
Succesvol Kleintje KNA 
(Een ingekomen bericht)

De eerste editie van Kleintje 
KNA op 3 november jl. was een 
groot succes! Een kleinere zaal, 
een kleiner tijdsbestek, maar 
een groots optreden verzorgd 
door alle jeugdleden van onze 
muziekvereniging. Het podium 
was deze avond geheel voor 
de majorettes, blokfluiters, 
jeugdslagwerkers en jeugdfanfa-
releden. Het was een feestje om 
naar te kijken en te luisteren. 
Zij hebben een afwisselend 
optreden neergezet van stoere slagwerknummers, vrolijke sfeervolle deuntjes van o.a. Alladin en swingende shows van de 
majorettes. Dit allemaal onder leiding van Renata Groen, Klaas van Elk en Saskia Oskam. Ons voorjaarconcert in 2019 zal 
plaatsvinden op zaterdag 23 maart, dan zijn we weer op volle sterkte met veel nieuwe muzieknummers. Wij zijn alweer aan 
het repeteren! Ps: vergeet de Grote Clubactie trekking op 13 december niet!  �

(Een ingekomen bericht)

In het kerkje Onze Lieve Vrouw 
Geboorte aan de Meije bevindt zich 
een bijzonder historisch monument, 
een Maarschalkerweerd orgel. Dit 
instrument is in 1896 vervaardigd 
door de Utrechtse orgelmaker Michael 
Maarschalkerweerd (1838-1915).  Het 
orgel werd gebouwd volgens de teke-

Een bijzonder monument in de Meije 
weer volledig gerestaureerd

ningen en technische aanleg van het 
vorige, door brand verwoeste orgel uit 
1887. Het orgel is daarom in technisch 
opzicht ouder dan het bouwjaar doet 
vermoeden. Het orgel is in de loop der 
jaren vrijwel ongewijzigd gebleven en 
zodoende een zeldzaam en fraai voor-
beeld van de kleinere instrumenten van 
de firma Maarschalkerweerd uit de late 
negentiende eeuw. 

De echte kenners zeggen zelfs dat dit 
exemplaar mooier en warmer is qua 
klank dan het Maarschalkerweerd orgel 
dat in het Amsterdams concertgebouw 
staat.
In 2006 is een groepje enthousiaste 
parochianen gestart met het inzame-
len van gelden om dit monument een 
noodzakelijke grote opknapbeurt te 
geven. In een periode van 10 jaar is 
door hen zo’n vijftigduizend euro inge-
zameld. Grofweg de helft van de totaal 
benodigde middelen. Hiermee zijn de 
windvoorziening, de mechanieken en 
de klaviatuur al gerestaureerd.
In 2016 is de Stichting Behoud cultureel 
erfgoed Meije-Zegveld opgericht om 
ook het tweede gedeelte van de restau-
ratie te realiseren. 
Deze nieuwe aanpak middels een stich-
ting was noodzakelijk om ook bij de 
grote landelijke goede doelen fondsen 
te kunnen aankloppen. Nu, ruim twee 
jaar verder, kunnen we met enige trots 
melden dat de volledige restauratie van 
het orgel een feit is.
Om dit te vieren was er op zondag 11 
november jl. onder leiding van organist 
Geerten Liefting een feestelijk concert 
in de kerk van OLV Geboorte aan de 
Meije 137.  �
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Als je denkt de 17-jarige Dylan Smulders van 
Het Erf 17 even te kunnen vloeren, dan heb je 
het mis. Want Dylan beoefent een sport waar je 
niet zo heel veel van hoort, namelijk Sambo.

Sambo is een combinatie van judo en worstelen 
en komt oorspronkelijk uit Rusland. Alleen 
bij Sambo hoeft het allemaal niet zo netjes 
als bij judo. Je moet proberen zoveel mogelijk 
punten te scoren. Er moet minimaal 8 punten 
verschil tussen zitten, dit doe je doormiddel van 
worpen, houdgrepen, of door een armklem/
beenklem te zetten. 
Bij Sambo heb je meerdere varianten. Zo heb je 
Friendly Sambo en Combat Sambo. Bij Friendly 
Sambo zijn alleen beenklemmen, armklem-
men en worpen toegestaan. Bij Combat Sambo 
mag er ook geschopt, geslagen en verwurgd 
worden. Echter bij Combat Sambo mag je pas 
vanaf je achttiende jaar aan wedstrijden mee-
doen. Dylan houdt het voorlopig nog even bij 
Friendly Sambo. Maar ......... 

Dylan beoefent al vanaf zijn vijfde jaar judo bij 
Henkido. Toen hij daar een keer een demon-
stratie Sambo had gezien, was hij verkocht. 
Inmiddels beoefent hij deze sport zo’n vijf jaar. 
Maar het betekent wel dat er moet worden 
geoefend, geoefend en nog eens geoefend. Op 
zondagmorgen traint hij van 10.00 tot 12.00 uur 
in Rotterdam bij een speciale Sambo school. 
Daar heeft hij een Russische trainer. Zijn trai-
ningsmaatje is de zoon van deze Rus. “Omdat 
mijn trainer niet zo goed Nederlands praat, 
vertaalt zijn zoon het voor mij. In die zin is 
zijn zoon een beetje mijn trainer”. Al snel werd 
opgemerkt dat Dylan talent heeft en daardoor is 
hij opgenomen in de Nederlandse kernploeg. 
Dit betekent wel dat hij ook nog eens eenmaal 
per maand in Zwolle met de kernploeg moet 
meetrainen. Om zijn sport optimaal te kun-
nen beoefenen traint hij ook nog tweemaal 
per week bij “Sportcentrum Woerden “ in 
Woerden. Hier doet hij mee met de MMA 
trainingen, oftewel de Mixed Martial Arts. Een 
mix van alle vechtsporten. “Deze sport is wel 
ruig, niet voor watjes”. Dylan is al 4 jaar op rij 
Nederlands Kampioen Sambo worstelen in de 
leeftijdscategorie van 15 tot 18 jaar, gewichts-
klasse tot 84 kg. 

Sambo is echt een sport die veel beoefend 
wordt in de Oostblok landen. Vooral landen 
als Rusland, Georgië en Oekraïne zijn opper-
machtig. Afgelopen maand was Dylan door 
de Nederlandse Sambobond geselecteerd om 
Nederland te vertegenwoordigen op het Wereld 
Kampioenschap junioren 2018 in Tbilisi in Ge-
orgië. Dylan deed mee in de gewichtsklasse tot 

Atelier ‘De Schuur’ exposeerde in Het Baken 
(Een ingekomen bericht)

In het Baken in Woerden waren op 6 en 27 oktober jl. de schilderijen en keramiekstukken te zien 
van de kunstenaars van Atelier ‘De Schuur’. Atelier ‘De Schuur’ biedt dagbesteding aan kunstenaars 
met een verstandelijke beperking en bevindt zich op de Hoofdweg 140 in Zegveld. De maanden 
voorafgaand aan deze expositie hebben de kunstenaars enthousiast gewerkt aan de meest prachtige 
en unieke kunstwerken. Het resultaat? Meer dan 50 schilderijen en tientallen keramiekstukken om 
tijdens de expositie trots aan het publiek te kunnen laten zien. Gedurende de expositie dagen was 
het een drukte van belang en veel van deze prachtige werken hebben dan ook hun weg gevonden 
naar een nieuwe eigenaar. Nieuwsgierig naar meer kunst van onze kunstenaars? Volg ons dan op 
www.facebook.com/atelierdeschuur.  �

Dylan Smulders: op weg naar de wereldtop Sambo
87 kg. De eerste ronde was hij uitgeloot en in de 
tweede ronde verloor hij van de latere Russische 
wereldkampioen. Toch wist hij een mooie zesde 
plek te behalen. 

Zijn grootste sponsors zijn Dylan’s ouders. Voor 
het WK in Georgië had hij nog drie sponsors 
gevonden, nl. Het Groene Hart Koeriersdien-
sten uit Woerden, Quadrant Bouw Kamerik en 
Rietveld Textieldruk uit Alphen aan den Rijn 
die zijn kleding heeft gesponsord. 

