn. Reden 
voor het bestuur van Welzijn om te onderzoe-
ken of er belangstelling is om een nieuw koor 
op te starten. Want zo denkt Welzijn dat er 
vast wel mensen zijn die graag willen zingen. 
Te denken valt aan Nederlandstalig repertoire 
dat lekker in het gehoor ligt. Gezellig samen 
zingen zonder hoger doel. Uiteraard wordt 
er ook gezocht naar muzikale begeleiding en 
iemand die leiding kan geven. Wie is geïnte-
resseerd? Opgeven kan bij Ada Beiboer, tel. 
0348 691894.

Schilderclub
U herinnert zich vast nog wel de succesvolle 
expositie van de schilderclub eind september 
van het vorige jaar. Op de eerstvolgende expo-
sitie kan uw werk daar ook komen te hangen 
als u op donderdagmorgen komt schilderen of 
tekenen. Er is nog plek voor één à twee deel-
nemers. Loop gerust even binnen in de Meije-
zaal van de Milandhof op donderdagmorgen. 
De les duurt van 9.30 tot 11.30 uur. Opgeven 
kan ook bij Riet Verheul, tel. 0348 691045

Website
Kijk ook eens op de website van Welzijn 
www.welzijnzegveld.nl. U vindt er een over-
zicht van de activiteiten, actuele weetjes en 
mooie foto’s.

(Een ingekomen bericht)

In 2015 heeft  het Alphens Kozakkenkoor een 
benefi et optreden in de Onze Lieve Vrouw 
Geboortekerk verzorgd t.b.v. de renovatie van 
het orgel. Na afl oop liet het enthousiaste pu-
bliek weten dat het koor beslist nog een keer 
terug moest komen. Nu kwamen er recent 
ook weer verzoeken binnen vanuit de Meije. 
Daar wil het Alphens Kozakkenkoor dan ook 
graag gehoor aan geven. 
Zondagmiddag 12 februari a.s. om 14.30 uur 
zal het Alphens Kozakkenkoor daar in de kerk 
het verzamelpunt zijn voor bezoekers die wil-
len genieten van een verrassend en kleurrijk 
concert. De kerk is om 14.00 uur open. 
Door hun gedrevenheid en passie voor de 
muziek wist het koor ook na alle uitval van 
concerten en repetities in de coronaperiode 
toch weer hun repertoire uit te breiden met 
mooie muziek uit Oekraïne en Georgië. Dit 
alles onder de bezielende en gedreven leiding 
van dirigent Arkadi Gankin. Hij zal ook op de 
bajan voor muzikale ondersteuning zorgen. 

Natalya Shevchenko en Sheila Moens geven 
ook een extra klankkleur aan dit concert op 
respectievelijk de balalaika en de bajan. Het 
bijzondere en kleurrijke karakter dat de Meije 
uitstraalt zal die middag ook in de eveneens 
karakteristieke Onze Lieve Vrouw Geboorte-
kerk uitgedragen worden.

Wilt u graag dit evenement meemaken scan 
dan de QR-code om direct uw entreekaart(en) 
te bestellen of bestel uw entreekaart(en) via 
www.alphenskozakkenkoor.nl met de knop 
‘Kaarten bestellen voor optredens’ en profi teer 
daarbij van de korting.

Entreeprijs € 15,00
In voorverkoop t/m 11 februari € 12,50

(Een ingekomen bericht)

Na ruim 114 jaar in Zegveld gevestigd te zijn 
geweest, zal de vestiging van Onderling Ver-
zekerd dit jaar sluiten. Aanleiding daarvoor 
is de wens van Coop Bremmer om de panden 
aan Middenweg 7/9 te kopen ten behoeve van 
uitbreiding van de supermarkt.

Verhuizing Onderling Verzekerd
Voor Onderling Verzekerd breekt een nieuwe 
tijd aan. Directeur Harold Eggenkamp licht toe: 
“Het voelt gek om uit Zegveld te vertrekken. 
Gevoelsmatig zijn we onlosmakelijk verbonden 
met het dorp, maar we zien onze winkelfunctie 
hard achteruitlopen. Daarnaast zijn we ervan 
overtuigd dat de uitbreiding van Coop Brem-
mer van grote toegevoegde waarde is voor de 
leefb aarheid van het dorp. Dat is dan ook de 

reden dat we het gesprek zijn aangegaan. 
We zullen er alles aan doen om de sterke 
band met de gemeenschap te behouden. Onze 
slogan ‘dichtbij en vertrouwd’ staat voor meer 
dan fysieke aanwezigheid. Het gaat om goede 
bereikbaarheid en persoonlijke betrokkenheid. 
Daar verandert niks aan met ons vertrek.
Onze adviseurs blijven werkzaam in de regio 
en komen bij klanten langs als dat gewenst is. 
Daarnaast blijven wij veel plaatselijke (sport)
verenigingen en initiatieven ondersteunen.” 
Waar Onderling Verzekerd naartoe gaat 
verhuizen is nog niet bekend. De wens is om 
met het volledige team op één locatie te gaan 
werken. Er worden momenteel diverse opties 
besproken en bekeken. “Ondertussen zijn we 
gewoon bereikbaar zoals de klanten van ons 
gewend zijn,” sluit Eggenkamp af. “En natuur-
lijk blijven zij altijd welkom voor een kopje 

