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De dag voor koningsdag is de tra-
ditionele dag van de lintjesregen. 
Onze dorpsgenoot Rinus Hooger-
brugge uit de Dorpsstraat 9 was 
dit jaar één van de gelukkigen. 
In het hele land worden mensen 
die een Koninklijke Onderschei-
ding krijgen met een smoes naar 
de plek van uitreiking gelokt en 
daarom wordt deze dag volgens 
burgemeester Victor Molkenboer 
ook wel nationale smoezendag ge-
noemd. 

Om Rinus zonder argwaan in Woer-
den te krijgen was niet moeilijk, 
want zoals Rinus zelf zei: ‘Ik moest 
naar hem z’n ding”. Daarmee be-
doelde hij dat hij naar de uitreiking 
ging van een Koninklijke Onder-
scheiding voor zijn broer Willem. 
En dat klopte ook, want onze oud- 
dorpsgenoot Willem Hoogerbrugge 
kreeg ook een lintje. Twee broers die 
‘in de prijzen’ vielen. De verrassing 
was des te groter voor Rinus dat ook 
hij door burgemeester Molkenboer 
in Plein 7 opgewacht werd om ver-
volgens in de Petruskerk de onder-
scheiding uitgereikt te krijgen.

Vanaf 1960 tot heden is Rinus als 
vrijwilliger actief bij voetbalvereni-
ging Siveo ’60. Zo was hij van 1965-
1968 penningmeester bij zijn club. 
Hij verricht de nodige onderhouds-
werkzaamheden en ontvangt we-
kelijks de scheidsrechters en tegen-
standers. 
Daarnaast was hij scheidsrechter en 
trainer en heeft hij zich ingezet voor 
bouwwerkzaamheden. Rinus wordt 
omschreven als ‘het gezicht van Siveo’.
Vijftien jaar (van 1979-1994) was 
Rinus bestuurslid van de Stichting 
Christelijke Oranjevereniging Zeg-
veld. Hij droeg o.a. bij aan het op-
stellen van het programma van de 
Oranjefeesten, het opbouwen van 
de spelen, het organiseren van op-
tochten en voor de toneelavonden 
het ontwerpen en vervaardigen van 
decors. 

Van 1999-2009 was Rinus bestuurs-
lid van de Stichting Ooievaars Zeg-
veld. Hij hielp dagelijks mee met 
het bijvoeren van de ooievaars en 
verrichtte onderhoudswerkzaamhe-
den bij het ooievaarsbuitenstation. 
En tijdens de openstelling was hij 
aanwezig om bezoekers te woord te 
staan. 
Namens de stichting woonde hij 
vergaderingen bij van de ooievaars-
afdeling van Vogelbescherming Ne-
derland.
Tot slot is Rinus vanaf 2010 tot he-
den vrijwilliger bij de Hervormde 
Gemeente van ons dorp. Hij ver-
richt onderhoudswerkzaamheden 

aan kerkelijke gebouwen en helpt 
met het tellen van het collectegeld 
dat tijdens de erediensten wordt op-
gehaald. 
Al dit vrijwilligerswerk is niet on-
opvallend gebleven en daarom heeft 
het Zijne Majesteit, onze Koning, 
behaagd Rinus te benoemen tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. Hij 
kreeg de bijbehorende versierselen 
opgespeld door burgemeester Mol-
kenboer.

De Berichtgever feliciteert Rinus 
van harte met het ontvangen van 
zijn Koninklijke Onderscheiding. �

Het heeft de koning behaagd …
Het heeft Zijne 
Majesteit, onze 
Koning, behaagd 
Rinus Hoogerbrugge 
te benoemen tot 
Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.
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De op 21 april jl. gehouden rommelmarkt 
vanuit het hervormd jeugdwerk binnen 
onze gemeente heeft het prachtige bedrag 
van €12.5000,- opgebracht. 

Dit jaar gaat de opbrengst naar een pro-
ject van de HGJB in Egypte. Bij dat project 
staat ten eerste de medische zorg centraal 
door artsen die naast hun gewone werk één 
dag per week vrijwillig zorg verlenen aan 
hen die daar anders geen geld voor heb-

Meijetuin 
is weer open! 
(Een ingekomen bericht)

Dochter Jet neemt het stokje van haar moe-
der over, samen met Salim Zamani, de 
kleinzoon van de chef-kok van de laatste 
Sjah van Afghanistan. Van hem heeft Salim 
de geheimen geleerd van de verfijnde Perzi-
sche keuken met zijn levendige uitstraling, 
heldere kleuren en fantastische smaken.
Overdag zwaait Jet de scepter in de Meije-
tuin met lekkere, authentiek Hollandse 
taarten en broodjes, alles huisgemaakt. 
Voor groepen vanaf 10 personen (op reser-
vering) bereidt Salim een fantastisch 3-gan-
gen diner in de sfeer van Duizend en één 
nacht.
De Meijetuin is geopend tot 30 september 
op vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 
18.00 uur. Op Hemelvaartsdag en 2e Pink-
sterdag zijn wij ook geopend. �

Prachtige opbrengst rommelmarkt
ben.  Daarnaast wordt het geld besteed aan 
kinderopvang, scholing voor vrouwen en 
jeugdwerk waardoor kinderen in de omge-
ving met elkaar verbonden worden.
Vanuit de clubs en jeugdvereniging zijn er 
door het jaar heen al allerlei acties georga-
niseerd, met als afsluiting de rommelmarkt 
op de 21e. Het prachtige weer zorgde er-
voor dat al voor 9.30 uur bezoekers zich 
voor de dranghekken hadden geïnstalleerd. 
Toen om 9.30 uur het startsein werd gege-
ven, verzamelden zich al snel groepjes men-
sen voor de kramen met speelgoed, boeken 
of elektronica. 
Halverwege de ochtend werd de markt 
kort onderbroken door de aankomst van 
de deelnemers van de sponsoractie. Na een 
nachtelijke fiets- en wandeltocht gemaakt te 
hebben kwamen zij moe, maar voldaan in 
Zegveld aan. De vrijdagavond ervoor wa-
ren zij op de fiets vertrokken vanuit Egypte 
(een dorpje in Noord-Brabant), vervolgens 
zijn zij bij Schoonhoven met de pont over 
het water gegaan en hebben ze de rest van 
de kilometers gelopen. Wat een prestatie, 
deze heuse ‘triathlon’! 
Van het begin tot het eind werd de markt 
goed bezocht en heerste er een gezellige 
sfeer. Complimenten aan allen die gehol-
pen hebben om ook deze rommelmarkt tot 
een succes te maken. �
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Nijverheidsbuurt 5 • 3474 LA Zegveld

Machinehandel, Verhuur en Reparaties

G. Donselaar & Zn.
De firma Donselaar verhuurt, repareert en handelt in heftrucks, hydraulische 

kranen en motoren. Verder leveren wij hydraulische slangen en toebehoren.