Dylan is tweedejaars student op het MBO 
Mechatronica Middenkader Engineering op het 
ROC te Nieuwegein. Gelukkig werkt zijn school 
mee, want afgelopen maand moest hij er wel 
een week tussenuit. 
Dylan heeft inmiddels zijn rijbewijs gehaald, 
maar hij kijkt uit naar de dag dat hij 18 jaar 
wordt en zelf met de auto naar de trainingen 
kan rijden. Tot nu toe word er steeds een beroep 
gedaan op vader Mike om hem naar Rotter-
dam, Zwolle en alle wedstrijden te brengen. En 
moeder Lisette vertelt: “Het hele gezin ‘sport’ 
mee, anders redt hij het niet”. Dylan moet veel 
voor zijn sport laten. Zo drinkt hij niet en moet 
steeds zijn gewicht in de gaten houden. Dat 
betekent o.a. dat hij op zijn voeding moet letten 
om dit doel te behalen.

Sambo is nog geen Olympische sport. Men wil 
proberen dat het bij de eerstkomende Olym-
pische Spelen een demonstratiesport wordt. 
Hopelijk zien we Dylan ooit nog eens Olym-
pisch Kampioen worden. In ieder geval wensen 
wij hem heel veel succes.  �
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KMN KOOMAN MECHANISATIE 
NOORDEN

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

Voor je het weet is het weer Kerst!
Voor je het weet begint 

het nieuwe maaiseizoen weer!
Voor je het weet 

ben je de onderhoudsbeurt van je 
grasmaaier vergeten!

Op 10 november jl. was het weer gezellig druk 
in de sporthal van de Milandhof. Naast het 
geluid van de eenden, kippen en duiven was 
het vrolijke gekwek van de bezoekers te horen. 
Zowel jong als oud kwam op de ten-
toonstelling af. Voor de kinderen was 
er een speciale hoek gecreëerd waar ze 
de dieren konden aaien. 
Alle dieren werden uitgebreid bekeken 
door de keurmeesters en beoordeeld 
op o.a. de bouw, het type en het 
kleurpatroon. Tussendoor werd er een 
(alcoholisch) drankje gehaald voor de 
keurmeesters om ze in een goede stem-
ming te houden.
Door de warme zomer waren er veel 
dieren die nog niet uit de rui waren. 

Fraaie dieren op Pluimvee tentoonstelling
Toch kwamen er weer zeer fraaie dieren 
voorbij.  Aan het eind van de middag gingen de 
eigenaren van de mooiste dieren met een prijs 
naar huis.

De Berichtgever feliciteert de onderstaande 
(jeugd-) leden met hun prijs: 

Jeugdleden
Fraaiste konijn: Maud van Vliet
Fraaiste dwerghoener: Dennis van Oudenallen
Fraaiste watervogel: Rick van Dommelen

Jeugdklas
Fraaiste konijn: H. Hoogerbrugge

Hoofdprijzen: 
Fraaiste konijn: M. van Dam
Fraaiste hoender: C.J. Kempenaar
Fraaiste dwerghoender: J. Beukers sr. 
Fraaiste sierduif: W. van Dijk 
Fraaiste ged. watervogel: Rick van Dommelen 
Fraaiste oorspr. watervogel: M. van Dam  �

‘Let op die kleine Mitchel’
Voor velen nog een onbekende sport, maar voor Mitchel v/d Pol is het z’n lust 
en z’n leven. Sinds enkele jaren is de sport ook naar Woerden gekomen. 11 no-
vember jl. was daar een uniek regionaal jeugdtoernooi, waar Mitchel aan deel-
nam en beste speler van de dag werd. Een onbekende, maar ontzettend gezellige 
teamsport.. namelijk rolstoelhockey. 

Mitchel vertelt dat hij op z’n 10e met deze sport is begonnen. Door de ziekte van 
Perthes is de vorm van zijn heupkop veranderd en zijn vele teamsporten te belas-
tend. Het ziekenhuis raadde hem een sport als rolstoelhockey aan. 
Mitchel begon in Utrecht bij zijn huidige trainer Bert van den Boogaard. De 
droom van deze trainer was om ooit in zijn woonplaats Woerden een team op 
poten te zitten. Inmiddels is het al het 2e seizoen dat in Woerden wordt gespeeld 
en zijn er 4 teams samengesteld. 
Met zijn 13 jaar is Mitchell één van de jongsten van de club ‘Bredius Rollers’. Zijn 
team bestaat uit zowel mannen als vrouwen van uiteenlopende leeftijden. 
‘Heel veel mensen denken dat je in een rolstoel moet zitten om mee te kunnen 
doen, maar dat is helemaal niet zo. Het rolstoel rijden leer je snel genoeg. De 
trainer zelf heeft ook geen beperking.’
Mitchel laat vol trots zijn rolstoel zien. Het is een aparte sportrolstoel met dichte 
wielen en een stootbeugel aan de voorkant. Met dezelfde hand houdt hij zijn stick 
vast en rolt hij zijn wiel de helling af. Het ziet er indrukwekkend uit, maar Mitchel 
draait er zijn handen niet voor om. In de paar jaar dat hij de sport beoefent, heeft 
hij veel geleerd. Hij is zelfs al talent van het jaar geweest in 2014/2015. Geregeld 
hoort hij de tegenstanders roepen ‘Let op die kleine Mitchel’. Bij elke keer dat hij 
scoort, krijgt hij van zijn vader iets uit de snoepautomaat. Lachend vertelt Mitchel 
dat hij dus inmiddels al heel wat snickers en blikjes cola op heeft. 
Mitchel hoopt dat er nog veel meer jongeren enthousiast worden voor het rol-
stoelhockey. Het is namelijk een fantastische teamsport voor liefhebbers met óf 
zonder beperking.  � 
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Knipoog naar het verleden
In deze rubriek wordt elke 
maand een oud nieuwsbericht 
over Zegveld en omstreken uit-
gelicht. Deze nieuwsberichten 
van tientallen jaren geleden zijn 
geestig, nostalgisch of opvallend 
en geplaatst als ‘knipoog naar 
het verleden’. Het nieuwsbericht 
dat hieronder wordt weergege-
ven is verschenen op 18-01-
1889 in ‘De standaard’ en laat 
zien waar nieuwsgierigheid toe 
kan leiden.  � 

Kerstzangavond 
Milandhof
(Een ingekomen bericht) 

Op maandag 17 december a.s. om 19.30 uur kunt 
u weer genieten van de sfeervolle Kerstzangavond 
in Zegveld. In de sporthal van Gasterij de Mi-
landhof zal Muziekvereniging Kunst Na Arbeid 
u weer als vanouds begeleiden met de mooiste 
kerstliederen. Verder zal de avond gevuld worden 
door het Kerstkinderkoor, zangkoor De Lofstem 
en Mallet Percussion Corps en luisteren we naar 
het hoopgevende verhaal van Kerst.
U bent van harte uitgenodigd!  �

Collecte HandicapNL 
een succes
(Een ingekomen bericht)

Met de collecte van HandicapNL is in Zegveld 
€ 1.102,57 opgehaald. Wij bedanken alle vrijwil-
ligers en gevers die hieraan bijgedragen hebben. 
Met de opbrengst worden landelijke en lokale 
projecten gefinancierd. 
HandicapNL droomt van een Nederland waarin 
je met een handicap echt kunt meedoen. Wij 
willen een maatschappij waarin je eigen keuzes 
kunt maken. Waarin je weerbaarder bent en 
zichtbaar is wat je kan en niet wat je beperkt. 
Door je te ondersteunen om het heft in eigen 
handen te nemen. Familieleden helpen we om 
een balans te vinden tussen draaglast en draag-
kracht. En we stimuleren de sociale kring en de 
complete maatschappij om met een open blik 
naar de mogelijkheden van mensen met een 
handicap te kijken. 
Iedereen hoort erbij, iedereen eerlijke kansen. 
Collectant gemist? Op de website www.handi-
cap.nl kan online gedoneerd worden.  �

Jesper Beiboer reed mee in 
‘De Nacht van Woerden’
Van de tachtig ‘Nieuwe-
lingen’ die dinsdag 23 
oktober jl. meededen 
met het veldrijden in De 
Nacht van Woerden was 
Jesper Beiboer er één. 
Nieuwelingen is de ca-
tegorie 14 en 15-jarigen. 
Hij deed samen met nog 
een aantal jongens van 
zijn club WTC Woerden 
voor het eerst mee met 
deze bekende veldrit. 
Jesper vindt fietsen heel 
erg leuk. En het leukste 
van De Nacht van 
Woerden is dat er heel 
veel bekenden komen 
kijken om je aan te 
moedigen. “Dat vond ik 
echt heel leuk!” 
De rit duurt ongeveer 
een uur en het parcours 
is goed verlicht. Jammer 
genoeg is Jesper dit 
keer niet in de prijzen 
gevallen, maar dat komt 
volgend jaar misschien 
wel. “Dan wil ik ook 
weer meedoen”, aldus 
Jesper.  �
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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 

Clausstraat 18
3474 JZ Zegveld

Mob. 06-10 84 13 66
Tel.: 0348-692433
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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 Wer



(Een ingekomen bericht)

In de week van het Nationaal Schoolontbijt (5 
t/m 9 november) gaan elk jaar zo’n half miljoen 
kinderen samen gezond en gezellig ontbijten op 
school. En zo ook alle leerlingen en juffen van de 
Milandschool.