Nieuwe stappen voor Onderling Verzekerd en Coop Bremmer

Concert Alphens Kozakkenkoor 

O.L.V. GeboorteKerk De Meije
Zondagmiddag 12 februari 2023

Aanvang 14.30 uur (kerk open 14.00 uur)

koffi  e en een goed verzekeringsgesprek, waar 
we ook gevestigd zijn.”

Uitbreiding Coop Bremmer
Dankzij de extra ruimte kan Bart Bremmer het 
supermarktassortiment verder uitbreiden. Daar-
naast zal een zelfscansysteem worden geplaatst 
en gaat Coop Bremmer verduurzamen volgens 
de wettelijke regelgeving. Voor Bremmer blijft  
de klant centraal staan. De uitbreiding van de 
supermarkt zorgt ervoor dat de inwoners van 
Zegveld prettig kunnen blijven winkelen in hun 
eigen dorp. De verkoop is weliswaar defi nitief, 
voorlopig verandert er nog niet veel voor de 
Zegvelders. De komende tijd zullen alle plannen 
verder worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend 
worden de Zegvelders op de hoogte gehouden 
van de veranderingen met betrekking tot de 
supermarkt.
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Dank
Hierbij willen we graag iedereen bedanken 
voor alle lieve kaarten, berichtjes en troos-
tende woorden na het plotseling overlijden 
van onze dierbare man, vader en opa

                   Gert Gerritsen

Het gemis is intens, maar het is ontroerend 
om te ervaren dat er zoveel mensen mee-
leven en om ons heen staan.
Dat heeft  ons goed gedaan en geeft  kracht 
om verder te gaan.

Gerkla Gerritsen
Ranjita, Carlo en Quinty

Collecte Kerk in Actie
(Een ingekomen bericht)
In de week van 21 november jl. was de col-
lecteweek van Kerk in Actie. De opbrengst van 
de collecte was bestemd voor de vluchtelingen-
kinderen in Griekenland. Om de collecte tot 
een succes te maken is een club enthousiaste 
dorpsgenoten langs de deuren gegaan om te 
collecteren. En met succes: de totale opbrengst 
van de collecte is € 1.029,44. Bij deze veel dank 
aan alle mensen die een gift  hebben gegeven en 
uiteraard ook dank voor de inzet van alle col-
lectanten! Een hartelijke groet, Monica Dries-
sen (collecte coördinator Kerk in Actie).

Ciska is de nieuwe vormgeef-
ster van De Berichtgever

In verband met haar verhuizing naar Nieu-
werbrug nam Ciska Klooster in september 
2021 afscheid van De Berichtgever. Vijf jaar 
had zij met veel enthousiasme in de redactie 
gezeten, maar door haar verhuizing was het 
lastiger geworden om het Zegveldse nieuws 
te vergaren. Tijdens de redactievergaderingen 
was ook wel eens ter sprake gekomen wie 
het stokje van Gert Gerritsen, de vormgever 
van De Berichtgever, eventueel zou kunnen 
overnemen. Ciska had toen aangegeven dat 
zij dat zou kunnen. Dat door het plotselinge 
overlijden van Gert Gerritsen deze vraag zo 
snel op haar pad zou komen, dat hadden we 
niet gehoopt en ook niet verwacht. Ciska is 
de uitdaging aangegaan en De Berichtgever 
van december 2022 kwam al van haar hand. 
We zijn erg trots op het resultaat. Ciska heeft  
inmiddels aangegeven dat zij de vormgeving 
van De Berichtgever op zich wil nemen. Wij 
zijn haar daarvoor zeer erkentelijk en wensen 
haar heel veel plezier en creativiteit toe bij 
deze maandelijkse klus.  