Ook voor constructiewerk en het lassen van ijzer, roestvast staal 

en aluminium kunt u bij ons terecht.

Wilt u meer weten? 

Kom naar Nijverheidsbuurt 5 in Zegveld of neem 

vrijblijvend contact met ons op:

Tel. 0348-692388/06-50620862 donse164@planet.nl

Heftrucks  •

Hydr. kranen  •

Sloopsorteergrijpers  •

•  Motoren

•  Onderdelen

•  Hydr. slangen service

nl

(Een ingekomen bericht)

Op basisschool ‘De Jorai’ zit 
de beste topper die we maar 
kunnen wensen: Sanne Bruijn. 
Zij zit in groep vier bij juf Ma-
rian. Haar papa is directeur van 
‘Fruity Line’ (www.fruity-line.
nl) en die heeft met zijn bedrijf 
maar liefst 2.400.000 doppen 
gedoneerd voor KiKa! 

Dhr. Bruijn heeft ook het vervoer 
naar de opslag in Middelhar-
nis geregeld: transporteur Kivits 
Drunen BV uit Elshout was be-
reid om dit kosteloos te verzor-
gen. Maar liefst twee vrachtwa-
gens met 32 pallets vol met dozen 
doppen zijn op dinsdag 17 april 
jl. naar Middelharnis gebracht. 
Daar heeft een klein team twee 
dagen gewerkt om alle dozen te 
legen in twee grote containers, 
die naar de plasticverwerker gebracht zijn.
Op dit moment wachten we nog op het be-
drag wat de verwerker zal betalen voor de 
doppen, maar we weten nu al dat het een 
geweldige donatie voor KiKa zal zijn.
De doppen-actie op de ‘Jorai’ is begonnen 
doordat de ‘World Servants’ jongeren van 
Zegveld statiegeldflessen inzamelden voor 
hun eigen goede doel. 
Juf Marian heeft de kinderen aangespoord 

Voetgangers en fietsers kunnen weer ge-
bruik maken van het pontje over de Grecht. 
Ruim een maand is het pontje uit de vaart 
geweest voor groot onderhoud. Om van-
dalisme tegen te gaan is er besloten dat er 
tussen 22.00 uur en 06.00 uur geen gebruik 

meer gemaakt kan worden van de pont. 
Dit zal niet alleen gelden voor de pont in 
Woerden naast de jachthaven, maar ook 
de pont ter hoogte van de Toegang zal tus-
sen deze tijdstippen niet meer te gebruiken 
zijn. �

Voor u gelezen: AD Woerden 24-04-2018

‘Voetveer over de Grecht weer in de vaart’  

om de doppen er af te draaien en aan ons te 
doneren voor KiKa (zie op facebook: dop-
penactie KiKa Houten). 
Daar zijn wij heel blij mee, want de kin-
deren doen ontzettend goed hun best. Zo 
hebben we in drie maanden tijd al 22 kg bij 
de ‘Jorai’ op kunnen halen. De hele school 
is enthousiast door de inzet van juf Marian. 
Papa en mama, opa en oma, meester en juf-
frouw, ze worden allemaal bestookt om mee 

Doppentoppers voor KiKa

te doen. Ze vertellen de kinderen ook dat de 
doppen schoon en droog en zonder folies 
en stickertjes ingeleverd moeten worden. 
Deze kinderen hebben allemaal een dikke 
pluim verdiend! Zo kunnen we er met el-
kaar voor zorgen dat er meer onderzoek 
kan worden gedaan naar kinderkanker en 
behandelingen verbeterd kunnen worden. 
Ga zo door ‘Jorai’-kinderen, wij komen de 
doppen graag bij jullie ophalen!  �



Bedrijfsvestiging:
Hoofdweg 40, 3474 JG Zegveld
Postadres:
Pr. Beatrixstraat 33, 3474 JV Zegveld 

Tel: 06 137 33 444
Fax: 0348 786 102
E-mail: info@pkastelein.nl
Website: www.pkastelein.nl 

www.salonlasonrisa.nl     salonlasonrisa@ziggo.nl 
06-28899367

Mooi weer? 
Maak nu een afspraak voor het ontharen van 

oksels, benen of bikinilijn!
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(Een ingekomen bericht)

Op maandagmorgen 9 april jl. vertrokken 
40 Zegvelders o.l.v. ds. Jacco Overeem per 
bus naar Schiphol om daar in te checken 
voor een vlucht naar Tel Aviv.
Dinsdag begonnen we aan een schitterende 
rondreis van 10 dagen. Eerst naar Caesarea, 
waar we de restanten van het Amfitheater 
van Herodes de Grote bekeken. Via het 
Karmelgebergte reisden we door Galilea 
en kwamen zo bij het Meer van Galilea. 
We overnachtten hier drie keer in kleine 
huisjes op de kibboets ‘Shaar Hagola’. Van 
hieruit bezochten we de bekende plaatsen 
Nazareth, Kapernaüm en het meer van Ga-
lilea. De bijbelse geschiedenissen werden 
tastbaar door het landschap te zien en door 
de bijbelgedeelten die ds. Overeem erbij las. 
Op 12 april maakten we mee dat om 10.00 
uur de sirenes drie minuten loeiden en al-
les stilstond om de zes miljoen omgekomen 
Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog te 
herdenken. Later in de week bezochten 
we ook het daarbij horende museum Yad 
Vashem.
We hadden het erg getroffen met onze gids. 
Tijdens de busritten leerden we veel over 
de natuur, de cultuur, de geschiedenis en 

de huidige problematiek van het land. Op 
de Golanhoogte ervaarden we zelf hoe be-
langrijk dit gebied is voor de veiligheid van 
Israël. De reis ging verder door de Jordaan-
vlakte naar Jeruzalem, waar we de bekende 
toeristische plaatsen, zoals de Klaagmuur, 
de Olijfberg, Gethsemané, de Via Dolorosa 
en Bethesda bezochten. We daalden verder 
af richting Jericho en stopten bij de doop-
plaats langs de Jordaan. Bezochten Engedi 
en liepen het mooie pad tussen de rotsen 
naar de watervallen. Verbaasden ons op de 

Expositie Open Monumenten dag
(Een ingekomen bericht)