Op donderdag 8 november jl. mochten de kin-
deren dus voor één keer zonder ontbijt naar 
school komen. En om het nog gezelliger te ma-
ken, kwamen er een heleboel kinderen in hun 
pyjama, onesie of ochtendjas naar school. De 
ontbijtweek had als thema: ‘een feestje voor ie-
dereen.’ Want het Nationaal Schoolontbijt is een 
feestje voor de hele school en er staat voor ieder 
wat wils op tafel.
De kinderen worden op deze manier bewust ge-
maakt van het feit hoe belangrijk, maar ook leuk 
het ontbijt is. Ook konden er verschillende soor-
ten ontbijt langs de ontbijtmeter worden gelegd. 

Deze geeft dan aan of dat gezond is of juist niet. 
Er stond van alles op de ontbijttafel. Volkoren-
brood en -bolletjes, halvarine, 30+ kaas, aard-
beienjam, cruesli, yoghurt, thee, melk, kom-
kommer en appels.

Omdat we het certificaat ‘Gezonde School’ 
hebben, sloot het ontbijt mooi aan bij dit kwa-
liteitskeurmerk. Het was een heel goed begin 
van de dag en we doen volgend jaar natuurlijk 
weer mee.  �
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Op 2 november wordt wereldwijd Allerzielen 
gevierd. Op die dag gedenken de aanwezi-
gen hun overleden familieleden, vrienden 
en bekenden die hier of elders hun laatste 
rustplaats hebben. Zo vierde ook de parochie 
Pax Christi van de geloofsgemeenschap Onze 
Lieve Vrouw Geboorte Meije-Zegveld Al-
lerzielen. Onder het luiden van de klok kwam 
de gemeente in stilte de kerk binnen, die zich 
uiteindelijk helemaal vulde. De viering werd 
geleid door pastor Janneke Stam uit Bodegra-
ven. Het werd een dienst van zang, evangelie-
lezing, verkondiging, gebed en troost. 

Indruk wekkende viering Aller zielen

Allereerst werden de kruisjes in de gedach-
tenishoek bewierookt door pastor Stam. 
Na woorden van troost werd de paaskaars 
ontstoken en vervolgens de namen genoemd 
van hen die ons de afgelopen drie jaar ontvallen 
zijn. Na het noemen van de naam werd door 
een familielid of bekende van de overledene een 
kaars aangestoken en ontving hij of zij een roos 
ter vertroosting. Tussendoor zong het kerkkoor 
het lied ‘In Manus tuas, Pater,…’ afkomstig uit 
het evangelie van Lucas 23 vers 46 waar staat: 
‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest’. 
In de verkondiging stelde pastor Stam de vraag: 

Voor wie steek jij een kaarsje op? Dit n.a.v. een 
televisieprogramma met deze titel. En waarom 
wordt er zoveel waarde gehecht aan dit licht-
ritueel? Hierbij werd ook het verhaal van de 
Emmaüsgangers verteld. Is het belangrijk om 
te gedenken? Pastor Stam vertelde dat zij eens 
iemand had horen zeggen: “Ja, want nabestaan 
is moeilijker dan doodgaan. Nabestaan duurt 
een leven lang en het schopt je leven in de 
war” . Toch kan de dood ook als een bevrijding 
voelen na een lang ziekbed. Allerlei gevoelens 
kunnen en mogen er zijn na het overlijden van 
een geliefde. De vraag blijft echter, hoe vul je de 
weg in naar het leven terug? Dan blijkt dat er 
een brug is die de dood naar het leven verbindt. 
Met woorden van troost sloot pastor Stam haar 
overdenking af. 
Vervolgens was er gelegenheid om ter nage-
dachtenis een lichtje te ontsteken. Na de voor-
bede waarbij het koor tussendoor het Laudate 
(Alle volken, loof de Heer!) zong, kon men 
elkaar de vredeswens toewensen. 
Na de dienst ging de gemeente naar het 
kerkhof achter de parochiekerk. Bij de met 
lichtjes verlichtte Mariagrot werd stilgestaan 
en gebeden. Vervolgens ging men onder de 
fraai gebogen haag door die toegang biedt tot 
de begraafplaats. De begraafplaats was langs de 
paden verlicht met waxinelichtjes. Familiele-
den namen hun plaats in bij het graf van hun 
dierbaren waarna Pastor Stam langs de graven 
liep en deze zegende. 
Al met al was het een indrukwekkende Allerzie-
lenviering die werd afgesloten met het drinken 
van een kop koffie of thee achter in de kerk.  �

Gezond ontbijten op de Milandschool
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T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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Electra

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.

Nico & Henny van Amerongen-
Kortland
Op 15 oktober jl. was het feest in huize Van 
Amerongen aan de Dorpsstraat 20. Nico en 
Henny vierden die dag hun 55-jarig huwelijks-
feest. 
Zij hebben dit in huiselijke kring gevierd met 
hun dochter Sary, haar man John, hun drie 
kleinkinderen en achterkleinkind. Dochter 
Diana was eind september ter gelegenheid 
van dit jubileum al over geweest vanuit Zuid-
Afrika waar zij woont op twee uur rijden van 
Kaapstad. Henny en Nico hopen binnenkort 
ter gelegenheid van hun jubileum van smaragd 
met het gezin te gaan eten. Schoonzoon John 
gaat dit regelen. Waar dit etentje zal zijn is 
voor het bruidspaar vooralsnog een verrassing. 
Bijna hun hele huwelijksleven wonen zij 
aan de Dorpsstraat 20. Zij zijn daar na de 
oplevering van de allereerste woningen op 17 
augustus 1967 komen wonen. En nog steeds 
met heel veel plezier. 
Henny maakt nog steeds de mooiste kaarten. 
Deze worden vooral verkocht bij haar dochter 
in Afrika. Ook zijn de kaarten te koop bij Fy-
siotherapie Verbeek. Verder mag Henny graag 
kleurplaten inkleuren. “Dat is helemaal in en 
rustgevend. En ik kan het ook meenemen naar 
het ziekenhuis”. Het woord ziekenhuis is geval-
len en dat komt omdat Henny ziek is. Zij heeft 
kanker en volgt hiervoor een immuuntherapie 
in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/
Leidsche Rijn. Dat is ook de reden dat dit 
jubileum klein gevierd is. Maar gelukkig voelt 

zij zich wel goed. 
In de zomermaan-
den verblijven ze 
veel op camping 
De Krakeling in 
Zeist. Zij mogen 
daar vanaf 1 april 
tot 1 oktober staan 
met hun caravan. 
“Inmiddels staan 
wij daar al vijftien 
jaar met dezelfde 
mensen. Die zijn 
inmiddels goede 
kennissen gewor-
den. Het weekend 
zijn we thuis. Op 
zaterdagmiddag 
rijden we naar huis 
om op maandag-
morgen weer rich-
ting Zeist te gaan. 
We vinden het 
namelijk fijn om 
thuis de zondagse 

diensten van de hervormde kerk in ons dorp 
te beluisteren”. 
Nico is een fan van het maken van legpuz-
zels, zo’n 2000 - 3000 stukjes. “Als je eenmaal 
bezig bent, kan je bijna niet ophouden. Je gaat 
daardoor veel te laat naar bed. Het zijn veelal 
voorstellingen van landschappen”. Verder 
mag Nico graag in zijn schuurtje rommelen. 
“Hij sloopt daar meer als dat hij maakt”, lacht 
Henny. Daarnaast haalt Nico nog wel eens 
afgedankte spulletjes uit de container op de 
camping om thuis te repareren. Henny moet 
lachen als zij vertelt dat ze inmiddels wel vijf 
stofzuigers in huis hebben. 
Henny is al vijf keer op bezoek geweest bij 
haar dochter in Afrika. “Nee, Nico blijft thuis. 
Hij ziet het vliegen niet zitten. Toen ik in 
februari 2017 in Afrika was, is mijn eerste 
achterkleinkind geboren. Nico stuurde mij een 
foto en je begrijpt dat ik gelijk naar huis wilde”. 
Als haar gezondheid het toelaat, hoopt Henny 
in januari 2019 voor de zesde keer naar haar 
dochter Diana en haar man Roukens te gaan. 
Rianka Stoof heeft al aangeboden om weer 
met haar mee te gaan. Henny en Nico blijven 
positief in het leven staan en zeggen dan ook: 
“Op naar de 60”. 

Wout & Marianne Verweij-Epping
Het zijn de bruidsdagen van Wout en Mari-
anne Verweij als wij aanbellen bij de Broeker-
weg 56 om hen het bloemetje van de maand te 
overhandigen. Immers op 21 november 1968 
zijn zij getrouwd en dus thans 50 jaar samen. 

Op hun trouwdag berichtten de kranten dat 
een maanreis ‘dom en gevaarlijk’ is. Wout 
Verweij echter zag zijn levensreis samen met 
Marianne Epping absoluut niet als dom en 
gevaarlijk. Na even ingewoond te hebben bij 
de ouders van Wout vestigden zij zich in 1969 
in het oude huisje aan de Broekerweg wat ze 
konden kopen via Makelaar G. de Koning uit 
Waarder. “Ik wilde zo graag een huisje buiten”, 
vertelt Wout. Nadat de woning een flinke re-
novatie had ondergaan hebben zij nog 28 jaar 
in het niet onderheide oude huisje gewoond. 
In 1997 werd hun huidige woning gebouwd. 
Wout had als beroep het herstellen van auto-
schades. Jaren heeft hij gewerkt bij VW Dealer 
Kortekaas in Alphen aan den Rijn. Daarna bij 
Van der Valk Horeca waar ze ook een garage-
bedrijf hadden. 

Marianne was kraamverzorgster, maar na de 
geboorte van hun zoon Ewout is zij gestopt. 
Later heeft ze nog wel bij bejaarden in de huis-
houding gewerkt, ook wel via Zuwe Thuiszorg. 
Door de jaren heen is Wout altijd actief ge-
weest binnen ons dorp. Hij heeft geen zitvlees. 
Zo was hij 25 jaar betrokken bij de Culturele 
Stichting Zegveld. Wie herinnert zich niet het 
‘Woutplein’ bij de Zegvelderie? “We heb-
ben in die jaren zoveel gekke dingen gedaan 
die nu niet meer zouden kunnen”. Wout was 
ook de initiatiefnemer achter het monument 
dat in 2015 is geplaatst aan de Hazekade ter 
nagedachtenis aan de Amerikaanse beman-
ningsleden van de vliegtuigcrash met een B-17 
bommenwerper. Het monument is door Wout 

De Berichtgever zegt het met bloemen
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gemaakt en wordt ook door hem onderhou-
den. De contacten met de nabestaanden in 
Amerika worden ook door hem verzorgd. 
“Volgend jaar is het 75 jaar geleden, dan willen 
we toch extra aandacht aan deze gebeurtenis 
besteden”. 
En wie herinnert zich niet de optochten van de 
Oranjevereniging waarbij Wout met een oude 
legerjeep en later met een vliegtuig (staat nu 
bij Aviodrome) mee deed? En de 1 april grap 
van vorig jaar, dat er in Zegveld met jaknik-
kers naar olie zou worden geboord, komt uit 
de ‘koker’ van Wout. 
Nee, stilzitten kan Wout niet. Als hij even tijd 
heeft gaat hij verder met het restaureren van 
een oude Cadillac Coupe DeVille uit 1962. Tot 
slot delft hij samen met Jan van der Maat de 
graven op de begraafplaats in de Meije. 
Marianne verzorgt het huis en de tuin. En zij is 
oppas oma. “We hebben een boot en bij mooi 
weer gaan we ’s zomers nog wel eens varen”. 
Wout en Marianne zijn dankbaar dat zij in 
gezondheid deze mijlpaal mogen beleven en 
hopen nog een poosje op hun mooie stekkie te 
kunnen blijven wonen. “We wonen in een heel 
leuk buurtje en kunnen goed met elkaar. We 
staan ook altijd voor elkaar klaar”. 
Samen met hun zoon Ewout, zijn vrouw Mi-
randa, dochter Angela, hun drie kleinkinderen 
hebben zij met verdere familie en vrienden 
hun gouden jubileum op 23 november in 
Gasterij De Milandhof gevierd. 

Cees en Dit Timmerman-
Hoogendoorn
Ook bij dit echtpaar brachten wij in de 
bruidsdagen een bloemetje. Op 22 novem-

ber jl. mochten zij hun 
vijftig jarig huwelijksju-
bileum vieren, Cees en 
Dit Timmerman uit de W. 
Alexanderstraat 36. Cees 
Timmerman is geboren 
in Veldhoven, een wijk 
in De Meern, maar is 
opgegroeid in Kamerik. 
Dit Hoogendoorn is wel in 
Kamerik geboren en daar 
ook opgegroeid. Cees had 
in eerste instantie zijn oog 
laten vallen op de twee 
oudere zussen van Dit. 
Maar hij moest in militaire 
dienst en ging naar Nieuw 
Guinea. Toen hij in 1962 
terug kwam voelde hij 
zich een soort ‘ontworteld’. 
Daarbij waren de zussen 
van Dit niet meer beschik-
baar. Toch bleef hij bij 
de familie Hoogendoorn 
komen en in 1965 sloeg hij 

de jongste dochter 
Dit aan de haak. Op 
22 november 1968 
gingen zij trouwen. 
De dag  waarop de 
kranten bol stonden 
van het bericht dat 
een 56-jarige Ame-
rikaan tot tweemaal 
toe een nieuw hart 
had gekregen, met 
een tussenruimte 
van enkele uren. 
Ook Cees en Dit 
hadden hartproble-
men. Zij verloren 
die dag hun hart, 
maar dan aan elkaar. 
Na het burgerlijk 
huwelijk in Kamerik, 
werd hun huwelijk 
kerkelijk ingezegend 
door ds. J.J. Timmer 
uit Woerden. Dit 
omdat op dat mo-
ment de hervormde 
gemeente van Kamerik vacant was. Hun 
trouwdag werd een dag met enkele ‘storingen’. 
Zo viel de stroom uit bij de kapster waar Dit 
op dat moment gekapt werd. Later is dit bij 
haar thuis afgemaakt. En ’s avonds kwam de 
fotograaf vertellen dat de meeste trouwfoto’s 
mislukt waren. Om deze teleurstelling enigs-
zins te verlichten heeft hij ’s avonds nog extra 
foto’s gemaakt. Cees vertelt: “Ik moest daarbij 
in een jacquet trouwen, dat hoorde zo in die 
tijd. Ik vond het vreselijk”. 
Het was voor ons gouden bruidspaar niet 
gemakkelijk om aan een huis te komen. In 
Kamerik waren er geen huizen meer die zij 
konden huren. Cees ging daarop naar burge-
meester J. van Wijk, die zowel burgemeester 
van Kamerik als van Zegveld was, en hij zei: 
“In Zegveld zijn nog huizen te huur”. Op 
advies van Jacob Brak (van het ‘Lagerhuis’) 
zijn zij alle raadsleden langs gegaan om te 
laten zien wie zij waren. Het had resultaat, 
want ze kregen een houten noodwoning aan 
de Molenweg toegewezen. “We hebben daar 
drie jaar met ontzettend veel plezier gewoond”. 
In 1971 werd het oude huisje van Evert en Ka 
Bos aan de Hoofdweg 157 gekocht.  Na een 
opknapbeurt hebben ze ook daar vijf jaar met 
heel vele plezier gewoond. Toen werd verhuisd 
naar hun huidige woning aan de W. Alexan-
derstraat 36. Deze woning en ook de woning 
op nummer 38 had Cees samen met buurman 
Henk van Dam gebouwd. 

Cees heeft zich een lange periode voor de 
samenleving ingespannen. Zo was hij o.a. 
actief als diaken en later als ouderling binnen 
de hervormde gemeente van ons dorp, was hij 
voorzitter van het schoolbestuur en raadslid 

voor de PCG in de gemeente Zegveld. Voor 
al deze inspanningen ontving hij in 2009 een 
Koninklijke Onderscheiding.
Zijn arbeidzame leven heeft Cees eerst als 
timmerman in Kamerik gewerkt, vervolgens 
enkele jaren bij Architectenbureau Overhage 
in Utrecht en tot slot vanaf 1972 bij de afdeling 
Bouwkunde van de gemeente Woerden. Toen 
hij 62 jaar was kon hij vervroegd uittreden 
door gebruik te maken van de toenmalige 
VUT-regeling.  
Dit heeft voor haar trouwen gewerkt in een 
kleine kruidenierswinkel in Kamerik. “Zo’n 
winkel waar je zelf nog de vermicelli moest af-
wegen. Toen ik in Zegveld woonde heb ik hier 
en daar in de huishouding gewerkt. Maar toen 
de kinderen geboren werden, Jan-Willem in 
1971 en Lilian in 1974, kon ik moeilijker weg. 
Cees was immers heel vaak op pad”. 
Cees is, zoals hij dat zelf noemt, hobbyboer. 
“Ik heb wat schapen en kippen. En als het 
even kan gaan we ’s zomers varen met de boot, 
meestal in Vinkeveen. Vroeger vaarden we 
met de kinderen veel naar Katwijk”. Dit is lid 
van Passage en zit in het bestuur van zangver-
eniging De Lofstem. Zij is daarvan al ruim 40 
jaar lid en 25 jaar secretaresse.
Het gouden jubileum wordt op 24 november 
a.s. met hun zoon Jan-Willem, zijn vrouw Nel, 
dochter Lilian en haar man Henri en hun ze-
ven kleinkinderen, familie en vrienden gevierd 
in Gasterij De Milandhof. 
 
De Berichtgever heeft alle drie de bruidsparen 
gefeliciteerd met hun jubileum en hen het 
bloemetje van de maand overhandigd. Daarbij 
wensen wij hen nog hele mooie en gezonde 
jaren toe.  �



Kerstconcert!
(Een ingekomen bericht) 

DV Zaterdag 15 december geeft Gospelkoor 
El-Shaddai een kerstconcert in de Hervormde 
kerk te Zegveld. Het concert begint om 20.00 
uur (deuren open om 19.30 uur).
De kaarten voor dit concert kosten €5,-, ook zal 
er een collecte zijn bij de uitgang. De opbrengst 

hiervan is t.b.v. de restauratie van de kerk.
De kaarten zijn te bestellen op www.hervormd-
zegveld.nl webwinkel (ideal) en op de Juliana-
laan 7 (Rianne Verburg). Bij de ingang van de 
kerk zijn de kaarten €7,50, als er dan nog kaar-
ten zijn. Meer informatie over het koor vindt u 
op www.gospelkoor-elshaddai.nl. We hopen op 
een mooi concert en een volle kerk!
Roy van Brenk, Erik van Dam, Daniëlle van 
Elk, Wilma Hoogerbrugge, Marianne Verboom 
en Rianne Verburg.  �
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• Beschoeiingen

• Vlonders

• Hekwerken

• Tuinschermen - geïmpregneerd  
 - hardhout
 - gaaselementen 
• Grondwerk - kraanwerk 
 - rioleren
• Erfverharding - grind
                        - split      
     - straatwerk   
• Tevens doen wij diamantboren 

W. J. VONK         ZEGVELD
• LOONWERK • GRONDWERK • TUINAANLEG • DIVERSEN 
Clausstraat 5 • 3474 JZ Zegveld • T 0348-692705 • M 06-25120414

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

Anne’s Bloem 
Middenweg 9D - 3474  KC Zegveld 

T. 0348 767099

Woensdag 13:30 - 17:00 uur 
Donderdag en vrijdag 9:00 - 17:00 uur 
Zaterdag 8:30 - 16:30 uur

De openings-
tijden zijn:�

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

Nergens lekkerder...
   Roomboter amandel 

letter of staaf

Op donderdag 8 november jl. was er door het 
College van Kerkrentmeesters van de hervormde 
gemeente een Look & Feel avond georganiseerd. 
Een avond waarbij de gemeenteleden over de 
stand van zaken rondom de restauratie van de 
kerk werden bijgepraat. Maar het Look & Feel 
sloeg zeker ook op de materialen die voor de 
restauratie ingekocht dienen te worden. Keuzes 
die nog gemaakt moeten worden en waarbij de 
mening van een ieder er toe doet. Wat voor tegel 
moet er op de vloer komen? Moet het een vloer 
worden met daarop een Vietnamese natuursteen 
die volgens insiders veel vuil aantrekt of moet 
er een keramische tegel op de vloer komen en 
dan welke kleur. Daarbij is ook de vraag en het 
mysterie: Liggen er nog oude grafzerken onder 
de vloer? Van één gave grafzerk is dit bekend. 
Deze grafzerken zouden in de nieuwe vloer 
ingemetseld kunnen worden. Ook de vraag: 
Welke kleur moeten de gordijnen krijgen? Hoe 
komt de lambrisering er uit te zien en de kleuren 
van het schilderwerk? Allemaal vragen waar op 
korte termijn een beslissing over genomen moet 
worden. Want de start van de restauratie is ge-
pland op 23 april 2019. Ontwerpburo Marianne 
Stolwijk uit Kamerik heeft de kerkrentmeesters 
hierover geadviseerd en vertelde ook wat haar 
ideeën zijn aangaande al deze vragen. 

De begroting bedroeg vorig jaar € 625.000,00. 
Dit bedrag is zo goed als binnen. De eigen ge-
meente heeft thans € 497.595,00 bijeen gebracht 
en via fondsen is er € 119.000,00 ontvangen. 
Echter, er is ook een tegenvaller. De vraag vorig 
jaar was ook: Hoe is het met de fundering ge-
steld. Bij een inspectie dit jaar waarbij een flink 
gat van 2½ tot 3 meter is gegraven, was de uitslag 
teleurstellend. In de palen onder de fundering zit 
een bacterie die de palen aantast. Het is nog niet 
zo erg dat het gebouw instort maar e.e.a. moet 
wel hersteld worden, kosten zo’n € 165.000,00. 
Dit bedrag hoopt het College van Kerkrentmees-

ter wederom te verwerven uit giften en fondsen. 
Want het uitgangspunt is dat er na de restauratie 
geen schulden mogen zijn. Nu al zijn er veel 
geplande werkzaamheden die door vrijwilligers 
kunnen en zullen worden gedaan. Maar er zijn 
veel vrijwilligers nodig. Binnenkort gaat een 
brief uit met de vraag: Wat kunt u/jij doen bij 
de restauratie van de kerk? De kerkrentmeesters 
willen namelijk weten, wat kunnen we zelf doen 

‘Look & Feel avond’ in hervormde kerk
en wat moeten we bij andere bedrijven inkopen. 
Ook wordt gedacht om uitstel te geven aan de 
aanpak van een groot deel van de ramen. 
Het werd met recht een Look & Feel avond, 
kijken en voelen hoe de nieuwe materialen in de 
kerk eruit gaan zien. De kerkrentmeesters zijn 
dankbaar met alle reacties. En de gemeente heeft 
er een goed gevoel aan overgehouden door hen 
er bij te betrekken.  �

Deelnemers VBW 2018 zochten het uit
(Een ingekomen bericht) 

In de herfstvakantie vond de Vakan-
tie Bijbel Week (VBW) plaats. Het 
thema was dit jaar ‘Zoek het uit!’. De 
kinderen mochten aan de hand van dat 
thema ontdekken wie Jezus is. Iedere 
dag waren er circa 80 kinderen in de 
Jorai aanwezig om samen te zingen, 
te kijken naar een sketch, te luisteren 
naar een Bijbelverhaal en/of met elkaar 
te ‘babbelen’ en te knutselen en/of een 
spel te spelen. Elke keer was het enorm 
gezellig en genoot iedereen. Op zondag werd de VBW afgesloten met een kerkdienst. Na afloop was 
iedereen welkom in De Voorhof voor een bakje koffie, thee of iets fris. Uiteraard was er toen ook koek en 
snoep. Volgend jaar is er weer VBW. De eerste datum om alvast op te schrijven is zaterdag 2 maart.
Door Petra Pennenlikker.  �
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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

www.salonlasonrisa.nl  06-28899367
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Nog nooit had u zulke zachte handen! Ook leuk om cadeau te geven!

����������������

(Een ingekomen bericht)

Afgelopen editie van Zegveld Smaakt Naar 
Meer was het laatste optreden van CSZ 
bestuursleden Arjan Ton, Ronald de Jong, 
Ciska Klooster, Roland van Dalsen en Robert 
Beukers. De afgelopen jaren vormden zij het 
bestuur van de CSZ. Vele succesvolle evene-
menten hebben zij georganiseerd voor Zegveld 
waaraan een ieder, van jong tot oud, kon mee-
doen. Nu, na 10 jaar, was het tijd om het stokje 
door te geven. Rick en Elbert, die de laatste paar 
jaar ook in het bestuur hebben meegedraaid, 
hebben vervolgens verschillende mensen ge-
polst om de CSZ voort te zetten. Al snel werd er 
door een aantal mensen enthousiast gereageerd. 

Het nieuwe bestuur stelt zich bij deze graag aan 
u voor.
Achter van links naar rechts: Coen van 
Oostrum (penningmeester), Dennis de Jong, 
Elbert Stoof (secretaris), Rick Voorend (voorzit-
ter), Mark Heemskerk, Wiljo Fierens.
Voor van links naar rechts: Sjoerd Blonk, Basti-
aan Brak, Remco de Kruijf, Sven van der Plank, 
Gertjan Brak.

Inmiddels zijn de eerste ideeën al op komen 
borrelen bij de nieuwe bestuursleden. “We 
hopen de jaarlijkse dorpsevenementen Zegveld 
Zomert en Zegveld Smaakt Naar Meer op 
een leuke manier invulling te gaan geven. Wij 
vinden het belangrijk dat alle Zegvelders er ook 
in de toekomst volop van kunnen blijven genie-
ten”, aldus de kersverse voorzitter Rick Voorend.  
Wij willen Arjan, Ronald, Ciska, Roland en 
Robert bedanken voor hun fantastische inzet in 
de afgelopen jaren. 
Wij mogen met een mooie basis de CSZ 
voortzetten en hopen u allemaal te zien tijdens 
Zegveld Zomert op 13 juli 2019.  � 

Stratenvolleybal een succes 
(Een ingekomen bericht)

Donderdag 25 oktober jl. was het een drukte van belang in de sportzaal van de Milandhof. Er 
deden 13 teams mee aan het stratenvolleybaltoernooi wat georganiseerd werd door volleybalver-
eniging Animo’72. De teams waren verdeeld over twee poules en speelden wedstrijden van 10 mi-
nuten. De finale werd gespeeld tussen de Wasstraat en de Prunuslaan. De Wasstraat was duidelijk 
de beste en won met 23 tegen 13 van de Prunuslaan.  Zij kregen de wisselbeker en een welverdiende 
taart. Het winnende team bestond uit: Huibert Brak,  Paul van Meijeren, Wijnan van Ingen, Mar-
tijn van der Knaap, Arie van der Knaap, Anneloes van Middelkoop en Rosanne Vergeer.

Ook volleyballen?
Het meidenteam van volleybalvereniging Animo’72 is op zoek naar nieuwe leden! Ben je tussen 
de 14-18 jaar? Heb je balgevoel of vind je het leuk om te volleyballen? Kom gezellig een keertje 
meekijken of trainen om te kijken of volleybal iets voor je is! Iedere donderdagavond trainen we 
van 19.00 – 20.30 uur. Meld je aan via één van de leden of stuur een e-mail naar animo1972@
hotmail.com.  �

Nieuw bestuur Culturele Stichting Zegveld
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In gesprek met … Truus Verhage-Hellingerwerf
In de kamer hangt nog steeds 
de slinger, gemaakt door de 
kleinkinderen waarop staat: 
‘Hoera, super oma 90 jaar’. Ik 
ben in huis bij Truus Verhage-
Hellingerwerf. 
Truus werd op 25 augustus 
1928 in de Bodegraafse 
Meije geboren als Geertruida 
Johanna Hellingerwerf, een 
van oorsprong Friese naam. 
Truus vertelt: “Mijn opa Cees 
Hellingerwerf heeft het café 
‘De Halve Maan’ als eerste 
beheerder gerund. Het café 
stamt vanuit 1888. Mijn vader 
is in het café geboren”. Haar 
vader was zijn leven lang boe-
rendaggelder. Toen hij ging 
werken bij boer Boekhorst 
in de Meije kregen de ouders 
van Truus een woning naast 
de Rooms-Katholieke Kerk 
toegewezen. Daar woonde 
het gezin Hellingerwerf met 7 
kinderen, vier meisjes en drie 
jongens. Toen Truus geboren 
moest worden was het heel 
slecht weer. “Mijn vader 
heeft toen met een tentwagen 
de dokter uit Bodegraven 
gehaald”. Een tentwagen is 
een rijtuig getrokken door een 
paard. Het rijtuig is ontstaan 
uit een boerenkar die is over-
kapt met zeildoek. 
Truus volgde de lagere school 
in de Meije, de huidige Milandschool. “Ik was 
heel erg verlegen, durfde niet te praten en 
huilde heel erg veel. In de klas werd ik getroost 
door mijn broer Jaap of klasgenootje Annie 
Sluis. Na een jaar was het over. Ik bleef zitten 
en voelde me daarna een soort oppermachtig 
als oudste van de klas. Daarna ben ik niet meer 
blijven zitten”. Voordat de schoolkinderen naar 
school gingen was het gebruikelijk dat ze om 
acht uur ’s morgens eerst de mis bijwoonden. 
“Deze mis duurde tot ongeveer kwart voor 
negen. Het werd wel in de gaten gehouden of je 
naar de mis ging, want het werd door de school 
bijgehouden. Op zondagmorgen gingen we 

ook naar de mis en ’s middags naar het Lof, een 
katholieke gebedsdienst met zang. Ook ging ik 
naar de Maria-vereniging. Maar hoe dat precies 
zat weet ik niet meer”. 
Truus heeft alle toen nog zeven klassen door-
lopen. “Daarna moest ik gaan werken. Toen 
ik van school af kwam zei mijn moeder tegen 
mij: “Frans van Zoest is geweest en ik heb je 
verhuurd”. Ik vond dit niet zo leuk en zei gelijk 
tegen mijn moeder: als ik maar niet hoef te 
melken”. Op 19 mei 1943 is ze begonnen op de 
boerderij van Frans van Zoest. “Met een klein 
koffertje waarin wat kleding zat, kwam ik op de 
boerderij aan. Je bleef er namelijk ook slapen. In 

het koffertje zat hooguit een 
jurk, een paar sokken en twee 
onderbroeken. Meer had je 
niet. Ik weet nog goed dat me-
vrouw Van Zoest uit een oude 
grote onderbroek voor mij een 
kleinere ‘nieuwe’ onderbroek 
heeft gemaakt. De W.C., dat 
was ook zoiets. Het was een 
oude poepdoos die achter op 
het erf stond. Als het ’s avonds 
donker was liepen mevrouw 
Van Zoest en ik gearmd er 
naar toe, want alleen durfden 
we niet”. 
Uiteindelijk moest Truus 
van Van Zoest wel leren 
melken. “Hij paaide mij 
door te zeggen: “Je krijgt van 
mij een nieuwe jurk als je 
gaat melken”. Later werd ik 
geroemd dat ik zo goed kon 
melken”. Het werken bij de 
boer betekende voor Truus 
dat ze zeven dagen in de week 
moest werken. Eenmaal in de 
vier weken was ze op zondag 
na de Hoogmis van ’s morgens 
tien uur tot ’s avonds vrij en 
mocht ze naar huis. “Nou ja, je 
wist niet beter”. 
De laatste oorlogsjaren heeft 
Truus op de boerderij meege-
maakt. Van Zoest was in de 
oorlog actief in het verzet. Zij 
herinnert zich de droppings 
van kleding en voedsel nog 

goed. “Ook hebben er enkele weken een Duitser 
met een gevangen genomen Italiaan ingekwar-
tierd gezeten op de boerderij. Het was een 
goede Duitser die graag zijn verhaal vertelde, 
maar daar mocht ik niet bij zijn. De Italiaan was 
op blote voeten en kreeg toen hij wegging een 
paar klompen van Van Zoest mee. 

Truus was 21 jaar toen ze de liefde van haar 
leven tegen kwam. Het was de twee jaar oudere 
uit Nieuwkoop afkomstige Philippus Wilhel-
mus Johannes (Flip) Verhage. Hij was boeren-
daggelder bij Gijs Vergeer in de Meije. De boer-
derij van Vergeer was de volgende boerderij 
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na die van Van Zoest in de Meije en stond aan 
de overkant van het water. Truus vertelt: “Op 
een zondagmiddag mocht ik met mijn zus een 
rondje gaan fietsen. We fietsen naar het einde 
van het Meijepad en daar stond Flip te wachten. 
Hij vroeg toen of hij me ‘thuis’ mocht brengen 
bij Van Zoest. Daar zei ik geen nee tegen. En zo 
is het gekomen. Vier jaar hebben we verkering 
gehad. 

Op 28 mei 1954 zijn Truus en Flip voor de wet 
getrouwd op het gemeentehuis in Zegveld. “We 
zijn er samen op de fiets naar toe gereden. Maar 
wij wisten niet dat er ook een getuige bij het 
huwelijk moest zijn. Op dorp liep toen politie 
Joor en hij werd onze getuige. Elf dagen later, 
op 8 juni 1954 is ons huwelijk in de Rooms-
Katholieke Kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte 
in de Meije kerkelijk ingezegend. We konden 
er lopend naar toe, want het was bijna naast de 
deur. We trouwden ’s morgens om half tien in 
de kerk, dus we hadden daarna een hele dag om 
te feesten. Het feest was in café De Halve Maan 
en kostte totaal ƒ 300,00. Mijn trouwjurk is bij 
Spaas’ Stoffenhuis in Bodegraven gemaakt en 
kostte ƒ 75,00. Na ons huwelijk ben ik gestopt 
met werken, dat was in die tijd heel gewoon. We 
gingen wonen in een klein huisje in de Stichtse 
Meije. Daar zijn alle kinderen geboren. Eerst 
vier jongens: Hans, Arjan (Flip), Wim, Martien, 
vervolgens dochter Annemarie en tot slot 
onze zoon Fred”. Vader Flip heeft tot 1972 als 
boerendaggelder bij boer Gijs Vergeer gewerkt. 
Toen ging hij werken bij Van Ooijen Gouda, 
een aannemer in wegenbouw. In verband met 
verandering van werk verhuisde het gezin in 
dat jaar naar Zegveld. Eerst hebben ze drie 
maanden in het kleine huisje aan de Hoofd-
weg 167 gewoond totdat het huis aan de W. 
Alexanderstraat 11 leeg kwam en zij daar naar 
toe konden gaan. De eerste verhuizing naar 
Hoofdweg 167 ging zo snel dat zoon Hans bij 
thuiskomst ’s avonds in de Meije een leeg huis 
aan trof. Hij was een week wezen varen met Jan 
Balvert en van de buren kreeg hij te horen dat 
hij naar Zegveld moest. 

Eenmaal in Zegveld werd Truus al gauw lid 
van de Meije gym. Een groep vrouwen uit de 
Meije die in de Milandhof door oefeningen de 
ledematen soepel probeerden te houden. “Zo 
bleef ik gelijk op de hoogte van wat er in de 
Meije gebeurde”. 
Toen de kinderen wat groter werden, ging 

Truus hier en daar helpen in de huishou-
ding, o.a. bij kruidenier Piet Verweij en oma 
Voorend. Oma Voorend namen ze ook op 
zaterdagavond mee naar de kerk die gehouden 
werd in de toenmalige Kringschool aan de 
Floris Versterstraat in Woerden. Daar werd om 
half zes een mis gehouden.

Voetbal speelde een grote rol binnen het gezin 
Verhage. Alle jongens speelden dit spel. En het 
gebeurde niet zelden dat er aan het eind van 
de zaterdagmiddag acht voetbaltassen lagen, 
ja ook van enkele schoondochters, die moeder 
Truus mocht omkeren en de voetbalkleding 
kon wassen. Daarbij werd ook verwacht dat de 
voetbalschoenen werden schoongemaakt. Truus 
heeft vaak gedacht: “Van mijn part gooien ze 
een bom op het voetbalveld”.  

Haar man Flip kon stoppen met werken toen 
hij 58½ jaar was, door gebruik te maken van 
de VUT-regeling (vervroegde uittreding). 
Zijn vrije tijd wist hij goed te vullen met zijn 
volkstuin en voetbal kijken. Daarnaast heeft hij 
her en der heel wat straatjes aangelegd. Truus 
en Flip gingen ook reizen maken, zoals een 
Rijnreis en een busreis naar Hongarije. 
Begin jaren negentig bestond de mogelijkheid 
om hun huurwoning te kopen. Voor Truus en 
Flip was dit niet weggelegd, maar hun zoon 
Fred heeft gebruik gemaakt van deze mogelijk-
heid. In 1991 werd voor de laatste keer verhuisd 
en gingen zij naar de Korensloot 22. Ze hadden 
daar heel goed contact met de toenmalige bu-
ren, de familie Tholenaar. Zij gingen zelfs met 
hen op vakantie. 
Truus deinsde nergens voor terug. Vlak voor 
haar 80-ste verjaardag fietste ze op de Miland-
weg en zag daar een luchtballon landen. “Dat 
lijk me leuk”, was haar reactie. De kinderen wis-
ten gelijk een cadeau voor haar 80-ste verjaar-
dag. Zo beleefde Truus haar eerste luchtdoop en 
verzucht: “Ik word maar verwend”. 
Ook verdriet is Truus niet bespaard gebleven. 
Want op 19 oktober 2014 overleed haar man 
Flip, die zij de laatste jaren van zijn leven zelf 
heeft verzorgd. 

Als u denkt dat Truus thans achter de gerani-
ums zit, heeft het mis. Haar dochter Annemarie 
zegt hierover: “Eigenlijk is ze in Zegveld tot 
leven gekomen. In de Meije had je niet veel. 
Dat was eerst wel vreemd voor haar”. Wekelijks 
wordt een heel programma afgewerkt. Zo gaat 

ze op maandagavond naar de breiclub in de 
Zegge van Welzijn Zegveld; op dinsdagmor-
gen koffiedrinken van Zegveld Zorgt bij Atie 
Vermeij; op dinsdagmiddag naar de kaartclub 
in de Zegge; woensdagmorgen wordt er gewan-
deld met de wandelclub Zegveld Beweegt van 
Welzijn Zegveld; eenmaal in de veertien dagen 
neemt ze op woensdagmiddag deel aan de 
Open Tafel van Welzijn Zegveld en tot slot gaat 
ze tussendoor nog wel eens wandelen met me-
vrouw Tanger. “Van dit alles geniet ik enorm”. 
En thuis kan ze ook niet stilzitten en wordt er 
gebreid, gehaakt, gelezen of gepuzzeld. 
In juli van dit jaar (2018) heeft zij voor het 
eerst gevlogen. “Ik ben met al mijn kinderen en 
enkele aanhang als verrassing naar mijn zoon 
Wim in Frankrijk geweest om daar zijn 60-ste 
verjaardag te vieren. Het was een prachtige reis”. 
En wat het vliegen betreft: “O, dat stelde niks 
voor”. Vanuit het vliegtuig zag ze het landschap 
heel langzaam onder zich doorglijden en dacht 
dat ze met een slakkengangetje vlogen terwijl 
dit in werkelijk 900 kilometer per uur was. Ze 
moet er om lachen als ze hier aan terug denkt. 
Op de terugreis heeft ze in het vliegtuig nog een 
oude Meijenaar van haar leeftijd ontmoet, die 
ze uit haar jeugd echt niet kende. Dit was Bep 
van Dommelen die met de Zegveldse Piet de 
Kruijf was getrouwd. U begrijpt dat die twee 
niet uitgepraat raakten en elkaar af en toe nog 
eens bellen. 

Inmiddels heeft Truus de leeftijd der zeer 
sterken bereikt en vierde op 25 augustus jl. 
haar 90-ste verjaardag. Zij deed dit in Gasterij 
De Milandhof. Op de receptie zijn bijna alle 
mensen van ‘haar clubjes’ geweest om haar te 
feliciteren. Daarna heeft ze met alle kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen gegeten bij Spies 
& Spijs. “Zelfs Wim was met zijn vriendin 
en dochter overgekomen uit Frankrijk”. Wim 
die zijn oude moeder echt niet vergeet, want 
iedere zondag klokslag 12 uur belt hij haar. 

Truus Verhage, een vrouw die nog midden in 
het leven staat met nog een goede gezondheid 
en een vrouw die nog een jong hart heeft. “Ik 
ben dankbaar dat ik nog zoveel mag meema-
ken en dat ik de meeste dingen in huis nog zelf 
kan doen. En ik ben supertrots op mijn zes 
kinderen en hun aanhang, de negen kleinkin-
deren en de inmiddels twee achterkleinkinde-
ren”. Mooie woorden om dit interview mee af 
te sluiten.  �
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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
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ERKENDE
VERHUIZERS

SPANJEWEG 12
2411 PX BODEGRAVEN

TEL.0172-613635

Agenda 2018:
Zondag 25 nov - Live muziek m.m.v. Mid-West

Aanvang 16.00 tot 19.00 uur

* Maandag 10 dec - Kerstworkshop 22,50 pp *
����������	�	
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�
�����������	���		

(zaak open vanaf 19.00 uur) Aanvang 19.45 uur.

* Vrijdag 14 dec - Lady’s Kerst Bingo 15,- pp *
Gezellig bingo spelen voor mooie prijzen. Aanvang 20.00 uur

* vooraf reserveren of een kaart kopen *

1e en 2e Kerstdag gesloten
Oudejaarsdag vanaf 19.00 uur gesloten 

(keuken dicht vanaf 18.30 uur)
1 tot en met 3 januari gesloten.

Hazekade 20 - Telefoon: 06 14445511

Hoofdweg 27 - 3474 JA Zegveld
Tel.nr. 0348-691233 Autobedrijf
Tel.nr. 0348-690304 Autoschadebedrijf
www.autobedrijf-andeweg.nl

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



Burgerlijke stand

De Berichtgever in 2018 
De Berichtgever hoopt in 2018 te verschijnen op: 
21 december.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 
woensdag 5 december 2018 binnen te zijn. 
Adver tenties uiterlijk vrijdag 7 december 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 Korensloot 15. 
Indien er vervoer nodig is dan graag tevoren 
aanmelden bij Atie Vermeij, telefoon 691658. 

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

24 nov.: Intocht Sinterklaas
17 dec.:  Kerstbroodmaaltijd Welzijn Zegveld
17 dec.:  Kerstzangavond
18 dec.:   Vergadering van het Dorpsplatform in 

de Milandhof. Aanvang 20.00 uur
28 dec.:   Spelletjesmiddag met verrassing bij 
 Welzijn Zegveld
31 jan.: Lampionoptocht 
 van de Oranjevereniging 
13 apr.: Toneelavond
11 mei: Familiemarkt  �

Geboren: 

9 oktober 2018
Flynn, zoon van
Marvin Wisseloo & Brenda Brady
Kastanjelaan 5, 3474 KB  Zegveld

15 oktober 2018
Jasmijn, dochter van
Marien & Sylvia Versluis-Verhagen
Oeralstraat 8, 3446 DT  Woerden

25 jaar getrouwd:

8 oktober 2018
Bert & Marieke Stolwijk-Weck
Korensloot 11, 3474 HN  Zegveld

Overleden:

19 oktober 2018
Alida Maria (Rie) Brak-Hogendoorn
op de leeftijd van 91 jaar
laatst gewoond hebbende: 
Hofplein 44, 3445 ZH  Woerden
Correspondentieadres: D.H. van Selm-Wijnen, 
Ridderslag 15, 4153 XG Beesd

Dank u wel
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de 
vele kaarten en lieve woorden na het overlij-
den van mijn lieve man en onze papa

 Peter Ebbelink

Het heeft ons diep geraakt en we voelen ons 
gedragen door alle reacties.

Ingrid Ebbelink en kinderen
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Stuur een kaartje naar 
De Berichtgever!!

Als u wilt dat een geboorte, jubileum, 
overlijden etc. in de Berichtgever vermeld 

wordt onder de burgerlijke stand, dan 
verzoeken wij u dit ons te melden. 

Vergeet u dus niet om de Berichtgever 

een kaartje te sturen! 

Uw kaartje kunt u het beste sturen naar:

Gert Ton, Broeksloot 43. 
3474 HS  Zegveld

 
(Een ingekomen bericht)  

Zaterdagochtend 1 december a.s. houdt Zegveld 
Zorgt van 10.00 uur tot 12.00 weer een Ontmoet 
& Groet!
Dit keer staat, naast Zegveld Zorgt dorpsconsu-
lent Henk Oskam, ook de Zegveldse postcom-
mandant van de brandweer Gijs van Brenk voor 
u klaar. U kunt Gijs ontmoeten en van hem 
horen wat de brandweer allemaal doet. Of mis-

Ontmoet & Groet

Welzijn Zegveld
Broodmaaltijd
Op maandag 17 december a.s. is er voorafgaand  aan de 
kerst zangdienst een broodmaaltijd in de Milandhof. Om 
16.30 uur wordt u ontvangen met een drankje, waarna om 17.00 uur de maaltijd zal beginnen. De 
eigen bijdrage bedraagt € 8,00. Opgeven kan tot 13 december a.s. bij Hanneke Kastelein, tel: 691891.

Schilderen/tekenen
Op donderdagmorgen wordt er van 10.00 uur tot 12.00 uur getekend en of geschilderd in de Meije-
zaal van de Milandhof. De lessen worden gegeven door teken/schilder docente Marijke Abbink.
Op dit moment is er nog plaats voor één persoon om aan deze lessen deel te nemen. Loop gerust eens 
binnen om te kijken of het iets voor je is. Opgeven kan bij Riet Verheul, tel: 691045.  �

Sint in Zegveld 
(Een ingekomen bericht)

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten brengen zater-
dag 24 november a.s. een bezoek aan Zegveld. 
Muziekvereniging ‘Kunst Na Arbeid’ vertrekt 
om 14.00 uur vanaf de Milandhof en begeleidt 
de Sint bij zijn rondgang door het dorp. Om 
15.00 uur wordt het feest in de Milandhof 
voortgezet. Wethouder George Becht heet de 
Spaanse gast welkom namens de gemeente.  �

Opbrengst kledingbeurs 
bij Familie van Ingen
Op 5 en 6 oktober jl. was de najaars-kleding-
beurs bij Familie van Ingen aan de Molenweg. 
Ook dit keer is er weer een prachtig opbrengst 
behaald van € 800,-- . Half oktober is Familie van 
Ingen weer naar Roemenië afgereisd. Daar heb-
ben ze weer geld en goederen gebracht naar de 
armste mensen. Zij hebben het hard nodig, zeker 
nu de winter voor de deur staat. 
Iedereen bedankt!  �

Voorlezen in Zegveld 
(Een ingekomen bericht)

Om de week, in de oneven weken, wordt er 
op dinsdagmiddag op verzoek voorgelezen in 
Biblio theek Zegveld. Er is geen vast voorlees-
moment op de middag. Tussen 14.00 en 17.00 
uur bent u welkom met uw kleintje(s). U kunt bij 
één van de medewerkers aangeven dat u voor het 
voorlezen komt. Gratis deelname.  �

Buurtbus zoekt 

chauffeurs
Vereniging “Buurtbus de Meije” is dringend op 
zoek naar nieuwe collega vrijwilligers als chauf-
feur m/v op de buurtbus. Het is voor maximaal 
drie uur per week. Voor het rijden met de buurt-
bus is het normale rijbewijs B/E benodigd. Voor 
meer informatie kunt u gaan naar de website 
www.buurtbusdemeije.nl of u kunt contact op-
nemen met mevrouw Anneke Graman, telefoon 
0348 - 691505.  �

schien bent u geïnteresseerd in het werk van de 
brandweer? Kom dan zaterdag 1 december langs 
voor de Ontmoet & Groet! Er staat een kop kof-
fie, thee of iets fris en wat  lekkers voor u klaar!
Locatie: Voor bij Coop Bremmer, Middenweg 1 
in Zegveld. 
Datum: zaterdagochtend 1 december 2018
Tijdstip: 10.00 -12.00 uur
Wordt ook vrienden van Zegveld Zorgt op 
facebook!  � 