Bijna 3 jaar geleden organiseerde de Culturele 
Stichting Zegveld de eerste editie van Zegveld 
Wintert. Dit nieuwe evenement bleek een 
groot succes en verdiende een vervolg. De 
edities van 2021 en 2022 konden helaas niet 
doorgaan, maar zaterdag 11 februari 2023 is 
het dan eindelijk weer zover.
Om 12.30 uur wordt de dag afgetrapt met 
‘Heel Zegveld bakt’. Een nieuwe activiteit op 
het programma waarbij het de bedoeling is 
dat er zoveel mogelijk lekkernijen voor bij de 
koffi  e (taart, cake enz.) worden ingeleverd, 
waarna de jury alles zal gaan beoordelen. 
Tijdens de Bingo worden de winnaars bekend 
gemaakt en kan al het lekkers geproefd 
worden door de deelnemers. Iedere bakker 
ontvangt 2 gratis bingokaarten.
Van 13.00 uur tot 15.00 uur is de Bingo waar-
bij leuke prijzen te winnen zijn. De Bingo is 
voor alle leeft ijden, dus iedereen is van harte 
welkom. Na een korte break start om 16.00 
uur de kinderdisco. Tijdens dit gezellige uur 
leven de kinderen zich uit en gaan de voetjes 
van de vloer. Vanaf 15.00 uur kunnen ze zich 
al laten schminken en het springkussen is de 
hele dag beschikbaar. Rond 17.00 uur gaat de 
kinderdisco over in een gezellige feestavond 
met LIVE muziek en DJ Tjeusto. De Miland-
hof zorgt voor heerlijke winterse gerechten. 

Er zijn 8-persoons tafels te reserveren door 
een mail te sturen naar info@csz-zegveld.
nl, maar wees er snel bij in verband met een 
beperkt aantal. En vergeet niet je mooiste 
winteroutfi t aan te trekken.
We hopen jullie te zien tijdens Zegveld 
Wintert!

Zegveld Wintert krijgt eindelijk welverdiend vervolg
(Een ingekomen bericht) 

Burgerlijke stand
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De Berichtgever in 2023 
De Berichtgever hoopt in 2023 te verschijnen 
op 24 februari, 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 8 februari 2023 
bij ons binnen te zijn. 
Adver tenties 
uiterlijk vrijdag 
10 februari 2023. 

Voor het laatste Zeg-

veldse nieuws, kijk even 

op de Facebooksite van 

De Berichtgever en op 

www.zegveld.net

De Berichtgever

Agenda (onder voorbehoud)

ZegveldZorgt: Iedere dinsdag- en donderdag- 
morgen van 10.00-12.00 uur koffi  eochtend in 
de Pionier op Clausstraat 22-C. 

Zegveld Beweegt: Iedere woensdagmorgen om 
10.00 uur wandelen, verzamelen in de Pionier 
op Clausstraat 22-C. Er lopen vrijwilligers mee. 
Voor informatie kunt u Marja Meijers bellen, 
telefoon 691470.

28 jan:  Verenigingenspel
2 feb:  Lampionnenoptocht Oranjevereniging
7 feb:  Herhalingsles reanimatie/AED voor  
 inwoners uit Zegveld en de Meije
11 feb:  Zegveld Wintert
12 feb:  Kozakkenkoor in OLV Geboortekerk
 in de Meije, Aanvang 14.30 uur
11 mrt:  Kledingbeurs
15 apr:  Toneelavond Oranjevereniging

Geboren: 

14 december 2022
Femke Ciska (Femke), dochter van 
Corné & Christa Brak-de Groot
Hoofdweg 109, 3474 JB  Zegveld

19 december 2022
Noví-Loé, dochter van
Matciano & Ashley van der Vlist-Heemskerk
Leidsestraatweg 141C, 3443 BT  Woerden

24 december 2022
Mia Naomi (Mia), dochter van
Robbert & Astrid van Meurs-Uittenbogaard
Meije 278, 3474 MD  Zegveld

29 december 2022
Sanne Elisa (Sanne), dochter van
Gerben & Tessa Blok-van Gemeren
Hoefsmid 14, 2415 CG  Nieuwerbrug

30 december 2022
Mirre Naomi Rhodé (Mirre), dochter van
Hendrik & Carmen van Tuijl-Groenendijk
Prinses Beatrixstraat 16, 3474 JW  Zegveld

7 januari 2023
Fleur, dochter van
Jacco & Lianne Beukers-Meijers
Prunuslaan 9, 3474 HA  Zegveld

Overleden:

26 december 2022
Hendrika Maria (Henny) Koot-van der Zon
in de leeft ijd van 82 jaar
Hazekade 8, 2411 PP  Bodegraven

28 december 2022
Th eodora Maria Johanna Catharina (Door) 
Spruit-de Bree
in de leeft ijd van 62 jaar
Meije 226, 3474 MC  Zegveld

8 januari 2023
Philippus Hugo Pieter (Flip) Blok
in de leeft ijd van 83 jaar
Prinses Beatrixstraat 7, 3474 JV  Zegveld
Correspondentieadres: 
Uitvaartcentrum Woerden De Laatste Eer
t.a.v. Familie Blok, 
Oudelandseweg 52, 3443 AC  Woerden
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Middenweg 7
3474 KC  Zegveld

Theo van Baarenstraat 1
3451 DE  Vleuten

030 677 16 96
klant@onderlingverzekerd.nl

Uw adviseur 
in het hart
van de
regio

www.onderlingverzekerd.nl

    