Tijdens de landelijke Open Monumentendag op zaterdag 8 september a.s. is de fondswer-
vingscommissie t.b.v de restauratie van de Hervormde Kerk Zegveld voornemens een ex-
positie te houden in de kerk. Het is de bedoeling dat er schilderijen tentoongesteld worden 
met als thema ‘Zegveld’ of ‘De kerk van Zegveld’. Heeft u inspiratie een schilderij te maken 
over deze thema’s dan wordt u van harte uitgenodigd aan de expositie deel te nemen. Het 
mag op doek of papier met verf, kleurpotlood, krijt, inkt, wat u maar wilt. Heeft u een 
bestaand schilderij of prent dan is dat ook prima. Ook kinderen die een mooie tekening of 
kleurplaat maken zijn welkom. De commissie wil van de deelnemende kunstwerken setjes 
foto-kaarten maken om deze te verkopen t.b.v de restauratie van de kerk.
Opgeven graag voor 1 augustus a.s. via de mail: restauratie@hervormdzegveld.nl of bij 
Eveline Brak: tel. 0348691135.  �

Hervormd Zegveld maakt rondreis door Israël
Massada over de extreme plek waar Hero-
des de Grote 2000 jaar geleden zijn paleis 
liet bouwen en dobberden in het zoute wa-
ter van de Dode Zee.
Wat een indrukken, belevenissen en ont-
moetingen! Wat een fantastische groep ook. 
We hadden het enorm goed met elkaar en 
met onze leider ds. Overeem. En niet te ver-
geten, we hadden een kei van een buschauf-
feur, altijd rustig in het drukke verkeer en 
hij verzorgde tweemaal een heerlijke pick-
nick voor ons.  �
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Lekkerkerker
Keijzer B.V.

 
 R. Keijzer
 A. Vergeer

 Boschsloot 30 - 3474 HK Zegveld
 Telefoon 0348-407238/407069
 Telefax    0348-407560

• MIDDENWEG 2 • TEL. 691971 •

De kapsalon 
is wegens vakantie 

gesloten van 
24 juli t/m 13 augustus

(Een ingekomen bericht)

Voel je het voorjaar kriebelen? Doe dan mee 
met de fietstocht ‘ONTDEK DE SCHAT-
TEN VAN DE MEIJE’! op 26 mei van 11.00 -
16.00 uur (lengte tocht circa 12 km.)
Startpunt: kruising Bosweg en Meije
• Wie eerst een stukje wil wandelen: even 
terug op de Bosweg, bij ingang LUSTHOF 
DE HAECK, start om 11.00 uur een rond-
leiding van ongeveer een half uur met de 
boswachter van Natuurmonumenten. 
• Bij de kruising, op Bosweg 17 is de eerste 
schat te vinden: het TREKKERMUSEUM 
van Jits Colje met meer dan 50 oude trek-
kers!
U fietst verder en kunt bij de volgende 
‘Schatten’ binnenlopen en rondsnuffelen:
•  211: De MEIJETUIJN met een expositie 

van schilderijen, verkoop van leuke spul-
letjes en voor de lekkere trek: koffie met 
eigengemaakte taart.

•  196: Aafke Spek met haar WINKELTJE 
‘van alles en nog wat’.

•  Voorbij de bebouwing links liggen de 
Meije BLAUWGRASLANDEN. 

  Stap even af en neem een kijkje in dit 
unieke, nooit bemeste grasland met veel 
bijzondere plantensoorten.

•  300: DE BLAUWE MEIJE met kunst-
exposities, een beeldentuin en een film 
over de Meije. Op het terras is het heerlijk 
genieten van een drankje en een lunch-
hapje.

•  153: Joop van Vliet met zijn STREEK-

Het zal de klanten van de Coop niet zijn 
ontgaan dat er in week 12 t/m 16 opnieuw 
werd meegedaan aan de Doekoe scholen-
actie. 
Nu heeft Coop Bremmer dit jaar de wed-
strijd voor een Schoolplein 14 gewonnen. 
Schoolplein 14 wordt verzorgd door de Jo-
han Cruyff Foundation en wordt gebruikt 
om schoolpleinen aantrekkelijker te maken. 
Deze prijs van maar liefst € 8.000,- kon wor-
den besteed aan een schoolplein in Zegveld 
of omgeving. 
Om alle drie de scholen (PCB de Meent, 
Milandschool en Jorai) een eerlijke kans te 
geven werd er op zaterdag 21 april een chal-
lenge georganiseerd. Zowel kinderen als 
ouders konden plaatsnemen op de home-
trainers die geplaatst waren voor de Coop. 
Degene met de snelste tijd zou het prachtige 

MUSEUM van oude spullen, waaronder 
veel emaillen goed.

•  Op de hoek met de Hazekade vindt u Eet-
cafe de HALVE MAAN met daarnaast de 
RK KERK uit 1873. Achter de kerk staat 
een fraai Mariakapelletje.

•  190: Kijk eens naar de watertoren aan uw 
rechterhand, Pietje Potlood genaamd. 

•  97: Anneke van der Putten met meubels, 
kasten en kleingoed UIT OMA’S TIJD. 

•  Rechts van de weg bij nummer 62 ligt de 
mooie GROENTEtuin (onbespoten!) van 
Arie Hirsman.

•  28: Han Verspoor van de TIMME-
REIJE met zelfgemaakte meubels, 
kasten en andere voorwerpen van 
hout.

U bent nu aan het eind van de Schat-
tentocht. U kunt terugfietsen of de 
weg vervolgen richting Bodegraven. 
De Meije bevat nog veel meer ‘Schat-
ten’; prachtige oude boerderijen en 
fraaie doorkijkjes naar het riviertje 
Meije en het weidse polderlandschap. 
Het Groene Hart op zijn mooist! Tot 
ziens op 26 mei!  �

Schattentocht op 26 mei 

Doekoe spaaractie Coop
bedrag binnen halen voor zijn/ haar school. 
Vele enthousiaste fietsers hebben hun best 

gedaan, maar uiteindelijk is de snelste tijd 
neergezet door de Jorai-school. Deze school 
heeft dan ook de bijzondere financiering 
gewonnen en kan deze gebruiken om het 
spelen op het plein nog leuker te maken.  � 
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(Een ingekomen bericht)

Sport en Bewegen staat bij de Miland-
school hoog in het vaandel. Zo krijgen 
de leerlingen twee keer in de week bewe-
gingsonderwijs, één keer les van de vak-
leerkracht en één keer les van hun eigen 
leerkracht. 
Tijdens de gymles krijgen de kinderen les in 
verschillende sporten zoals voetbal, korfbal, 
basketbal en volleybal. Maar natuurlijk ook 
bewegen op muziek en turnen. Ieder jaar is 
de sportdag op de atletiekbaan in Reeuwijk. 
In de weken voorafgaand aan de sportdag 
krijgen de leerlingen de atletiekonderdelen 
tijdens de gymles aangeboden zoals hoog-
springen, verspringen, kogelstoten, speer-
werpen, discuswerpen, hardlopen en hink-
stap-sprong. 
Tijdens de sportdag kunnen de leerlingen 
alles wat ze geoefend hebben, mooi in de 
praktijk laten zien. 
De kleuters uit groep 1 en 2 hebben hun 
eigen sportdag in de Zustertuin in Bode-
graven. Een hele ochtend met sport en spel 
waarbij de leerlingen van groep 8 altijd mo-
gen helpen. 
Bij elk onderdeel tijdens de gymles leren 
de kinderen om zelfstandig aan de slag te 
gaan en dat onderdeel uit te voeren op hun 
eigen niveau. Met het invullen van de les-

sen wordt er ook rekening gehouden met 
bepaalde thema’s. Zo zijn de Olympische 
winterspelen naar de gymzaal toe gehaald 
en hebben we mee gedaan aan de Konings-
spelen. Daarnaast zijn we ook voorstanders 
van ‘bewegend leren’ in de klas. Het leren 
van de tafels kan natuurlijk ook in een ac-
tieve spelvorm en een dictee kan ook met (Een ingekomen bericht)

Opbrengst collecte 
Hartstichting 
De collecte voor de Hartstichting in de 
week van 8 t/m 14 april jl. heeft in Zegveld 
en de Meije € 1336,32 opgebracht. Hierbij 
dank aan de collectanten en gevers.
Met de opbrengst van de collecte van 2018 
gaat de Hartstichting een bijdrage leveren 
aan de doelstelling om genoeg beschikbare 
AED’s te hebben. Ons doel is van Neder-
land een grote 6- Minuten zone te maken.  �

TV Miland Open Toernooi 2018 
(Een ingekomen bericht)

De inschrijving is weer geopend voor ons Open Tennis toernooi, een gezellig dubbeltoer-
nooi volgens poule-systeem in week 25, van 16 t/m 24 juni. De wedstrijden worden ge-
pland in het weekend en doordeweeks in de avonduren. De wedstrijden voor 50+ zijn van 
maandag t/m vrijdag in de middaguren. Tijdens het Open Toernooi is de keuken weer be-
mand voor een heerlijke maaltijd. Van harte welkom om mee te doen of te komen kijken! 
Voor vragen of aanmeldingen kun je terecht bij tvmilandopen@hotmail.com of via de site 
van de tennisvereniging www.tvmiland.nl. Tot ziens in week 25 bij TV Miland!  �

De Milandschool: ‘samen in beweging’

stoepkrijt op het schoolplein worden ge-
schreven. Want door bewegen en leren af 
te wisselen of zelfs te combineren kun je je 
beter concentreren. Uit steeds meer onder-
zoeken blijkt dat meer bewegen tot betere 
schoolprestaties leidt. En naast het feit dat 
het goed voor je is, is het natuurlijk ook 
hartstikke leuk!  � 





Het lied der achttien dooden

Een cel is maar twee meter lang
en nauw twee meter breed,
wel kleiner nog is het stuk grond,
dat ik nu nog niet weet,
maar waar ik naamloos rusten zal,
mijn makkers bovendien,
wij waren achttien in getal,
geen zal den avond zien.

O lieflijkheid van licht en land,
van Holland’s vrije kust,
eens door den vijand overmand
had ik geen uur meer rust.
Wat kan een man oprecht en trouw,
nog doen in zulk een tijd?
Hij kust zijn kind,
hij kust zijn vrouw
en strijdt den ijdlen strijd.

Ik wist de taak die ik begon,
een taak van moeiten zwaar,
maar’t hart dat het niet laten kon
schuwt nimmer het gevaar;
het weet hoe eenmaal in dit land
de vrijheid werd geeerd,
voordat een vloekbre schennershand
het anders heeft begeerd.

Voordat die eeden breekt en bralt
het miss’lijk stuk bestond
en Holland’s landen binnenvalt
en brandschat zijnen grond;
voordat die aanspraak maakt op eer
en zulk Germaansch gerief
ons volk dwong onder zijn beheer
en plunderde als een dief.

De Rattenvanger van Berlijn
pijpt nu zijn melodie,
- zoo waar als ik straks dood zal zijn
de liefste niet meer zie
en niet meer breken zal het brood
en slapen mag met haar-
verwerp al wat hij biedt
of bood die sluwe vogelaar.

Gedenkt die deze woorden leest
mijn makkers in den nood
en die hen nastaan ‘t allermeest
in hunnen rampspoed groot,
gelijk ook wij hebben gedacht
aan eigen land en volk
- er daagt een dag na elken nacht,
voorbij trekt iedre wolk.

Ik zie hoe’t eerste morgenlicht
door ‘t hooge venster draalt.
Mijn God, maak mij het sterven licht
- en zoo ik heb gefaald
gelijk een elk wel falen kan,
schenk mij dan Uw gena,
opdat ik heenga als een man
als ‘k voor de loopen sta.  �

Frank Burgers heeft tijdens dodenherdenking op 4 mei het volgende gedicht voorgelezen:  
Het lied der achttien doden dat Jan Campert, de vader van de schrijver Remco Campert, 
schreef naar aanleiding van de executie van achttien verzetsstrijders die op 13 maart 1941 
plaatsvond op de Waalsdorpervlakte. Jan Campert zelf is in 1943 gestorven in Neuengamme, 
een Duits concentratiekamp, zo’n achttien kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Hij heeft 
dit gedicht geschreven alsof hij een van de achttien terechtgestelden was, die in de cel op zijn 
executie wacht.
Een krans werd gelegd door de heer Roskott en mevrouw R. de Jong-Bol. Hun vaders 
verleenden hulp aan de twee overlevenden van de B-17, die in het weiland van Bol was 
neergestort. De beide Zegvelders zouden vier maanden vast zitten, onder anderen in het 
beruchte Kamp Amersfoort. Een zeer zware straf voor het tonen van medemenselijkheid.  �

De namen van de achttien verzetsstrijders 

die op de Waalsdorper vlakte werden 

gefusilleerd waren:

Bernardus IJzerdraad (49 jaar), 
gobelinrestaurateur
Jan Kijne (46 jaar), vertegenwoordiger
Ary Kop (40 jaar), verzekeringsagent
Jacob van der Ende (22 jaar), schilder
Leendert Keesmaat (29 jaar), onderwijzer
Hendrik Wielenga (37 jaar), electrotechnicus
Johannes Smit (30 jaar), monteur
Leendert Langstraat (31 jaar), 
machinebankwerker

Frans Rietveld (36 jaar), slijper
Jan Wernard van den Bergh (47 jaar), slijper
Albertus Johannes de Haas (37 jaar), 
metaalgieter
Reijer Bastiaan van der Borden (32 jaar), 
hulppolitieagent
Nicolaas Arie van der Burg (36 jaar), 
vertegenwoordiger
George de Boon (21 jaar), metaalbewerker
Dirk Kouvenhoven (24 jaar), stoker
E. Hellendoorn (28 jaar), kunstschilder
Hermanus Mattheus Hendricus Coenradi 
(31jaar), electricien
J. Eyl (44 jaar), magazijnbediende  �

Wandelen langs ‘schuldige’ plekken
In mei 2015 herdachten we dat Ne-
derland 70 jaar geleden werd bevrijd. 
Om dat te herdenken was door Hans 
van Ommeren een aantal banieren 
in de stad geplaatst. De geselecteerde 
plaatsen waren op een of andere wijze 
aan de Tweede Wereldoorlog verbon-
den, omdat er onderduikers zaten, 
het verzet er zat of de Duitsers er zich 
hadden gehuisvest. Ook de plek waar 
in de oorlog in Zegveld 2 Italianen 
werden opgehangen is nu in de route 
opgenomen.  � 
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Doden herdenking op 4 mei
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Bedrijf:

Amstelkade 4-G
3652 MD Woerdense Verlaat
Tel. 0172 - 40 77 80
Mobiel: 06 - 46 10 77 37

Privé:

Willem Alexanderstraat 12
3474 JT Zegveld

info@ijzervlechtbedrijfmuis.nl

Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

Hoofdweg 56 - 3474 JG Zegveld - Tel. 0348 - 691220

Schildersbedrijf

Beukers
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Anne’s Bloem 
Middenweg 9D - 3474  KC Zegveld 

T. 0348 767099

Kruiwagenrace
Thomashuis: 
1e Janneke, 2e Kim, 3e Wendy
Dames: Noa Dorst & Isa Dorst
Heren: 
Lucas Timmerman & Floris Verburg

Tonnetje varen
Dames: Eline Kastelein
Heren: Jonathan de Leeuw

Stormstepbaanrace
Dames: 
Rosalie van der Knaap & Naomi Bergman
Heren: 
Robert Verheul & Lucas Timmerman

Prutrace
Dames: Noa Dorst
Heren: Arie van der Knaap

Gekostumeerd voetbal
t/m 15 jaar
Team Ankerkaas
Originaliteit: De Super Girls

16+
Zooitje Ongeregeld
Originaliteit: Zooitje Ongeregeld

Fietspuzzeltocht
< groep 7: Lotte Westerink
> groep 7 - 15 jaar: Lotte Berghoef
15+: Henri & Annita van Vliet

Straattekenen
Noud de Heer

Schilderen
Sem Donselaar

Buikschuiven 
Kinderen tot groep 7: Kiona de Heer
Kinderen vanaf groep 7: Noëlle Haring

65 + puzzel
Gert Ton

Uitslagen spelen Koningsdag & Bevrijdingsdag
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BOUWKOSTEN
ADVIESBUREAU
Molenstraat 1k 3441 BA Woerden
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Email: tonbouwkosten@hetnet.nl
www.tonbouwkosten.nl
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In gesprek met … 

             Rie Hoogendoorn-de Leeuw
Rasoptimist zou je haar kunnen noemen, 
een vrouw bij wie het glas altijd half vol is. 
Ondanks haar fysieke problemen geniet 
ze van iedere dag en is ze een gezellige ge-
sprekspartner. Dit keer zijn we in gesprek 
met Rie Hoogendoorn-de Leeuw aan de 
Julianalaan 23. 
 
Op 1 september 1932 werd ze geboren, Ma-
ria (Rie) de Leeuw, als dochter van Leen-
dert de Leeuw en Woudina de Leeuw-van 
den Broek. Zij woonden aan de Hogebroek 
208, thans Molenweg 45. Haar vader Leen 
de Leeuw was daar boer en bovendien een 
bekende Zegvelder. Ook vanwege zijn hoge 
leeftijd die hij mocht bereiken, nl. 102 jaar. 
Het gezin bestond uit vijf meisjes en twee 
jongens. Verdriet is het gezin De Leeuw niet 
bespaard gebleven toen de kleine Henk op 
driejarige leeftijd door een noodlottig on-
geluk om het leven kwam. 

De lagere school werd gevolgd aan de toen-
malige School met de Bijbel aan de Hoofd-
weg 48, waar nu de Voorhof staat. Rie weet 
nog precies welke leerkrachten ze op school 
heeft gehad. Dat waren juffrouw C. de Jong 
(zij was in de kost bij oma Breedijk aan de 
Hoofdweg 167), juffrouw C. van der Wind, 
meester W. van Wijngaarden (hij trouwde 
met de Zegveldse Nelie Vroege) en het 
hoofd van de school meester A.P. Brus-
saard. Rie vertelt: ‘We hadden ontzag voor 
de meesters”. 

Rie was zeven jaar toen de oorlog uitbrak. 
‘Ik herinner me nog goed dat er ’s nacht 
uren lang vliegtuigen over vlogen. Ik kon 
niet slapen van het gezoem in de lucht. Dat 
ligt me nog heel goed bij. Nee, we hebben 
geen honger hoeven te lijden. Achter in het 
land had pa een groentetuin gemaakt. Hier 
werden aardappelen en koolsoorten op 
verbouwd, want in de winkels was niet van 
alles te krijgen. Brood vond ik niet lekker, 
maar gelukkig maakten we thuis kaas zo-
dat het goed te eten was. ’s Avonds aten we 
wel eens bruine bonen in plaats van brood. 
Maar dat zinde me helemaal niet, dus daar 
at ik maar weinig van met als gevolg dat ik 
’s nacht wakker werd van een rammelende 
maag”. 

‘Na de lagere school ging ik naar de Chris-
telijke Nijverheidsschool voor meisjes in 
Bodegraven. Later werd dit de Huishoud-
school genoemd. Samen met mijn vriendin-
nen Alie Blok (zij trouwde later met Klaas 
Zwijnenburg) en Hillie de Bruijn (dochter 
van Teunis de Bruijn) fietste ik naar Bode-
graven. Voor school moest ik een keer een 
nachtjapon maken. Nu was er een vertegen-
woordiger van de Fa. Kalkman uit Bodegra-
ven, meneer De Broeder was zijn naam, die 
regelmatig langs kwam met stoffen. Als hij 
kwam was het altijd goedemiddag en nog 
een paar keer goedemiddag en soms nog 
een buiging er bij. Meestal kwam hij tus-
sen de middag, net als we zaten te eten. En 
dan was het; ‘O gut, daar komt Goedemid-
dag ook weer aan”. Zo moest ik op school 
uit stukken soldatenkleding een rok maken. 
Deze kleding lag in een kast op school. De 
stof werd eerst thuis geverfd en daarna in 
elkaar genaaid. Je wilt het geloven of niet, 
maar de rok was bijna niet te dragen zo 
zwaar en stug”. 

‘Ondanks dat het oorlog was hebben we 
binnen ons gezin erg veel lol gehad. Zo had 

mijn vader eens stiekem een uitgekauwde 
prop pruimtabak in de zak van de overall 
gedaan van mijn zus Ali. Onder het eten 
kwam zij er achter. Je begrijpt, grote hilari-
teit bij allemaal. Ik ben wel eens met mijn 
bord eten naar de gang gegaan om het daar 
eerst op te eten, want aan tafel kwam je 
er niet toe vanwege de lol die we hadden. 
Soms kwam er wel eens een zwerver langs. 
Hij kreeg dan het overschot van het eten en 
deze prak at hij dan op de stoep op”.

Een ander verhaal gaat over tante Aaltje die 
naast hen woonde op hetzelfde erf. Tussen 
de wand van haar keuken en de schuur daar 
achter zaten enkele grote kieren, waardoor 
je het geluid vanuit de schuur goed kon ho-
ren. Zo hoorde zij op een gegeven moment 
dat er in de schuur iemand aan het romme-
len was. Het bleek iemand te zijn die aard-
appelen aan het jatten was. 
‘In de oorlog werd niet alle melk voor het 
kaasmaken gebruikt. Mijn vader hield altijd 
een volle melkbus apart om te verkopen. 
Melk was erg schaars in die tijd. Voor de 
draaibrug stonden mensen te wachten om 
de melk te kunnen kopen. Veelal hadden ze 

Te Huur
  Grote droge opslagruimte 
  Ongeveer 140 vierkante meters
  Op de broekerweg 62
info: H. Uittenbogaard, tel nr. 0348-691416
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een kinderwagen bij zich met daarin flessen 
om gevuld te worden. De draaibrug voor de 
woning werd dan zo gedraaid dat ze er over 
naar achteren konden lopen en hun flessen 
konden laten vullen. Helaas gold ook hier: 
op is op. Hoe het allemaal ging weet ik niet 
precies, dat heb je als kind niet in de gaten”.  

Vader Leen de Leeuw is in de oorlog ook ac-
tief geweest bij het verzet. Met name heeft 
hij geholpen bij het veilig stellen van de 
wapens die gedropt werden in het land van 
Frank Habold in de Meije. ‘Wij als kinde-
ren hebben tijdens de oorlog niet geweten 
wat vader Leen allemaal uitgespookt heeft. 
Maar onze moeder zal best meer geweten 
hebben en ongerust zijn geweest”.  

Maar één jaar heeft Rie op de Nijverheids-
school gezeten. ‘Toen moest ik thuiskomen. 
Vader Leen zei: ‘Je kunt hier thuis meer ver-
dienen””. Ik leerde koeien melken en kaas-
maken. Kaas werd alleen gemaakt als de 
koeien buiten liepen, want de kaas werd op 
stal gemaakt. Ook moest ik de stoep doen, 
d.w.z. in het boenhok de melkbussen en al 
het verdere melkgerei schoonmaken. Het 
slootwater dat hiervoor werd gebruikt was 
meestal schoon genoeg. Het melkgerei werd 
daarna omgekeerd te drogen gezet op een 
melkrek. Eén dag in de week ging ik naar 
Gouderak naar mijn oma, de moeder van 
mijn moeder. Hier deed ik allerlei huishou-
delijke werkzaamheden. Dit heb ik zeven 
jaar gedaan. Toen ging mijn oom Adriaan 
trouwen die nog bij mijn oma inwoonde. 
Hij was toen vijftig jaar en zo kwam er weer 
een vrouw in huis die de huishoudelijke ta-
ken overnam”.

Intussen was de liefde een grote rol gaan 
spelen in het leven van Rie. Jan Hoogen-
doorn uit de Lagebroek (nu Rondweg) had 
zijn oog laten vallen op Rie. Zij vertelt: ‘Ik 
was zaterdag 18 jaar geworden en ’s zondags 
ging Jan met me mee. Ik kende Jan van het 
dorp, de kerk, de catechisatie en het schaat-
sen”. Jan was enkele jaren ouder dan Rie. Hij 
is geboren op 21 november 1929. Na bijna 
zeven jaar verkering zijn Rie en Jan op 29 
mei 1957 getrouwd door ds. Izaac Kok. Zij 
waren het tweede bruidspaar dat door hem 
getrouwd werd. Hij was op 13 februari 1957 
in Zegveld gekomen en zijn eerste bruids-
paar waarvan hij het huwelijk mocht inze-
genen was op 20 maart 1957 van Lijntje van 
Doorn en Gijs Beukers. 
Rie en Jan gaan wonen op de boerderij ‘Op 

Hoop van Zegen’ aan de Rondweg 32. Jan 
had per 1 mei 1957 de ouderlijke hofstede 
overgenomen van zijn vader. Vader Jan 
Hoogendoorn en zijn vrouw Magdalena 
Breedijk gingen met hun dochter Aartje wo-
nen aan de Hoofdweg 42. ‘Omdat de ouders 
van Jan niet alle huisraad mee konden ne-
men, namen wij dat in gebruik. Het kan best 
wel eens zo zijn dat de oude stoel van ouwe 
Jan Hoogendoorn nog op de boerderij staat”. 
Jan en Rie kregen drie kinderen, Dineke, Jan 
en Leen. Toen in 1961 Jan werd geboren, 
kwam er voor het eerst een melkmachine. 
Aan de Rondweg heb ik nooit kaas gemaakt. 
De ouders van Jan waren daarmee al gestopt 
toen hun dochter Aartje ziek werd. 
Rie vindt dat de tijd erg snel gaat. ‘Ik weet 
nog goed dat ik veertig werd en dacht: ‘Gut, 
nu ben ik al veertig”. Op de boerderij heb ik 
altijd mijn man geholpen. We hebben ook 
wel knechten gehad op de boerderij. Eerst 
Ot Muit en daarna Cor Muller. Ze waren 
helemaal in de kost, dus bleven ook slapen. 
Toen de knechten weg waren hebben mijn 
man en ik samen de boerderij gerund, later 
ook wel geholpen door de kinderen”.

In 1984 ging Jan Hoogendoorn een maat-
schap aan met zijn zoon Jan, de derde ge-
neratie Jan Hoogendoorn op de boerderij 
‘Op Hoop van Zegen’. In 1985 verlieten Jan 
en Rie de boerderij en gingen wonen aan de 
Julianalaan 35. Zoon Jan bleef bij zijn huwe-
lijk in 1985 met Alda van der Wind op de 
boerderij wonen. Vier jaar hebben Jan en 
Rie op de Julianalaan 35 gewoond, daarna 
verhuisden zij naar Julianalaan 23. ‘Je kunt 
het bijna niet geloven, maar ik woon hier al 
zo’n dertig jaar”.

Vader Jan Hoogendoorn bleef zijn zoon op 
de boerderij helpen. Echter op 25 april 2006 
kreeg hij een vreselijk tractor ongeluk. Bij 
werkzaamheden op het land waarbij een 
grote zware rol achter de tractor hing, bleef 
hij met zijn laars achter het wiel van de trac-
tor haken met als gevolg dat het wiel van de 
tractor en de zware landrol over hem heen 
gereden is. Rie vertelt: ‘Gelukkig heeft hij 
nooit pijn gehad en na een lange revalida-
tie heeft hij er goed mee kunnen leven. Hij 
was altijd rustig en opgeruimd, echt mak-
kelijk”. Jan Hoogendoorn is op 10 februari 
2011 op 82-jarige leeftijd overleden. 

Rie heeft door de reuma toch wel enkele 
fysieke beperkingen. Ze zeurt hier verder 
niet over. ‘Ach, op zo’n leeftijd als ik, ie-

dereen heb wel eens wat. Je bent verder niet 
ziek. Eigenlijk is mijn knie slechter dan mijn 
handen. Die gaat helemaal naar binnen 
staan. Ik ben blij dat ik nog zelfstandig kan 
wonen en dankzij de traplift (laten aanbren-
gen na het ongeluk van Jan) kan ik gelukkig 
nog goed boven komen. Ik ben dankbaar 
dat ik mezelf nog kan redden. Zo was de 
badkamer en het toilet voor mijn man al 
aangepast en daar heb ik nu ook plezier van. 
Daarbij heb ik veel plezier van m’n kinderen, 
schoondochters en schoonzoon. Ik kan al-
tijd een beroep op ze doen. Dat is zo’n hoop 
waard. Vaak is het hier de zoete inval, zeker 
op zondagmorgen”. De dagen duren niet 
lang voor Rie. Het is zoals ze zelf zegt: ‘Ik 
kom langzaam op gang. Daarna ga ik uitge-
breid de krant lezen en verder mag ik graag 
een puzzel oplossen zoals een sudoku. Een 
dik boek lezen doe ik niet meer. Verder krijg 
ik veel aanloop of zit rustig voor het raam 
naar buiten te kijken. Ik vermaak me prima. 
Ik ben nooit echt een verenigingsmens ge-
weest. Alleen Passage, daar was ik jarenlang 
lid van, maar door mijn ongemakken heb ik 
mijn lidmaatschap opgezegd”. 

Tot slot spreekt Rie de volgende wens uit: ‘Ik 
hoop dat het me gegeven is dat ik nog een 
poosje zelfstandig kan blijven wonen. Maar 
ik realiseer me ook dat dit zomaar kan ver-
anderen”. �

Rie de Leeuw en Jan Hoogendoorn, 
kruiwagenrace volksspelen Oranjevereniging

Dublinlaan 2, 3446 AC Woerden, 0348 - 506643 www.elwi.nl
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Reparatie en Aansluiten van 
Huishoudelijke Electrische Apparaten
NIEUW: De ELWI APP
Deze APP is te Downloaden in de APP  STORE of in GOOGLE PLAY

Reparatie met ALL-INN garantie. Aansluiten van verlichting. 

Elektra–Installaties in Huis, Berging, Inbouwen van apparaten.
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Loop even binnen want we hebben 
regelmatig heerlijke  
verse aardbeischelpen 

Hoofdweg 91 • 3474 JB Zegveld • Telefoon 691257

• 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 
Clausstraat 5 • 3474 JZ Zegveld • T 0348-692705 • M 06-25120414

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

Voor 

creatieve 

vormgeving 

en realisatie



Knipoog naar het verleden
 In deze rubriek wordt elke maand een oud nieuwsbericht over 

Zegveld en omstreken uitgelicht. Deze nieuwsberichten van 
tientallen jaren geleden zijn geestig, nostalgisch of opvallend 
en geplaatst als ‘knipoog naar het verleden’. 
Het nieuwsbericht dat hieronder wordt weergegeven is ver-
schenen op 25-08-1913 in het Rotterdamsch nieuwsblad en 

bevat wel heel bijzonder nieuws. Zo’n berichtje zullen we nu 
niet snel meer tegen komen in de krant.
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Op 17 en 18 april was traditiege-
trouw weer de kledingbeurs bij 
familie van Ingen. Dit keer was 
het prachtig weer. De kledingrek-
ken stonden zelfs buiten op het 
erf aan de Molenweg. 

Yvonne vertelt enthousiast over 
haar kledingwinkeltje. Ze vindt het 
nog steeds erg leuk om dit te doen. 
Het uitzoeken en op maat sorte-
ren. Alles wat niet verkocht wordt 
op de beurs in Zegveld wordt in 
de laatste week van april naar Roe-
menië gebracht. Dat doen Leen en 
Yvonne zelf met hun bestelbusje. 
Voorheen ging de kleding naar een 
winkeltje, nu gaat de kleding naar 
een tussenpersoon die het verdeelt 
over de mensen die het het hardst 
nodig hebben. ‘Zo komt het altijd 
op de juiste plek terecht.” De op-
brengst van deze 8ste editie was 
€ 850,00. 
Yvonne: ‘Iedereen die hieraan 
meegeholpen heeft, Hartelijk 
dank! We kunnen weer veel doen 
met deze mooie opbrengst.” �

De bibliotheek in Zegveld is de hele va-
kantieperiode door geopend. In de drie 
weken van de bouwvak is dat op woens-
dag van 14.00 tot 17.00 uur. De uren op 
dinsdag en donderdag vervallen in de 
bouwvakvakantie.
Dit betekent dat er op woensdag 1, 8 en 15 
augustus zelfservice is van 14.00 tot 17.00 
uur. Op deze dagen kunt u uw boeken inle-
veren, reserveringen ophalen en materialen 
lenen. Natuurlijk is de leestafel op deze uren 
ook open zodat u gezellig wat tijdschriften 
kunt bijlezen.

Vogels in de bieb!
In de bibliotheek van Zegveld is tot 12 juni 
een schitterende foto-expositie te zien van 
natuurfotograaf Dammis van ‘t Zelfde uit 
Woerden.
Het zijn foto’s van Noordse Sterns in acro-
batische vlucht in Spitsbergen en ze hangen 
door de hele bibliotheek.
Dammis is een fervent natuurfotograaf en 
hij legt vooral wilde dieren vast waarbij vo-
gels zijn voorkeur hebben. Hij is ook auteur 
van het boekje ‘Buiten Boeit...’ met seizoen-
beschrijvingen van het Brediuspark, het 
Linschoterbos, het Vijverbos en Lusthof de 
Haeck. �

Bibliotheek open 
op 3 woensdagen 
in de bouwvak

Tussen de 
stripboeken en 
peuterboeken 
bekijkt een 
bezoeker van de 
bibliotheek het 
fotowerk van 
Dammis van ‘t 
Zelfde.

Kledingbeurs bij Van Ingen
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Prunuslaan 8, 3474 HA Zegveld, tel. 0348-691572
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MEUBEL
STOFFEERDERIJ

G.P. Vermeij
   •   voor al uw stoffeer- en
    reparatiewerk

                       • ook 
schuimvulling
op maat
gesneden

Molenweg 40
Zegveld
Tel. 691879 -
06-559 024 32

JAC. KOSTER & ZN

VERHUIZEN

Erkend verhuis-         Gelegenheid 
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ERKENDE
VERHUIZERS
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Henk Oskam

Dorpsconsulent ZegveldZorgt
Mobiel: 06-14326531

E-mail: dorpsconsulent@zegveldzorgt.nl
Bezoek en post adres: 

Hoofdweg 70, 3474JG Zegveld
www.zegveldzorgt.nl

Werkdagen:

Dinsdag, woensdag en donderdag

Inloopspreekuur: 

Dinsdag van 9.30 tot 10.00 uur
Woensdag van 15.30 tot 16.00 
uur

Henk Oskam We



Burgerlijke stand

De Berichtgever in 2018 
De Berichtgever hoopt in 2018 te verschij-
nen op: 
29 juni, 21 september, 26 oktober, 
23 november, 21 december.

Kopij voor het  
volgende num-
mer dient uiterlijk  
woensdag 
9 mei 2018 
binnen te zijn. 
Adver tenties 
uiterlijk vrijdag 
11 mei 2018. �

Voor het laatste 

Zegveldse nieuws, 

kijk even op de 

Facebooksite van 

De Berichtgever en op 

www.zegveld.net

De agenda:
ZegveldZorgt: Iedere dinsdagmorgen van 
10.00 - 12.00 uur koffieochtend op Koren-
sloot 15. Indien er vervoer nodig is dan 
graag tevoren aanmelden bij Atie Vermeij, 
telefoon 691658. 

Zegveld Beweegt: Iedere woensdagmor-
gen om 10 uur wandelen, verzamelen in 
de Zegge. Er lopen vrijwilligers mee. Voor 
informatie kunt u Marja Meijers bellen, 
telefoon 691470.

26 mei: Ontdek de schatten van de Meije  
  6 juni:  Welzijn Zegveld: Zegvelds Uitje 
  6 juni:  Welzijn Zegveld: Zegvelds Diner
  9 juni:  Rabo sponsor fietstocht
15 juni:    TV Miland - familie/vriendentoer-

nooi
16 t/m 24 juni: 
  TV Miland - open toernooi 17+ en 

35+
18 t/m 22 juni:  
 TV Miland - open toernooi 50+
23 juni: Stratenvoetbaltoernooi
13 juni:  Vergadering Dorpsplatform,  

20.00 uur in De Milandhof
15 juni:  Zomerconcert KNA  

Huwelijk: 

20 april 2018
Koen Spruit & Irma Timmer
Dwarsweg 31, 3474 KW  Zegveld

25 mei 2018
Sander Boom & Angela van Amerongen
Zuurbeshof 9, 3355 RL  Papendrecht

29 mei 2018
Rik van der Wind & Esther van Vliet
Tijdelijk correspondentieadres: Milandweg 
38, 3474 KK Zegveld

1 juni 2018
Richard Vergeer & Nicole Hommersom
Correspondentieadres: 
Meije 264, 2421 ND  Nieuwkoop

5 juni 2018 (burgerlijk huwelijk)
9 mei 2019 (kerkelijk huwelijk)
Hendrik van Tuijl & Carmen Groenendijk
Utrechtsestraatweg 107, 3445 AP  Woerden

7 juni 2018
Harm Beukers & Mandy Verbakel
Willem de Zwartstraat 16, 3443 HN  Woerden

15 juni 2018
Willem Boele & Monique Hoogendoorn
Madridlaan 20, 3446 AS  Woerden

25 jaar getrouwd:

6 mei 2018
Johan & Corry Vink-van Walbeek
Korensloot 66

40 jaar getrouwd:

17 mei 2018
Lauw & Wil Uittenbogaard-Kleinveld
Clausstraat 19, 3474 JZ  Zegveld

13 juni 2018
Cees & Diny Methorst-Gorel
Pr. Beatrixstraat 13, 3474 JV  Zegveld

28 juni 2018
Jan & Ria Beukers-van der Neut
Hoofdweg 56, 3474 JG  Zegveld

50 jaar getrouwd:

6 juni 2018
Dick & Adrie Oudshoorn-Mulder
Middenweg 35, 3474 KC  Zegveld

26 juni 2018
Huib & Riki de Bruijn-van Elk
W. Alexanderstraat 7, 3474 JS  Zegveld �

19De Berichtgever

bij de ingang van de Meijezaal van 
De Milandhof

  7 juli:  Zegveld Zomert
  7 juli:  Meije Buurtfeest
1 sept: Meijerie, van 15.00 tot 20.00 uur
Sept.: KNA Start Grote Club Actie
22 okt.:   Verkoop oliebollen door KNA huis 

aan huis
23 okt.:   Verkoop oliebollen door KNA in 

de kraam aan de Middenweg
   3 nov.:  Najaarsconcert KNA 19.30 uur in  
 De Milandhof. �

Welzijn Zegveld
Zegvelds uitje en diner
Het is bijna weer zover, 6 juni, het Zegvelds 
daagje uit. In de vorige Berichtgever heeft u 
kunnen lezen waar we dit jaar naar toe gaan. 
De bus zit vol. We gaan ervoor! We hopen 
op mooi weer, maar het belangrijkste is dat 
het gezellig is.
Voor het Zegvelds diner kunt u zich nu nog 
opgeven, bij Adrie de Jong, tel. 691416, Han-
neke Kastelein, tel. 691891 of bij Ada Bei-
boer, tel. 691894.

Sponsor fietstocht
Ook voor de volgende activiteit op zaterdag 
9 juni, de Rabo sponsor fietstocht, bent u 
van harte welkom om voor Welzijn Zegveld 
te fietsen. Het is altijd heel leuk en je bent 
lekker sportief bezig.

Vrijwilligers Welzijn Zegveld fietsen!
Wat een goed idee was dat!  Als teambuilding 
gezamenlijk als vrijwilligers te gaan fietsen.
Onder leiding van onze enige mannelijke 
meefietser werden we verrast door wat we 
allemaal te zien kregen. Een prachtige route, 
rond Woerden.
We kwamen op plaatsen waarvan we het be-
staan niet wisten. Alles zat mee.
Prachtig weer, 25 graden, lekker zonnetje en 
een goede stemming.  Na zo’n 16 km zijn we 
neergestreken op een terrasje genaamd ‘De 
Edge” met prachtig uitzicht over de Catten-
broekerplas.
Daar hebben we onszelf verwend met koffie/
thee en uiteraard wat lekkers.
Omdat het zo mooi weer was zijn we daarna 
via Harmelen, Breudijk, Breeveld weer rich-
ting Zegveld gereden. Een zeer geslaagde 
middag. �




