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Mozaïekbankje onthuldZaterdag 8 september jl. was het zover. 
Het mozaïekbankje is geplaatst bij 
Gasterij De Milandhof en onthuld. 
De onthulling werd verricht door 
Thea Ton en de vrijwilligers die haar 
hebben geholpen bij het maken van 
dit bankje. Het was ook haar idee om 
bij het 25 jarig jubileum van het VSB 
Fonds Woerden een bijdrage aan te 
vragen. Zij schreef: “Ik wil een bankje 
maken voor heel Zegveld en wil het een 
prominente plek geven”. Deze aanvraag 
werd gehonoreerd met een bedrag van 
€ 1.000,00. Een mooi startbedrag. Om 
het bankje verder te kunnen realiseren 
werd sponsorgelden ontvangen van 
de Gemeente Woerden, Onderling 
Verzekerd, het Dorpsplatform Zegveld, 
Coop Bremmer, A. van 
den Dool zand en grind, 
Koersgroep Recreatie en 
Toerisme, Luc4me en 
Peter Brak Verreikers. 
Aan de hand van allerlei 
ideeën heeft Geert Olde-
beuving het uiteindelijke 
ontwerp gemaakt. Maan-
den zijn alle vrijwilligers 
bezig geweest met het 
leggen van 80.000 moza-
iekstukjes. In een schuur 
bij Hans Uittenbogaard en 

Adrie de Jong kon men 
in alle rust werken aan 
dit project. Het bankje is 
fantastisch mooi gewor-
den, zo mooi zelfs dat 
het VSB Fonds Woerden 
al heeft toegezegd voor 
het volgende bankje dat 
Thea wil gaan maken 
een startbedrag van € 

1.000,00 zal sponsoren. Wie volgt? 
Complimenten voor Thea die enorm 
veel energie heeft gestoken om dit eerste 
mozaïekbankje voor Zegveld gereali-
seerd te krijgen. En het is maar dat u het 
weet, er volgen er meer.  �

Foto boven: enkele vrijwilligers helpen 
bij de onthulling van het bankje.  
Links op de foto: Thea Ton.

Adrie van Meurs-de Koning is op 20 
september jl. geïnstalleerd als raadslid 
voor de partij Lijst van der Does in de 
gemeenteraad van Woerden. 
Zij volgt Heidi den Hartigh op die sinds 
kort raadslid was, maar door gewijzigde 
omstandigheden zich buiten Woerden 
gaat vestigen en dat is onverenigbaar 
met het zijn van raadslid in Woerden. 
Adrie woont vanaf augustus 2016 sa-
men met haar man Theo in Zegveld en 

vanaf december 2016 aan de Hoofdweg 
167. Samen hebben zij twee kinderen, 
een jongen en een meisje die echter 
niet meer thuis wonen. “We wonen hier 
heerlijk. Zegveld is nog echt een dorp 
en de mensen heel gemoedelijk”. 
Adrie is sinds 2010 werkzaam bij de 
MBO Raad (Middelbaar Beroeps 
Onderwijs) in Woerden. Zij is daar fa-
cilitair medewerker, hoofd van de BHV 
(Bedrijfshulpverlening) en preventie-
medewerker. 
In Linschoten was zij 20 jaar lid van de 
vrijwillige brandweer en stond zij haar 
mannetje. In 1996 volgde zij de cursus 
voor beginnende brandweermannen/
vrouwen samen met enkele brandweer-
mannen uit ons dorp. 
De EHBO heeft ook haar hart. Jaren-
lang was zij freelance instructeur bij 
deze club en inmiddels volgt zij de 
lessen van de EHBO vereniging De 
Meije-Zegveld. 
Ons dorp heeft al kennis met Adrie 
kunnen maken tijdens de afgelopen 

Oranjefeesten, want sinds dit jaar maakt 
zij deel uit van het bestuur. 
Lijst van der Does is een partij die echt 
bij Adrie past. “Onze partij is niet links 
of recht, maar gewoon recht door zee. 
Heel toegankelijk en laagdrempelig”. 
Het wordt Adrie’s eerste echte bestuur-
lijke ervaring. “Welke portefeuille ik ga 
krijgen is nog niet bekend. De porte-
feuilles worden opnieuw ingedeeld en 
gezien mijn ervaring bij de brandweer 
zou veiligheid helemaal bij mij passen. 
Ik heb er in elk geval erg veel zin in en 
ik hoop dat de inwoners van Zegveld 
mij als aanspreekpunt gaan zien en 
ook echt zullen aanspreken. Dat ik 
spreekbuis mag zijn naar de gemeen-
teraad toe. Om op de hoogte te blijven 
van wat er leeft in ons dorp hoop ik de 
vergaderingen van het dorpsplatform in 
de toekomst zeker te gaan bijwonen. De 
Berichtgever wenst Adrie een hele goede 
tijd binnen de gemeenteraad van Woer-
den en hoopt dat zij de belangen van ons 
dorp met verve zal behartigen. � 

Adrie van Meurs is ‘ons’ nieuwe raadslid
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O P R O E P 

Het Dorpsplatform Zegveld wil graag 
weten op welke plekken in Zegveld 

en de Meije er een

‘ b u i te n - A E D ’ 
aanwezig is. 

Graag opgeven bij de secretaris van 
het Dorpsplatform Zegveld, 

email adres: pj.vonk@ziggo.nl

Hieronder worden voor u de belangrijkste punten 
die in de vergadering van het Dorpsplatform Zeg-
veld van 3 juli 2018 op de agenda stonden op een rij-
tje gezet. De uitgebreide notulen kunt u ook lezen 
op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net

Nieuwe dorpswethouder    
Vanwege de verkiezingen is er een nieuw college 
aangetreden en heeft Zegveld een nieuwe dorpswet-
houder gekregen, de heer  George Becht. George was 
voor het eerst bij de vergadering van het Dorpsplat-
form Zegveld en dit is hem goed bevallen ! Hij merkt 
dat er op veel terreinen een nauwe samenwerking is 
tussen het Dorpsplatform Zegveld en de  gemeente. 
Hem is  ook opgevallen dat er veel actiepunten lang 
openstaan en hij vindt dat  daar snel iets aan gedaan 
moet worden.  

Uitkomst onderzoek afgebroken rioleringen 
Eikenlaan e.o.
Er zijn – na lang aandringen door het Dorpsplat-
form – nu twee (concept) rapporten binnen over de 
mogelijke oorzaak van de plotselinge verzakkingen. 
Uit het eerste rapport blijkt dat de verzakkingen wor-
den veroorzaakt door lekke rioolputten, waardoor 
grondwater via de riolering weglekt. Hierdoor komt 
de veengrond droog te liggen en zakt in. Het tweede 
rapport van eind juni is meer gericht op de eventu-
ele gevolgen voor de funderingen van de woningen. 
Het Dorpsplatform betreurt de gang van zaken. De 
ophoging is juist met lichte materialen uitgevoerd 
om de zakking tegen te gaan. Dit heeft heel veel geld 
gekost. Door de problemen lijken deze maatregelen 
helaas geen effect te hebben en zakken de straten 
net zo hard als zonder de dure maatregelen. De ge-
meente heeft toegezegd binnenkort met een plan van 
aanpak te komen. Het Dorpsplatform Zegveld heeft 
de gemeente gevraagd hierin vooral te letten op een 
goede communicatie met de bewoners. Daarnaast is 
de gemeente op het hart gedrukt om hier lering uit te 
trekken, gezien de ophogingswerkzaamheden in de 
‘’Slotenbuurt’’. 

Ophogen Nijverheidsbuurt
Met het ophogen van de Nijverheidsbuurt is gestart. 
Voor de bereikbaarheid is een noodweg aangelegd. 
Er is gepoogd de aansluiting van de noodweg op de 
Hoofdweg zo veilig mogelijk te maken met duidelijke 
borden en belijning in opvallende kleuren, in het fiets-
pad is een verhoging gemaakt. Doordat de aannemer 
oude leidingen is tegengekomen die niet bekend wa-
ren, is het werk wat vertraagd. 

Brug Molenweg-Julianalaan
De brug van de Molenweg naar de Julianalaan bij het 
Ooievaarsdorp moet vervangen worden. De gemeen-
te wil weten of deze brug een belangrijke functie heeft 
in de verkeersafwikkeling voor de achterliggende wijk 
of dat een fiets-voetgangersbrug op deze plek ook 
voldoende zou kunnen zijn. Er worden op drie plek-
ken in de wijk verkeerstellingen gedaan. Het Dorps-
platform is erg verbaasd over het voornemen van de 
gemeente om deze verkeersbrug mogelijk niet te ver-
vangen. Het is een belangrijke ontsluiting van een deel 
van Zegveld en het verkeer dat nu over de brug gaat, 
zal allemaal via de Julianalaan gaan rijden. 

Baggerwerkzaamheden
De afgelopen maanden zijn door de gemeente veel 
baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Langs de Hoofd-
weg, in de Slotenbuurt en bij het Branderpad. Het 
Dorpsplatform is tevreden over de uitvoering van het 
werk. Zo wordt goed gecontroleerd of de sloot de ver-

eiste diepte heeft. In het volgende winterseizoen gaat 
de gemeente verder met  de baggerwerkzaamheden.

Uitvoering maaiwerk
Voor het maaiwerk heeft de gemeente een nieuwe 
aannemer aangetrokken. In het algemeen is er in 
het dorp tevredenheid over de kwaliteit van het gele-
verde werk. Er wordt netter en regelmatiger gemaaid 
en rond bomen wordt er voorzichtig gedaan om be-
schadiging te voorkomen. Wel is aandacht gevraagd 
voor het maaien rond de bankjes in de Meije en bij de 
bochten in de Meije omdat dit anders tot verkeerson-
veilige situaties kan leiden. 

Ophogen/versterken Grechtkade
De Grechtkade aan de Zegveldse kant wordt ver-
hoogd. Het gaat om 8½km kade, vanaf de vroegere 
sluis aan het begin van de Hoofdweg tot aan de sluis 
bij Woerdense Verlaat. Verder wordt de achterwete-
ring naast de Grechtkade tussen de vroegere schutsluis 
en het Nespad verbreed, waarbij 5½km natuurvrien-
delijke oever wordt aangelegd. Het derde onderdeel 
van het project is de aanleg van een waterberging, die 
kan worden gebruikt als tijdelijke opslag bij extreme 
regenval. 

Verkeerssituatie oude dorpskern 
Het is  de bedoeling dat het streetprint op de weg in de 
oude dorpskern terugkomt.  Op verzoek van aanwo-
nenden is dit nog even aangehouden. Het streetprint 
is in 2002  aangebracht als verkeersremmende maat-
regel en ter verbetering van het aanzicht van het dorp. 
Op dit moment wordt de geluidsbelasting van diverse 
typen wegverharding  uitgezocht. De gemeente zal 
met de aanwonenden en het Dorpsplatform bekijken  
hoe het verder moet. 

Plan locatie Waldhoorn/Pionier
Het Dorpsplatform Zegveld is niet tevreden over de 

voortgang van de plannen. Al zes jaar wordt er over 
het realiseren van een seniorencomplex op de loca-
tie Waldhoorn/Pionier gepraat. Het Dorpsplatform 
en Zegveld Zorgt trekken er hard aan en zijn  met 
GroenWest en de gemeente intensief in gesprek. De 
stijgende bouwkosten, die natuurlijk mede ontstaan 
zijn door de vertraging van de plannen, en de duur-
zaamheidsmaatregelen (gasloos bouwen) leiden tot  
extra problemen. De partijen doen er alles aan om 
eruit te komen en er is goede hoop dat dit ook gaat 
lukken. Dat is in het belang van de ouderen die al zo 
lang naar een passende woning uitkijken. Door voor 
senioren te bouwen komt er daarnaast een doorstro-
ming op gang.  Er komen dan woningen voor jon-
geren beschikbaar, die anders gedwongen zijn naar 
Woerden uit te wijken.

Plan Weidz
Ook deze plannen, voor circa 35 woningen, lopen al 
heel lang. Al acht jaar wordt hierover gesproken en 
er is nog geen zicht op wanneer hiermee gestart zal 
worden. Door de stagnatie worden de huizen ook nog 
eens duurder door de fors stijgende bouwprijzen. De 
gemeente is zich hiervan bewust en onze dorpswet-
houder heeft gezegd dat de gemeente snel met dit 
plan aan de slag moet en vindt dat er heel snel wo-
ningbouw in Zegveld moet komen. 

Snippertjes
•  De gemeente zal een brief aan Vitens schrijven over 

de lagere waterdruk.
•   Het fietspad langs de Milandweg heeft door de werk-

zaamheden van OASEN veel schade opgelopen. Op 
het fietspad wordt een nieuwe asfalt laag aange-
bracht, nadat de werkputten zijn gaan ‘’zitten’’ De 
bermen zullen later worden aangepakt. 

•  Er is in het kader van gebiedsgericht werken heden 
een proef gestart in het dorp Harmelen en de wijk 
Molenvliet. De wijkambtenaar daar zal meer zelf in 
de wijk aanwezig zijn en contacten leggen. Deze zal 
veel praktische zaken ook direct oplossen met de be-
voegde instanties. Als de proef slaagt zal dat in meer 
dorpen en wijken de manier van werken worden. 

•  Er komt een nieuwe huisartsenpost in Woerden 
waar inwoners ’s avonds en in de weekeinden terecht 
kunnen.  Wanneer deze voorziening start is nog niet 
bekend. 

•  Er is langs de Hazekade bij het gedenkteken voor de 
omgekomen vliegers een mooi bankje geplaatst. Het 
VSB-fonds heeft gesponsord en ook het dorpsplat-
form Zegveld heeft hiervoor een bedrag beschikbaar 
gesteld. 

•  Er is voor het dorp een mozaiekbankje gemaakt, 
waaraan door heel veel vrijwilligers uit Zegveld is  
meegewerkt. Het VSB-fonds heeft gesponsord en 
ook het dorpsplatform Zegveld heeft  een bedrag 
beschikbaar gesteld. 

•  Hans van Kesteren, voorzitter van ‘’Zegveld Zorgt’’, 
heeft meegedeeld dat  de gemeente groen licht heeft 
gegeven  om in ieder geval tot 2020 door te gaan 
met de inzet van de dorpsconsulent (Henk Oskam). 
Voor de periode na 2020 moet opnieuw een aan-
vraag worden ingediend.

•  Het blijkt dat Zegvelders  ten aanzien van het bui-
tenzetten van zakken met plastic afval zich niet aan 
de regels houden. Al een week voor het ophalen 
hangen er zakken aan lantaarnpalen. De gemeente is 
gevraagd op te treden, maar Zegvelders……………. 
wij doen dit natuurlijk zelf. Laten wij ons daarom ge-
woon aan de regels houden.  �   

De datum van de volgende vergadering is bekend! 
Deze zal plaatsvinden op Dinsdag 9 oktober a.s. 
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Nieuws van het
Dorpsplatform

Zegveld

Zegveld, het dorp waar 
het leven goed is!
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Dalou de Bruin was met haar vriendin Katinka 
vijf weken op reis door Indonesië. Ze verbleven 
daar in zogenaamde homestay’s, een soort B&B. 
Zo ook in het plaatsje Senaru aan de voet van 
de berg Rinjani op Lombok. Het was zeven uur 
‘s-morgens en ineens begon de aarde te schud-
den. “Je denkt, dat zal wel een zwaar voertuig 
zijn, maar dan ineens hoor je iedereen schreeu-
wen: “Vlug naar buiten, het is een aardbeving!” 
Je beseft op dat moment nog niet wat er alle-
maal gebeurt. Je gaat net als de andere mensen 
zo snel mogelijk het huis uit. Eenmaal buiten 
gekomen is de chaos compleet. Iedereen rent 
door elkaar en schreeuwt.” De homestay waar 
wij overnachtte was gelukkig niet ingestort, dus 
konden we later op de dag al onze spulletjes 
ophalen. Slapen in huis was echter geen optie, 
dus sliep iedereen die nacht buiten in een bana-
nenveld. Dat was een hele bijzondere ervaring, 
er werd muziek gemaakt, gelachen, gehuild en 
iedereen zorgt voor elkaar. De volgende morgen 
hebben we ons plan gewijzigd, het leek ons niet 
verstandig om de Rinjani te gaan beklimmen. 
Maar om direct naar huis te gaan vonden we 
ook niet nodig. We besloten om naar de kust te 
gaan naar het plaatsje Sengigi. Vandaaruit kun 
je de Gili-eilanden bezoeken. Dat zijn 3 kleine 
eilandjes niet ver uit de kust van Lombok. Met 
een vissersboot zijn we naar het eerste eiland 
gevaren. 

“Het was er prachtig en we vermaakten ons pri-
ma.” Op het derde eiland, Gili Trawangan, be-
leefden we de tweede aardbeving. Deze was een 
stuk heftiger dan de eerste. Het was negen uur 
’s avonds en we waren net terug in de homestay. 
Ik pakte nog wat spullen in mijn kamer en had 
net telefoon in mijn hand, toen de aarde weer 
begon te schudden. Direct viel het licht uit en 
was het pikdonker. Katinka was nog buiten en 
bleef mij roepen. “Kom naar buiten!” Ik ben zo 
snel als ik kon naar buiten gerend, over allerlei 
obstakels heen. Daarna zijn we gaan rennen, 
richting een heuvel op het eiland. De kust leek 
ons geen goed idee, wellicht was er tsunami-
gevaar. Dus maar landinwaarts rennen. Dat viel 
niet mee, overal lagen brokstukken en iedereen 
was in totale paniek. We bereikten een open 
veld waar al veel andere mensen waren. Zij ver-
zekerden ons dat wij hier “safe” waren. Er waren 
dit keer veel naschokken. Soms wel 10 minuten 
achter elkaar. Het enige wat ik bij mij had was 
mijn telefoon. Gelukkig kon ik naar huis bel-
len om te zeggen dat we veilig waren. Wat er 
verder allemaal ging gebeuren wisten we op dat 
moment ook nog niet. We sliepen wederom een 
nacht in het open veld. De nachten zijn daar 
behoorlijk koud en het enige dat wij hadden 
was de kleding die we droegen. Gelukkig waren 
er “locals” die de hele dag kleedjes op het strand 
verkopen. Zij deelden kleedjes uit, zodat we ons 
enigszins warm konden houden. De volgende 

dag zagen we wat voor ravage deze aardbeving 
had aangericht. We zijn naar de homestay 
gegaan om onze spullen op te halen. Een groot 
gedeelte stond nog overeind, maar bewoonbaar 
was het niet meer. We hebben de meeste spullen 
kunnen pakken, waaronder onze paspoorten. 
Dat was voor nu het belangrijkst. We wilden 
maar één ding; zo snel mogelijk naar huis! 
Dat was lastig, want iedereen wilde het eiland 
verlaten. Er voeren kleine boten af en aan. Dit 
ging heel lang duren en er ontstonden overal 
opstootjes. In de middag zijn we op zoek ge-
gaan naar eten en drinken. Winkels waren dicht 
en soms ingestort. Mensen waren overal aan het 
plunderen. Wij hebben ergens een paar blikjes 
frisdrank kunnen bemachtigen en zijn op het 
strand gaan zitten. We hadden ons voorbereid 
op weer een nacht in de openlucht. Maar aan 
het eind van de middag kwamen er ook grotere 
schepen om iedereen te evacueren. Uiteindelijk 
waren we rond middernacht weer op Lombok. 
Van de haven was alleen de pier nog over, hoge 
flats en andere gebouwen waren ingestort. Een 
trieste aanblik. We pakten een taxi richting 
vliegveld. De rit daar heen was heftig. We zaten 
in een minibusje. De chauffeur moest zijn best 
doen om alle brokstukken te ontwijken en 
controleerde regelmatig zijn banden of alles nog 
heel was. De rit duurde lang en rond drie uur in 
de nacht, arriveerde we bij het vliegveld. We be-
sloten eerst maar wat proberen te slapen, maar 

Dalou maakt twee aardbevingen mee



(Een ingekomen bericht)
Zo’n 400 deelnemers hebben van het Zegveldse stratenvoetbal  weer een bijzonder geslaagd en 
gezellig evenement gemaakt. In een spetterende finale heeft de Meije de editie 2018 gewonnen. Het 
team van de Broeksloot gaf kranig partij maar werd uiteindelijk toch met 4-2 aan de kant gezet. 
Bij de jeugd wonnen ’s-morgens de Nieuwstraat (4-2 tegen de Meije) en de Hoofdweg (3-1 tegen de 
Dorpsstraat).
De penaltybokaal was bij de jongste groep voor Jochem Vonk en bij de oudere groep voor Mike 
Kuijer. Dank aan het duo Marc Hageman en Sjoerd Blonk die alles in goede banen hebben geleid. 
En natuurlijk was er bewondering en waardering voor de beide goalies Robin Breedijk en Dave 
Verhoef, die vele honderden penalty’s te verwerken kregen. Maar zij bleven tot het eind enthousiast 
naar alle hoeken duiken.  �

Polsstokclub sluit mooi seizoen af 
(Een ingekomen bericht) 
Voor veel sportverenigingen betekent het aanbreken van de maand september de start van een nieuw 
sportseizoen; voor ons als polsstokvereniging betekent dit juist de afsluiting hiervan. We blikken met 
elkaar terug op een mooi seizoen, waarin er door de Zegveldse springers weer veel (wedstrijd)spron-
gen zijn gemaakt. Door bijna alle springers is er dit seizoen een nieuw persoonlijk record neergezet. 
Klasse! Naast de wedstrijden vonden er wekelijks trainingen plaats op de accommodatie. Als pols-
stokvereniging vinden we het tof om te zien dat er dit seizoen een groot aantal nieuwe jeugdspringers 
enthousiast is geworden voor de sport. De jeugd kwam elke donderdagavond trainen; vaak waren we 
met meer dan dertig jeugdspringers!  
Bij de afsluiting van dit seizoen blikken we ook vooruit op 2019, wat niet alleen voor polsstokclub 
Zegveld, maar ook voor het dorp Zegveld een bijzonder seizoen zal worden. In ons dorp zal namelijk 
op zaterdag 31 augustus 2019 het Nederlandse Kampioenschap plaatsvinden; de grootste wedstrijd 
in de polsstoksport! De wintermaanden zullen voor ons dan ook in het teken staan van de voorberei-
dingen hierop. In de loop van het voorjaar zult u meer informatie krijgen over dit evenement.  �

Meije wint Zegvelds stratenvoetbal
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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
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het hotel naast het vliegveld was vol, dus sliepen 
we maar in de lobby. De volgende morgen 
moesten we een vlucht naar Jakarta proberen 
te boeken. Dit lukte ons niet, maar gelukkig 
heeft Katinka een tante in Indonesie die ons 
daarbij geholpen heeft. Zij had binnen een half 
uur twee tickets naar Jakarta en een hotel voor 
ons geregeld. Die avond om 20.00 uur vlogen 
we naar Jakarta. Daar konden we direct naar 
ons hotel toe. Dat was wel fijn, want we hadden 
intussen ongeveer vijftig uur niet geslapen. In 
het hotel hebben we eerst lekker gedoucht en 
schone kleding aangetrokken. Daarna hebben 
we, geloof ik, twee dagen geslapen. We kwamen 
er alleen uit om wat te eten. 
We hebben geprobeerd onze vlucht naar 
Nederland een paar dagen naar voren te halen. 
Dit lukte echter niet, dus zijn we de rest van de 
week in Jakarta verbleven. Dit was achteraf ook 
heel verstandig. We konden rustig bijkomen 
van alle gebeurtenissen. Na een paar dagen 
bedacht ik: “Ik wil wat doen voor de mensen 
van de homestay’s. Ik heb ze allebei gebeld. 
De homestay in Senaru was met de tweede 
aardbeving nog meer beschadigd. De mensen 
waren heel blij van ons te horen en dat het goed 
met ons ging. Ook waren ze heel blij met ons 
bericht dat wij hen gingen helpen. We hebben 
inmiddels al een eerste bedrag kunnen overma-
ken. We verdelen de bedragen eerlijk tussen de 
beide homestay’s. Behalve alle schade die moet 
worden hersteld hebben ze ook geen inkomsten 
meer. Dus is elk beetje heel welkom om de 
homestay weer zo snel mogelijk klaar te hebben 
voor de toeristen. 
Eenmaal in Nederland aangekomen wordt je 
heen en weer geslingerd tussen allerlei emoties. 
“Eerst denk je, ik ga er nooit meer heen!. Dan 
denk je, ik had daar moeten blijven om te 
helpen. Ik ben tenslotte een verpleegkundige 
in opleiding. Maar uiteindelijk ben ik heel blij 
dat ik gezond en wel weer in Nederland ben. 
Bovendien kan ik vanuit Nederland ook helpen 
met financiële bijdragen. Ik ben zelf van plan 
om volgend jaar terug te gaan naar Lombok, 
naar de beide homestay’s waar we verbleven 
hebben. Ik wil daar kijken hoe het gaat met de 
mensen en of ik nog een helpende hand kan 
bieden.” 
Wilt u nu ook iets doen voor deze mensen? 
Stuur mij een berichtje via facebook, https://
www.facebook.com/dalou.debruin, dan neem 
ik contact met u op.
Bedankt!  �



(Voor u gelezen) 

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 29 augus-
tus 2018: 
Maandagavond 27 augustus jl. vond voor de 
53e keer, onder ideale weersomstandigheden, 
de Meijeloop plaats georganiseerd door Oran-
jevereniging De Meije. De Meijeloop is door de 
prachtige omgeving en goede loopomstandig-
heden populair onder de hardlopers. Vanaf de 

53e Meijeloop een succes
Hollandse Boerderij liepen de kinderen 2 kilo-
meter en voor de volwassen was er een keuze 
tussen 6,6 en 15 kilometer. Er waren dit jaar 179 
deelnemers: 12 kinderen, 81 lopers schreven in 
voor de 6,6 kilometer er waren 86 deelnemers 
die de 15 kilometer aandurfden. 
De 2 kilometer werd door Erwin (uit de Meije) 
als beste jongen afgelegd, Tessel was het beste 
meisje. Lieke was het snelste Meije-meisje. 
De 6,6 kilometer werd bij de mannen ge-

wonnen door Brent Pieterse uit Nieuwkoop 
(22.29 min.) en de beste Meijenaar was Anton 
Versteeg (28.42 min.) Lisette Verleun uit Bode-
graven was de beste vrouw op de 6,6 kilometer 
(29.19 min.) en Astrid Uitdenbogaard werd 
geëerd als beste Meije-dame op deze afstand 
(34.15 min). 
Op de langste afstand (15 km) zegevierde Sven 
Strijk uit Bodegraven in een tijd van 52.32 
min. Beste dame op deze afstand was Janneke 
Verhorst uit Zwammerdam (1.04.31 hr). Door 
Anita Bunnink werd de Meije-eer hoog gehou-
den. Zij liep de 15 kilometer uit in 1.09.37 hr.  �

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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(Een ingekomen bericht) 

Wat hebben we weer genoten van De Meijerie 
2018!
Vanaf 14.45 uur kwamen de eerste belangstel-
lende op de gezellige muzikale klanken af. DJ 
Bas Balvert wist de sfeer er goed in te krijgen. 
Deze sfeer en het mooie weer hielpen zeker bij 
de verkoop van de gemaakte producten van de 
kinderen. De houten sneeuwpoppen, uiltjes, 
boter-kaas-en-eieren, maar ook de memoplank-
jes en de bloemstukken gingen dan ook als 
zoete broodjes over de toonbank. Ook het verse 
fruit, de biest, gebakken taarten, cakes en de 
boeken werden flink verkocht.
De kinderen gingen aan de slag met diverse 
activiteiten, want “De Meijeriecode” moest 
gekraakt worden. Bij elke activiteit die gedaan 
werd kregen ze een stukje van deze code. Wan-
neer alle cijfers verzameld waren konden ze 
in de verschillende kramen gaan zoeken naar 
deze cijfers. Aan elk cijfer was steeds een letter 
gekoppeld. Moeilijkheid was dat er ook valse 
codes tussen lagen. Maar gelukkig wisten de 
meeste kinderen de code te kraken. “FEESTJE” 
was het juiste antwoord en hiermee konden de 
kinderen een lekker zakje snoep ophalen bij de 
speciale limonadebar. 
Een superleuke aanvulling dit jaar was het 
stenen-stapelen met de minikraantjes. Veel 
kinderen mochten voor het eerst in hun leven 
zelf een kraan besturen. Het was de bedoeling 
in 3 minuten zoveel mogelijk straatklinkers op 
elkaar te stapelen. Dat vergt uiterste concen-
tratie en behendigheid. Bij de kinderen bleken 
Wiebe Koot en Lieke van Vliet de uitblinkers 
van de dag. En bij de volwassenen waren Adam 

Lindersay en Lennie Bunnik niet te verslaan. 
Gefeliciteerd allemaal!
Natuurlijk mocht de loterij niet ontbreken. 
Vele prijzen hebben we weer mogen ontvangen 
van allerlei bedrijven. Hierdoor konden we 
een groot aantal lotenbezitters verblijden met 
mooie prijzen. De hoofdprijs, een steigerhouten 
tuinset uit de “superronde”, ging dit jaar naar 
Puck v/d Linde uit Zegveld. 
Na de loterij bleef het nog lang gezellig onder 
het genot van een hapje van de BBQ een 
drankje. Om 20.00 uur sloten we De Meijerie 

2018 zeer tevreden af. Met de mooie opbrengst 
van € 3.571,58  kunnen we de laatste hand leg-
gen aan de parkeerplaats.
Via deze weg willen alle sponsoren, iedereen 
die op welke manier dan ook geholpen heeft en 
natuurlijk alle bezoekers enorm bedanken. Met 
elkaar hebben we weer een fantastisch evene-
ment mogen beleven.

SAFE THE DATE
De Meijerie 2019 zal de 5e editie worden, ons 
eerste lustrum! Dit belooft een nog mooier eve-
nement te worden. Dus zeker de moeite waard 
om alvast in de agenda te zetten: Zaterdag 7 
september 2019  �

‘FEESTJE’ bij De Meijerie



Een ingekomen bericht)

Zingen is leuk, 

ook op projectbasis
Op moment van schrijven genieten de leden van 
de Christelijke Zangvereniging ‘De Lofstem’ nog 
van een welverdiende vakantie. Na een mooi 
optreden eind juni in het verzorgingshuis in 
Langeraar en een zeer geslaagd etentje beginnen 
we eind augustus weer met de repetities. En deze 
rust is welkom, want voor het seizoen 2018/2019 
staan een aantal optredens gepland. Natuurlijk 
werken wij mee aan de kerstzangavond in de Mi-
landhof en mogen we weer zingen in het verzor-
gingshuis in Bodegraven. De bewoners genieten 
zichtbaar van de bekende liederen die we samen 
of als koor voor en met hen mogen zingen.  
Als groter werk staat de Marcus-Passion op de 
lessenaar. Dit oratorium zullen we uitvoeren in 
de Stille Week voor Pasen in de Hervormde Kerk. 
Op projectbasis kunt u hieraan meedoen. 
Zingen is Gezond.  Goed voor de ‘brains’, je 
kunt ontspannen, het is goed voor je longen, het 
vergroot je concentratievermogen en is ook nog 
eens goed voor het onderhouden van je sociale 
contacten. En het is bewezen dat er bij het zingen 
endorfinen vrijkomen en die stofjes werken weer 
pijnstillend en geeft een geluksgevoel. Nou, dat 
willen we toch allemaal....... 
Mocht je dat nou allemaal onzin vinden...... be-
denk dan dat je door te zingen ‘tweemaal bid’!  
Kom eens kijken, op maandagavond in de Mi-
landhof (zaalingang links, 19.30-21.30 uur) 
Zing dan eens mee met de andere leden van ‘De 
Lofstem’ waarvan je er vast wel één kent. 
Voel wat zingen met je doet. 
Zet je in voor een plaatselijke club, waarbij we 
geen leeftijdsgrens hebben en waar iedereen 
welkom is. 
Bel me op als je twijfelt of je wel kunt zingen. 
Kom..... zingen is echt leuk !... Samen zingen is 
nog veel leuker!! 
Groetjes, Pia Schütz, dirigent, tel. 06 814 88005, 
email: pia.b.schutz@gmail.com  �
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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. 

www.salonlasonrisa.nl  06-28899367

Tip voor 
een leuk 

kado:

Voor ieder 
gewenst 
bedrag!

(Een ingekomen bericht) 

In de week van 18 t/m 24 juni heeft het Open 
toernooi van TV Miland plaatsgevonden. In 
het 50+ toernooi waren 60 spelers, die samen 
34 koppels hadden gevormd. In het avond toer-
nooi waren er 70 spelers, die samen 39 koppels 
vormden
Het weer op de eerste dag was niet optimaal, 
af en toe hadden de spelers last van motregen, 
maar te weinig om de baan te verlaten, slechts 
één wedstrijd werd 5 minuten onderbroken. De 
rest van de week hebben we perfect tennisweer 
gehad met zo nu en dan zon. Op donderdag en 
vrijdag werd het spel nogal beïnvloed door een 
harde wind, waardoor de ballen soms verras-
sende wendingen maakten.
De keuken met onze voortreffelijke keuken-
brigade, Anneke en Dini, heeft weer op volle 
toeren gedraaid. De hapjes werden door de 
deelnemers erg op prijs gesteld. 
Sylvia en Marcel van de barcommissie hadden 

Geslaagd Open Toernooi TV Miland
naast een breed assortiment aan drankjes en 
zelf gemaakte appeltaart, ook gezorgd voor een 
prachtige aankleding van ons park.
Op vrijdagmiddag werd het 50+ toernooi afge-
sloten en werden alle winnaars in het zonnetje 
gezet door Barbara en Ton. Op zaterdag werd 
er in de heren dubbel 6 nog volop gestreden 
om de titel. Er werden twee hele lange 3-setters 
afgewerkt door de uiteindelijke winnaars Cock 
en Albert. Zij stonden van 13.00 uur tot 17.30 
uur op de baan.
Zondag was ook een vol programma met 
aansluitend de prijsuitreiking van het avond 
toernooi. De voorzitter heeft bij de sluiting 
de diverse commissies bedankt voor hun 
grote inzet om het toernooi te doen slagen. En 
natuurlijk werden de sponsoren van het Open 
toernooi bedankt voor hun bijdrage! Sponsoren 
van dit jaar waren: Intersport/Twinsport Woer-
den, De Bruijn adviesgroep, Prima Donna kaas 
en A.O.S. onderhoudsbedrijf. 
Het Open toernooi was weer een succes!  �

Statiegeldactie COOP voor 
TV Miland jeugd een groot succes 
(Een ingekomen bericht) 
Vrijdagmiddag 25 mei jl. kwam Bart Bremmer van Coop langs bij het labelen van de jeugd. Hij 
kwam een cheque overhandigen met het bedrag van de opbrengst van de statiegeldactie. Voor 
iedere ingeleverde 
fles werd het be-
drag verdubbeld 
door de Coop.
Jasper mocht 
de cheque in 
ontvangst nemen 
met het prach-
tige bedrag van € 
488,10. 
 
TV Miland jeugd 
bedankt iedereen 
die lege flessen bij 
de Coop heeft in-
geleverd en Coop 
Bremmer voor 
deze geweldige 
actie!  �



Nadine: Het was 
fantastisch!
“O, ik heb echt genoten”. Nadine straalt nog van 
oor tot oor. Om als hofdame bij de Woerdense 
Vakantie Week te mogen fungeren was voor 
haar een droom die uit kwam. “En met de an-
dere meiden was het ontzettend leuk. We waren 
een goed op elkaar afgestemd trio”. 
’s Morgens werd Nadine al om 7.45 opgehaald 
om naar de make-up en vervolgens de kapper 
gebracht te worden. Daarna volgde het pro-
gramma van de Woerdense Vakantie Week. 

Hoogtepunt was toch wel het bezoeken van 
de ouderen in de diverse verzorgingstehuizen. 
“Zij vinden het geweldig als het koninklijk 
trio hen komt bezoeken. Een oudere al wat 
dementerende man had zijn kamer helemaal 
versierd en een speech voorbereid”. Nadine 
die in het laatste jaar van haar MBO opleiding 
verpleegkunde zit, gaat nog 1 dag in de week 
naar school en werkt vier dagen bij Vierstroom 
Zorg Thuis in Bodegraven. Dus het bezoeken 
van de ouderen was helemaal haar ding. Aan 

haar opleiding heeft ze hierbij zeker iets gehad. 
“Van een begeleider van de WVW kreeg ik een 
kaart waarop stond: ‘Als je niet het verzorgende 
beroep had gekozen, zou ik je er naar toe heb-
ben gestuurd’. Leuk hè!” 
Dit jaar was de kleding ook vernieuwend. Zo 
droegen de hofdames een jumpsuit. Alleen de 
jeugdkoningin had een echte jurk aan. Daar-
naast had het koninklijk trio dit jaar voor het 
eerst een vrijetijdspak, zodat ze op de sportdag 
en de brandweerdag mee konden doen. “Aan 
het einde van de brandweerdag wordt de storm-
baan extra ingezeept en moeten alle nieuwelin-
gen bij de WVW de stormbaan af, dus ook het 
koninklijk trio”.
De laatste zaterdag was de afsluiting van het 
kaasseizoen. “Dan komen er veel oude kaas-

brikken naar de kaasmarkt en mochten wij de 
prijzen uitreiken. In een koets zij we naar de 
kaasmarkt gereden, met burgemeester Victor 
Molenboer bij ons in de koets”. 
“Na de familieavond op zaterdagavond is er een 
afterparty en drinken we met alle 
medewerkers een afsluitende borrel. En zondag 
wordt er wel van ons als trio verwacht dat we 
helpen met het opruimen. Dat hoort er ook bij. 
Ja, zo’n week ben je één grote familie”. 
Nee, Nadine heeft geen spierpijn in de kaken 
van het lachen voor de vele foto’s die van het 
trio gemaakt zijn. “Het ging automatisch”. Sa-
mengevat zegt Nadine: “Het was in één woord 
fantastisch. De week is voorbij gevlogen. Ik had 
het voor geen goud willen missen en kan het 
iedereen aanraden.  �  

(Een ingekomen bericht)

Zegveld Praise
Samen met verschillende mensen uit Zegveld 
organiseert stichting Nieuw Hart uit Woerden 
aanstaande zaterdag 22 september een avond 
vol aanbidding, aansprekend onderwijs en 
ruimte voor getuigenissen. De samenkomst 
wordt deze keer gehouden in de Hervormde 
Kerk te Zegveld. 

Het thema voor de avond is: ‘God als je Kom-
pas’.
U en jij zijn van harte welkom; gelovig of niet 
gelovig; kerkelijk of niet kerkelijk... Gewoon 
nieuwsgierig mag natuurlijk ook!
De avond start om 20:00 uur in de kerk maar 
vooraf is er gelegenheid om te parkeren en een 
kop koffie / thee te drinken in de Voorhof; de 
deur is open vanaf 19:30. Deelname is gratis.
Zeker zijn van een plekje? Aanmelden kan via 
de website: www.nieuwhart.live/aanmelden
Van harte welkom!
Stichting Nieuw Hart  �
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 R. Keijzer
 A. Vergeer

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

(Een ingekomen bericht)

Herfstvakantie - Vakantie Bijbel Week
De zomervakantie is weer voorbij ... de school is weer begonnen. Maar … in oktober is het alweer 
herfstvakantie, waarin een hele leuke week gepland staat: de ‘Vakantie Bijbel Week’ met als thema 
dit jaar: ‘Zoek het uit’. Zet de datums alvast in jullie agenda: 23, 25, 26 en 28 oktober a.s. De uitno-
diging volgt t.z.t. in de brievenbus!
Om deze leuke week te kunnen organiseren, zoeken wij vrijwilligers vanaf de tweede klas van de 
middelbare school! Eersteklassers mogen zich opgeven om op te passen.
Weten jullie dat er bij de VBW maatschappelijke stage kan worden gelopen? 
Je kan je opgeven en aanmelden via e-mail: vbwzegveld@gmail.com.
Wij hebben er super veel zin in!
Groetjes van het VBW-team.  �



Schooljudo op de 
Milandschool 
(Een ingekomen bericht) 
We zijn alweer een paar weken gestart in het 
nieuwe schooljaar. In de zomervakantie is er 
heel hard gewerkt op school: nieuwe vloeren, 
ander behang, de deuren en kozijnen zijn ge-
verfd en in elk lokaal een mooi keukenblok. In 
juli hadden we al nieuwe meubels gekregen dus 
we zitten er hartstikke mooi bij. In het voorjaar 
‘heropenen’ we onze school.
Afgelopen maand hebben we meegedaan aan 
Schooljudo. Met judomatten en Schooljudopak-
ken werd de speelzaal omgetoverd tot een echte 
“dojo”.
De Schooljudo waarden zijn: vertrouwen, sa-
menwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, 
discipline en plezier. Schooljudo helpt docenten 
al 14 jaar bij het behouden van een veilige en 
fijne sfeer. Zij geloven dat dit de basis vormt om 
iedere klas en ieder kind in zijn of haar kracht 
te zetten. Dit wordt gedaan door een eeuwenou-
de filosofie van het judo via een vernieuwende 
en speelse methodiek de gymzaal en klas in te 
brengen. Zo leveren zij een significante bijdrage 
aan de fysieke, sociaal emotionele en cognitieve 
ontwikkeling van een kind. 
Op donderdag 20 september hebben we mee-
gedaan aan de SCHOOL op SEEF Schoolbreng-
dag. Een dag waarop we ouders en leerlingen 
hebben opgeroepen lopend of op de fiets naar 
school te gaan. Door de auto te laten staan zijn 
de leerlingen goed bezig voor hun gezondheid, 
de verkeersveiligheid rondom school, het mi-
lieu, hun verkeersvaardigheid en het is nog eens 
leuk ook! Recent was het volop in het nieuws. 
Schoolkinderen fietsen te weinig en doen daar-
door te weinig verkeerservaring op. Door vaker 
op de fiets naar school te gaan doen ze deze 
belangrijke ervaring wel op. Zo helpen we hen 
zich te ontwikkelen tot veilige en zelfstandige 
verkeersdeelnemers.  � 
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Kantoor Onderling Verzekerd gerenoveerd
(Een ingekomen bericht) 
Onderling Verzekerd is sinds 2003 gehuisvest aan de Middenweg 7 in Zegveld. Na al deze jaren 
was het pand toe aan een opknapbeurt. Dat is nu klaar en er staat geen ‘nat’ meer op de ruiten. 
Graag nodigen wij leden en geïnteresseerden uit om een kijkje te komen nemen. Ongeacht of u 
iets te bespreken heeft of alleen nieuwsgierig bent hoe het is geworden. Dat kan tijdens de nieuwe 
openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. De medewerkers van Onderling 
Verzekerd heten u van harte welkom!  �

(Een ingekomen bericht)

In de bibliotheek duurt de verkoop van 
afgeschreven boeken nog even voort. Het is 
niet nodig om lid te zijn van de bibliotheek. 
Iedereen is welkom.
Er zijn allerlei informatieve jeugdboeken, 
leesboeken voor de jeugd, informatieboeken en 
tijdschriften voor volwassenen en veel romans. 
Elke week komen er andere, afschreven boeken 
bij. Dat deze boeken zijn afgeschreven, wil 
NIET zeggen dat de collectie van de bibliotheek 
in Zegveld inkrimpt. Integendeel. De biblio-
theek draait mee in de zogenoemde Routecol-
lectie, waardoor veel nieuwe boeken een tijd 
lang in Zegveld te leen zijn. De afgeschreven 

boeken zijn ofwel lang niet uitgeleend, zijn oud, 
of er zijn nieuwere versies van gekomen waar-
door de oudere edities worden afgeschreven. 
Op deze manier wordt ruimte gemaakt voor 
nieuwe boeken in de bibliotheek.
Tijdschriften worden wel standaard na verloop 
van tijd afgeschreven ook al zien ze er nog goed 
uit. Dit ook vanwege de ruimte en de actualiteit 
van de onderwerpen.
De boeken zijn een euro per stuk en de tijd-
schriften zijn per bundel een euro. 
Het geld komt ten goede aan de bibliotheek en 
de vrijwilligers.  �

Vrijwilligers Arien en Dineke vullen de boeken 
aan die afgeschreven zijn.

Boeiende boeken voor een prikkie
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In gesprek met … Jan Balvert
“Wat wil je weten, dat ik gek ben, maar dat wist 
je waarschijnlijk al”. Het figuurlijke ijs voor dit 
interview is gebroken en Jan heeft het gelijk 
naar zijn zin. Ik trouwens ook. Omdat Jan al 
aan de pils zit vraagt hij of ik ook een pilsje wil. 
Nou nee, ik houd het bij een mok thee. Het is 
blijkbaar voor Jan al weer een tijd geleden dat 
hij water gekookt heeft voor een mok thee. 
Maar het gaat hem goed af. 
Johannes Cornelis Balvert is op 6 april 1950 in 
het ziekenhuis in Woerden geboren. Hij is er 
één van een tweeling. Jan woog bij zijn geboorte 
drie pond en zijn tweelingzus vier pond. Gezien 
zijn huidige postuur zegt hij: “Het is gelukkig 
toch nog aardig goed met me gekomen”. Het 
gezin Balvert woonde in de Meije tegenover ‘De 
Halve Maan’ en bestond naast vader en moeder 
uit 5 kinderen, drie jongens en twee meisjes. 
Vader Balvert was binnenschipper. Hij voer met 
zijn boot de ‘Risico’ vanuit de Meije naar o.a. 
Hillegom, Lisse en andere plaatsen in de Bol-
lenstreek om daar riet te brengen wat gebruikt 
werd om de bollen in de winter af te dekken en 
te beschermen tegen de vorst. 

De lagere school heeft Jan op de Milandschool 
in de Meije gevolgd. Tot en met de vijfde klas 
(nu groep zeven) heeft hij gehaald. “Toen was ik 
dertien jaar en ben bij mijn vader gaan werken. 
Nee, ik ben nooit meer naar de middelbare 
school gegaan. Ik kan wel lezen en schrijven, 
maar ben absoluut niet administratief aan-
gelegd. Toen ik zelf een bedrijfje had, werd 
alles bij de boekhouder gebracht en later deed 
mijn zoon Bas de administratie. Zoals gezegd, 
als dertien jarig jochie ging ik bij mijn vader 
werken. Ik was toen nog een mager jochie. Dat 
kan je nu niet meer van mij zeggen. Tot mijn 
achttiende jaar heb ik mijn vader geholpen. 
Toen ben ik in Rotterdam gaan werken/varen 
bij Rederij De Jong. Mijn broer Koos heeft mijn 
taak bij mijn vader overgenomen”. 

“Bij Rederij De jong heb ik bijproducten voor 
veevoer gevaren, zoals tarwe, gerst, lijnzaad en 
tapioca (een smaakloos zetmeelrijk ingrediënt, 
gemaakt van bewerkte en gedroogde cas-
savewortel). Vanuit Rotterdam bracht ik deze 
producten o.a. richting Alphen aan den Rijn, 
Koudekerk en Zwammerdam. Zestien jaar heb 
ik voor deze rederij gevaren. Omdat ik het niet 

eens kon worden met mijn baas, ben ik daar 
weg gegaan. Ik heb toen een moedig besluit 
genomen en ben voor mezelf begonnen”. 
Jan kocht vervolgens zijn eerste sleepschip, de 
‘Brandaris’ van 550 ton. Dit zal in 1984 geweest 
zijn. De naam ‘Brandaris’ veranderde hij in de 
naam van zijn zoon ‘Sebastiaan’. De reden om 
een sleepschip te kopen was van financiële aard. 
Het was aanzienlijk goedkoper dan een motor-
schip. Om het sleepschip vooruit te duwen 
werd de eerste jaren een sleepboot gehuurd. 
Later kocht Jan een sleepboot in Antwerpen, 
genaamd ‘De Rero’. Hij veranderde de naam in 
‘Jan’, en vernoemde zichzelf. 
Met de ‘Brandaris’ heeft Jan altijd droge lading 
vervoerd, altijd bijproducten voor veevoer. “Ik 
voer heel Nederland door”. 

Jan was in 1978 getrouwd met Hanneke 
Boersma uit Vlijmen (NB). In datzelfde jaar 
is ook zijn enigst kind Sebastiaan, roepnaam 
Bas, geboren. In de weekenden woonde het 
gezin Balvert in de Meije, een woning naast 
het ouderlijk huis. Zijn vrouw Hanneke heeft 
zo’n 10 jaar meegevaren op het sleepschip en 
zoon Bas ook totdat hij naar school moest. Bas 
werd naar een kostschool gebracht, maar dat 

was geen succes. Vervolgens werd hij bij een 
zus van Hanneke gebracht, maar ook dat ging 
niet. Hij had heimwee naar zijn ouders. Jan had 
het er zelf ook moeilijk mee dat het niet goed 
ging met zijn zoon. De oplossing was om voor 
vrouw en kind aan wal een huis te huren. Die 
vonden ze in Drunen (NB). Jan heeft daar ook 
nog zeven jaar gewoond. Toen is hij van Han-
neke gescheiden. Bas was daarna de weekenden 
bij hem en heeft ook nog 2½ jaar meegevaren 
op zijn boot. 
Later ging Jan wonen in een woonunit in de 
Meije tegenover waar hij eerst gewoond had in 
de Meije. Bas ging met hem mee. Als hij ging 
varen kwam de moeder van Bas, dus de ex 
van Jan, hem in de Meije verzorgen. Jan kwam 
meestal vrijdagavond of zaterdagmorgen thuis 
en ging doorgaans zondagsmiddags weer weg.
In 2000 kocht Jan in de Meije een woonark voor 
zijn zoon Bas. De woonark lag tegenover de 
woonunit van Jan. Toen Bas naar Zegveld ver-
huisde is Jan de weg overgestoken en woont nu 
zelf in de woonark. En dat bevalt hem prima. 

Nadat Jan met de ‘Brandaris’ zo’n zes jaar geva-
ren had, werd een ander sleepschip aangeschaft. 
Dit was de 1068 ton metende Astro III. Hij 

Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

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

Schildersbedrijf

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

Openingstijden:

Maandagmorgen t/m vrijdagmorgen 

geopend van 8.30 uur - 12.00 uur

Onze winkel sluit definitief m.i.v.

31 oktober 2018
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kocht dit schip in 1990 van een kennis die ook 
borg stond tot de ‘Sebastiaan’ verkocht was. 
Hij veranderde de naam in ‘Hanneke’ naar zijn 
toenmalige echtgenote. Omdat hij een groter 
sleepschip had gekocht, was het ook noodza-
kelijk een zwaardere en grotere sleepboot te 
kopen. Dat was de ‘Pieter Willem’ die ook weer 
‘Jan’ werd genoemd. 
Op 1 april 1992 werd het vaarbewijs in het 
kader van de verbetering van de veiligheid op 
het water in Nederland verplicht gesteld aan 
bestuurders van schepen. Omdat Jan al langer 
dan zeven jaar schipper was, behoefde hij geen 
examen af te leggen voor het vaarbewijs en 
heeft dit bewijs zo gekregen. 
In 1999 werd de ‘Hanneke’ verkocht en het 
1344 ton metende sleepschip ‘Felix’ aangeschaft. 
Deze naam heeft Jan niet meer veranderd. 
In 2006 verkocht Jan de ‘Felix’ aan Handels- en 
Scheepvaartbedrijf Teirlinck B.V. in Lekkerkerk. 
Daarna heeft hij enkele jaren voor dit bedrijf 
gevaren. Hij pendelde tussen de Houthaven en 
de Mercuriushaven. Twee havens langs het IJ in 
het havengebied van Amsterdam. Toch kocht 
Jan in 2009 van een kennis zijn laatste schip, 
het motorschip de ‘Tordino’. Hiermee heeft hij 
gevaren tot zijn pensioen in september 2016. 

Omdat Jan geen hoogvlieger was op de lagere 
school viel het voor hem ook niet mee om 
zijn rijbewijs te halen. Het rijden was geen 
probleem, maar theorie daarentegen wel. Het 
examen bestond uit meerkeuzevragen, waarbij 
je het goede antwoord moest kiezen uit drie 
mogelijkheden. Jan koos vaak het verkeerde 
antwoord. “Mijn broer zei toen tegen mij: “Jan, 
je moet het langste antwoord aankruisen. En 
warempel, ik haalde mijn rijbewijs en later ook 
nog mijn motorrijbewijs. Toen ik later mijn 
vrachtwagenrijbewijs wilde halen, strandde ik 
steeds op het theoriegedeelte. Op een gegeven 
moment heb ik die wens maar laten varen”. 

Van het praten krijgen we inmiddels een droge 
strot. Jan haalt voorzelf nog maar een pilsje en 

zet voor mij nog een mok thee. Jan heeft altijd 
hard moeten werken. Daarbij was het ook 
zwaar werk. En dat 53 jaar lang. Het heeft licha-
melijk zijn tol geëist. “Mijn knieën zijn hierdoor 
versleten. Ik ben al diverse keren hieraan geope-
reerd, maar slik nog dagelijks pijnstillers”. 

De afgelopen zes maanden heeft Jan nog wat 
bijgeklust voor Altena Dakspecialiteiten. “Het 
wegbrengen van materialen was voor mij een 
aardig tijdverdrijf. Nu ben ik werkloos en kan 
ik genieten van mijn pensioen”. Ook Jan heeft 
problemen met de postcode in de Meije. Omdat 
de woonark in het water ligt, is dit gemeente 
Nieuwkoop, maar zijn tuin in weer gemeente 
Woerden. “Hierdoor heb je niet alleen te maken 
met twee gemeenten, maar ook met twee pro-
vincies. Mijn postcode is 2421 ND Nieuwkoop. 
Het gevolg is dat de voor mij bestemde post 
niet altijd aankomt. Dit heeft al eens proble-
men gegeven met het energiebedrijf, omdat de 
rekeningen niet aankwamen. En een computer 
heb ik niet, dus betalen via de computer is ook 
niet aan de orde”. 
Jan vertelt een leuke anekdote. “Zo’n 15 jaar 
geleden kwam de politie mij ophalen. Ik 
vroeg; “Wat heb ik gedaan”. Ja, vroeger was het 
normaal dat ze me kwamen ophalen, grapt Jan. 
“Het bleek dat ik enkele boetes niet had betaald. 
Ook een gevolg van die verwarrende postcode”. 

Inmiddels heeft Jan al zo’n 12½ jaar een 
latrelatie met zijn vriendin Yvonne Gieskes uit 
Hippolytushoef. “Ik heb haar ontmoet in een 
Amsterdams café. Ik zei tegen haar: “Als je niet 
te lastig ben, mag je blijven”, lacht Jan. Vervol-
gens: “Nee, ze heet geen Balvert, want trouwen 
doen we niet meer”. Yvonne is trouwens het 
varen op een schip gewend. Zijn werkt aan 
boord in de horeca.

Koken, de was en het huishouden doet Jan alle-
maal zelf. “Aan boord heb ik dat ook altijd moe-
ten doen. Nee, dat is voor mij geen probleem. 
Verder zorg ik ervoor dat er genoeg hout is voor 

Clausstraat 18
3474 JZ Zegveld

Mob. 06-10 84 13 66
Tel.: 0348-692433Hoofdweg 91 • 3474 JB Zegveld • Telefoon 691257

September, de R in de maand

 SPECULAAS
Dus doe maar een zakje !

de houtkachel in mijn woonark. Hiervoor sloop 
ik meestal pallets”. 
Jan geniet volop van zijn kleinkinderen Sara en 
Thomas. “Ik ben dol op ze. Zoals je ziet, hangt 
één wand in de kamer vol met tekeningen van 
mijn kleindochter. Prachtig”. Als Jan over zijn 
kleinkinderen praat, glimmen zijn ogen van 
trots. 

Jan is katholiek opgevoed. Als kind moest hij 
doordeweeks voordat hij naar school ging naar 
de kerk en op zondag ook nog een tweemaal. 
“Mijn moeder zat er later nog wel eens achter-
aan, zo van: “Je moet naar de kerk”. Maar nu 
ze er niet meer is en door het varen waarbij 
je in het weekend vaak niet thuis was, is het 
verwaterd”.
Jan is een schipper met plaatjes, oftewel tatoea-
ges. “Ik heb vijf plaatjes. Een tatoeage met mijn 
naam Jan, een tatoeage met de naam van mijn 
ex-vrouw Hanneke en één met de naam van 
mijn zoon Sebastiaan. Verder heb ik nog een 
anker en het vijfde plaatje weet ik niet meer wat 
dat betekent. Er komen nog twee tatoeages bij 
met de namen van mijn kleinkinderen”. 

Als ik vraag of we nog wat vergeten zijn, vraagt 
Jan ondeugend: “Heb je erin gezet dat ik een 
arme vent ben? Nee hoor, ik ben gezond, dus 
hartstikke rijk. Dat is ook mijn wens, dat ik 
gezond blijf tot mijn dood. Verder vind ik het 
prima”. 

Jan Balvert, als hij op zijn fiets door Zegveld 
rijdt met zijn wapperende manen, dan zit er 
misschien nog een enkele wilde haar tussen, 
maar de meeste wilde haren zijn verdwenen. Hij 
blijft die stoere schipper, een vent met een hart 
van goud. Jan geniet nu van zijn pensioen en de 
kleinkinderen. En van de kroeg. “Daar heb ik 
mijn hele leven gezeten, maar altijd alles keurig 
betaald. Ik mag overal nog komen”. 
Als ik weg ga, haal Jan nog maar eens een 
nieuw pilsje, de vorige is al weer leeg. Proost!  �

T   O   N

BOUWKOSTEN
ADVIESBUREAU
Molenstraat 1k 3441 BA Woerden
Telefoon (0348) 410777 - Fax (0348) 424428
Email: tonbouwkosten@hetnet.nl
www.tonbouwkosten.nl
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Smaakt Naar Meer 
(Een ingekomen bericht) 
Op 6 oktober a.s. is alweer de 7e editie van 
Zegveld Smaakt Naar Meer. De voor u intussen 
welbekende deelnemers zullen u weer verrassen 
met lekkere bekende en onbekende gerechtjes. 
Iedereen is van harte welkom vanaf 16.00 uur. 
Tot 21.00 uur kan er gegeten worden. Voor de 
kinderen zijn er twee springkussens aanwezig en 
Speeltuinvereniging de Robbedoes zal ook weer 
wat leuks organiseren. De muzikale begeleiding 
wordt verzorgd door DJ Johan en DJ Bas Bal-
vert. Om 23.30 uur is het evenement afgelopen. 
Wij willen u erop attenderen dat er ook gepind 
kan worden. Tot ziens op 6 oktober!  �

Knipoog naar het verleden

7 juli jl. was een prachtige, zonnige dag! Ook dit 
jaar konden we het terrein aan de Clausstraat 
gebruiken. Naast het welbekende beachvol-
leybaltoernooi waren er ook drie formule-1 
simulatoren. Die waren de hele dag druk bezet. 
Natuurlijk mocht een stormbaan met 
een waterbak niet ontbreken. Met dit 
mooie weer werd hier veel gebruik 
van gemaakt. Menigeen liep 
met een nat pak over het 
zonovergoten terrein. Aan het 

eind van de middag was er weer een gezellige 
dorpsbarbecue. De CSZ kan tevreden terugkij-
ken op een mooi evenement!
De winnaars van het beachvolleybaltoernooi 

waren in de Herenpoule “De Strandbal-
len”, in de Jeugdpoule het team “Hop-

patee” en in de Dames/ Mixpoule 
“Pinkladies”. 

Animo bedankt iedereen voor 
hun deelname en feliciteert de 

winnaars van harte!  �

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 ge-
plaatst als ‘knipoog naar het verleden’.
Het nieuwsbericht dat hieronder wordt weergegeven is verschenen op 17-11-1911 in het Rotter-
damsch nieuwsblad en bevat wel heel bijzonder nieuws. Wat mooi dat de koningin zelfs oog had 
voor een klein dorpje als Zegveld.  �

Nijverheidsbuurt 1 - Zegveld- Tel: 0348-691228 Fax: 0348-691990 
E-mail: info@vddool.nl Website: www.vddool.nl
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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 
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Jaarlijkse oliebollen 
en appelbeignet actie 
door K.N.A. 
(Een ingekomen bericht) 
Op 17 en 18 oktober 
verkopen we in Zeg-
veld en de Meije weer 
onze oliebollen 
en appelbeig-
nets. Op 
woensdag 
17 oktober 
vanaf 16.00 
uur kunnen 
onze leden bij u 
aanbellen om deze kersverse 
lekkernijen te verkopen. Op donderdag 18 
oktober staan we met onze kraam nabij Coop 
- Bremmer aan de Middenweg. Ook dit jaar 
hebben wij weer oliebollen zonder krenten en 
rozijnen. Deze worden niet aangeboden bij de 
huis-aan-huis verkoop, maar wel in de kraam. 
Het is ook mogelijk om deze vooraf te bestellen, 
zodat wij ze bij u kunnen bezorgen. Heeft u een 
vraag, wens, of bent u woensdag niet thuis en 
heeft u donderdag geen gelegenheid om naar 
onze kraam te komen, laat het ons dan weten 
per e-mail bestuur.kna@gmail.com. Wij probe-
ren dan een passend alternatief te zoeken.
Een muzikale groet van Kunst na Arbeid.  �
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Rabo Fietstocht 2018: 
Record gebroken! 
(Een ingekomen bericht) 

Op zaterdag 9 juni jl. werd de vijfde Rabo Fiets-
tocht gereden.  En nog niet eerder was het zo’n 
enorm succes!  Een recordaantal van maar liefst 
5.147 mensen stapten op het stalen ros om geld 
bij elkaar te fietsen voor hun favoriete vereni-
ging, stichting of school. En ook hier sneuvelde 
het record, maar liefst 275 verenigingen, stich-
tingen en scholen hadden zich ingeschreven.  
In totaal is € 72.125,- bij elkaar gefietst door 
5.147 deelnemers. 1744 mensen reden de route 
van 12 km, 3003 mensen 30 km en 400 mensen 
100 km. 

De routes door het Groene Hart zijn met 
samenwerking van de fietsclubs WTC Woer-
den en TTC De Merel uitgezet en uitgepijld. 
Complimenten van de fietsers waren niet van 
de lucht, het was weer zeer goed gedaan. De 
Verkeersregelaars Woerden zorgden ervoor 
dat iedereen veilig kon oversteken en de lokale 
EHBO-verenigingen waren aanwezig voor 
eventuele calamiteiten. Gelukkig is het, op een 
enkele pleister plakken na, rustig gebleven.

Rabobank Rijn en Veenstromen kijkt terug op 
een enorm succesvolle fietstocht en bedankt 
iedereen die deze dag mogelijk heeft gemaakt. 
In Zegveld hebben 298 fietsers van 15 vereni-
gingen meegedaan en hieronder ziet u een 
overzicht van de opbrengsten.  �

Naam
Polsstokclub Zegveld
Stichting Ooievaars Zegveld
School met de Bijbel Jorai 
Hervormd Zegveld
Volleybalverening Animo’72
EHBO Ver. De Meije-Zegveld
St. Chr. Oranjever. Zegveld
s.v. SIVEO’60
Brandweervereniging Zegveld
Muziekver. Kunst na Arbeid
Tennisver. Miland
Werkgroep Zegveld
Gymnastiekvereniging Zegveld
Chr. gem. zang ver. de Lofstem
Stichting Welzijn Zegveld

Totaal
16

2
16
47
30

3
18
23
16
53

5
18

5
20
26

Bedrag  
€  150,00
€     50,00 
€   220,00 
€   627,50 
€   365,00 
€     57,50 
€    180,00 
€    257,50 
€    162,50 
€   450,00 
€   100,00 
€   270,00 
€     67,50 
€   262,50 
€    387,50 
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11.30 uur - 12.00 uur opfriscursus Engelse les                                                                           
momenteel ledenstop

19.30 uur - 21.30 uur  Inloop - breicafé                                                                 

9.00 uur - 9.45 uur  Bewegen voor ouderen                                                   
ook geschikt voor mensen met fysieke beperkingen

14.00-16.00 uur  Klaverjassen, passend voor tafel (4 personen)

16.00 uur - 17.00 uur Yoga op en naast de stoel (Meijezaal)                    
vooral geschikt bij fysieke beperkingen

14.00 uur  -  17.00 uur Biljarten                                                                                                             
naast Kalsbeek College

vanaf 19.30 uur Yoga 55+

12.00 uur - 13.00 uur  Open tafel                                                                   
elke 2e en 4e woensdag van de maand 

9.30 uur - 11.30 uur  Wereld/Volksdansen                                                                    
er is ruimte genoeg, kom vrijblijvend eens kijken

10.00 - 12.00 uur Tekenen en schilderen                                                    
Momenteel ledenstop

13.00 uur Fietstocht, elke 2e en 4e donderdag van de maand in 
de maanden april - oktober. Ongeveer 30 km

14.00 uur  Jeu de Boules in de zomer  (monument Middenweg)                                                                                                  
Koersballen in de winter (Milandhof)

Maandagochtend ‘De Zegge’

Maandagavond ‘De Zegge’              

Dinsdagmorgen ‘Milandhof ’

Dinsdagmiddag ‘de Zegge’

Dinsdagmiddag  ‘Milandhof ’ 

Dinsdagmiddag             
Tafeltennisvereniging 
Jozef Israëlslaan 58 

Dinsdagavond ‘Milandhof ’

Woensdagmiddag ‘Milandhof ’

Donderdagochtend ‘Milandhof ’

Donderdagochtend ‘Milandhof ’

Donderdagmiddag 
‘Voor Milandhof”

Vrijdagmiddag ‘Milandhof ’

Jaarlijks:     Dagje uit  -  Zegvelds Diner  -  Bekende/onbekende familie en 
diverse cursussen bij voldoende interesse of aanvraag

Voor meer informatie:
     Herman Lekkerkerker     692424
     Adrie de Jong                    691416
     Hanneke Kastelein           691891
     Riet Verheul                      691045
     Ada Beiboer  �                      691894

BRIDGEN – een nieuwe uitdaging?

Zin in bridgen? bij voldoende belangstelling kunnen
we starten met een cursus op woensdag- of 
vrijdagmiddag, eventueel op een avond……..

MELDT U AAN!!!!

Activiteiten Welzijn Zegveld

Een ingekomen bericht)

Vanaf 16 september wordt er in Zegveld een 
Buitenschoolse opvang (BSO) geopend.
Alle kinderen die in Zegveld wonen tussen de 
4-12 jaar zijn van harte welkom. De kinderen 
van de Joraischool worden lopend uit school ge-
haald en kinderen van andere scholen worden 
met de taxi gebracht. 
BSO Zegveld bevindt zich in het gebouw van de 

Nieuw: BSO in Zegveld
Joraischool. De BSO opent op maandag, dins-
dag en vrijdag. (Bij voldoende aanmelding zijn 
de andere dagen ook mogelijk). Voor de kinde-
ren is er ’s middags een activiteiten aanbod en 
natuurlijk ook volop gelegenheid voor vrij spel.
Mocht u interesse hebben of een keer willen ko-
men kijken neem dan contact op met:
Josien Verhoeven
Clustermanager cl 4 west, Tel: 06 34491275, 
e-mail: j.verhoeven@kmnkindenco.nl  �
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Misschien is het u al opgevallen dat er een mini-
bieb in Zegveld is verschenen, aan de Rondweg 
om precies te zijn. De Berichtgever is nieuwsgie-
rig en gaat erop af.
Pieter en Gerieke Biemond zijn bijna drie jaar 
geleden op de Rondweg komen wonen. Pieter 
is opgegroeid in Moerkapelle en Gerieke op de 
Veluwe. Het dorpse leven bevat hen erg goed. 
Het idee van de minibieb sprak hun erg aan, ook 
omdat je dit vaker ziet in kleine dorpjes op het 
platteland. Regelmatig komen hier wandelaars 
en fietsers langs. Het is leuk om deze mensen wat 
extra’s te bieden. Daarom leek het hun leuk om 
een minibieb te maken. Boeken hadden ze genoeg 
en er moest flink worden opgeruimd in huis om 
ruimte te maken voor de kinderkamer voor Teun 
die op komst was. Zo werd van de zomer de mini-
bieb gemaakt. “Mensen mogen er gewoon een 
boek uithalen, iets terugzetten is niet verplicht. 
We vinden het leuk als we andere mensen een 
plezier kunnen doen met een boek. Het zijn niet 
alleen romans die erin staan. Het aanbod is afwis-
selend. Soms halen we er zelf ook een leuk boek 
uit. Over het algemeen wordt er heel positief op 
gereageerd.” 
Eenmaal aan de praat met Pieter wordt duidelijk 
dat hij nog een leuke hobby heeft, die niet zo 
zichtbaar is vanaf de straat. Hij is namelijk ook 
imker. Hij heeft 6 bijenkasten staan, dat betekent 
ook 6 volken. Volken kunnen in het voorjaar uit 
wel 50 tot 60 duizend bijen bestaan. Pieter heeft 
momenteel wat kleinere volken (zo’n 30 duizend). 
Een bijenvolk heeft altijd maar één koningin, zij 
is de enige die eitjes legt. verder zijn er werk-
sters (vrouwelijke onbevruchte bijen) en darren 
(mannelijke bijen). In de winter is het volk op zijn 
kleinst (5-10 duizend bijen). Na de kortste dag 
gaat de koningin weer eitjes leggen zodat  als de 
lente zijn intrede doet het volk op zijn best is. Dan 
kan er volop ‘gewerkt’ worden. Regelmatig houdt 
Pieter dan de kasten bij om te kijken of alles 
goed gaat. Is er een raam vol, dan wordt dat eruit 

gehaald en leeg ‘geslingerd’. Het raam gaat dan 
in een soort centrifuge die je met de hand heel 
hard kunt laten ronddraaien. Zo wordt de honing 
eruit ‘geslingerd’. Je zet een emmer eronder en dan 
loopt de honing er zo in. Daarna wordt de honing 
gezeefd en is het klaar voor gebruik. 
De opbrengst van één bijenkast is bij Pieter 
ongeveer 5 kilo per volk. Dit zou meer kunnen 
zijn, maar er is te weinig voedsel voor de bijen in 
de directe omgeving beschikbaar. Bijen kun-
nen ongeveer drie kilometer vliegen, maar als ze 
zo’n stuk moeten afleggen dan is de verzamelde 
nectar helaas opgebruikt als “brandstof” voor het 
vliegen. Dan blijft er nog een klein drupje over 
voor in de kast. Een bij heeft drie dingen nodig, 
nectar, stuifmeel en water. Stuifmeel is een bron 
van eiwit en zorgt uiteindelijk weer voor nieuwe 
larfjes. Nectar hebben ze nodig als voeding. Nec-
tar bestaat uit 80% water en 20% suiker. Honing is 
precies andersom 20% water en 80% suiker. In het 
voorjaar is er nog wel voldoende voedsel aanwe-
zig. Denk aan de diverse fruitbomen, maar in de 

zomer worden 
de bermen ge-
maaid en dan 
zijn alle paar-
denbloemen, 
klavertjes, 
dovenetels en 
andere bloe-
metjes in één 
klap weg. Dan 
wordt het voor 
de bijen lastig 
om dichtbij 
aan voedsel te 
komen.  Pieter 
doet dan ook 
een oproep 
om pas laat 
in het seizoen 
de bermen 

te maaien. “Misschien kunnen de boeren ook 
een klein randje weiland niet maaien om zo de 
bijen een kans te geven.” Bovendien is er ook een 
leuk initiatief om de bijen te helpen, namelijk de 
Honey Highway. (zie inzet) In september gaan de 
bijen zich voorbereiden op de winter, ze moeten 
dan zoveel mogelijk voedsel binnen krijgen om de 
winter door te komen. Pieter voert ze dan bij met 
suikerwater. Per volk heb je zo’n 15 kilo suiker 
nodig, dat wordt met water gemengd en zo heb-
ben de bijen voldoende voedsel. 
 
“Het leuke van deze hobby is dat je in het voorjaar 
en zomer lekker buiten bezig bent en in de winter 
je rustig binnen kunt blijven.” In de winter maakt 
Pieter nieuwe kasten en wordt er onderhoud 
gepleegd waar nodig. In het najaar krijgen alle 
kasten beurtelings een schoonmaakbeurt. Eerst 
wordt alle honing eruit gehaald. Daarna wordt de 
was eruit gesmolten. Dan hou je een houten raam 
met 3 ijzerdraadjes over. 
Als je de kast dan weer in gereedheid gaat bren-
gen, ga je van het ‘klompje’ was een dun ‘velletje’ 
persen en dit bevestig je in het houten raam op de 
ijzerdraadjes. Zo hebben de bijen een goed begin 
voor hun honingraat. 
 
Nieuwsgierig naar de honing? Van tijd tot tijd 
staat er ook een potje Zegveldse honing in de 
minibieb. Dit kunt u voor een leuk prijsje kopen. 
De boeken blijven uiteraard gratis!  �

Imker Pieter heeft minibieb aan de Rondweg

Honey Highway is een initiatief waarbij de bermen van onder andere rijkswegen, 
spoorrails en dijken ingezaaid worden met meerjarig streekeigen wilde 
bloemenzaden afgestemd op de grondsoort en omstandigheden. Belangrijk hierbij 
is dat bijen voldoende voedsel; nectar en stuifmeel (biodiversiteit) kunnen halen 
over een zo lang mogelijke periode. Wilt u nu ook iets voor de bijen doen, kunt u via 
www.honeyhighway.nl een zakje bloemenzaad bestellen.



(Een ingekomen bericht) 

Een kleurrijke foodtruck, langgerekte houten 
tafels, een live gitarist en heerlijke, versbereide 
gerechten: bewoners van de Hoofdweg in Zeg-
veld werden op 20 juni jl. getrakteerd op een 
wel heel bijzonder etentje. Bewoonster Miranda 
Lausegger won een Aviko Buurttafel en zette 
haar buurtbewoners in het zonnetje met een 
heerlijke avond vol gezelligheid. 
De Buurttafel is een ini-
tiatief van Aviko, dat met 
de Buurttafelcampagne 
mensen samen wil bren-
gen door de liefde voor 
eten met elkaar te delen. 
Op www.avikobuurttafel.
nl kun je laten weten 
waarom jouw straat de 
leukste straat van Neder-
land is en zo kans maken 
op een van de 40 Buurt-
tafels. De Hoofdweg viel 
in de prijzen en dus reed 
de Aviko Foodtruck daar 

Hoofdweg schuift aan bij Buurttafel
op 20 juni, de straat in. Volgens bewoonster 
Miranda Lausegger is het contact in de straat 
minimaal, omdat het een landelijke weg betreft 
met hoofdzakelijk boerderijen. De Buurttafel 
leek haar een leuke manier om de buren te leren 
kennen. Vijftig buurtbewoners namen plaats 
aan de kleurrijk gedekte tafels voor een avond 
vol plezier en goede gesprekken; dit alles onder 
het genot van de lekkerste gerechten die ter 
plekke door de koks werden bereid.  � 

Collecteer voor de 
Brandwonden Stichting
Ernstige brandwonden houden een slachtoffer 
weken, soms maanden in het ziekenhuis. Om 
hem of haar daarna voor het leven te tekenen. 
Met een uurtje collecteren maak jij een wereld 
van verschil voor mensen met brandwonden.
Het geld dat wordt opgehaald tijdens de jaar-
lijkse collecteweek wordt besteed aan weten-
schappelijk onderzoek naar littekens, lotgeno-
tencontact, preventie en de brandwondenzorg. 
Wil u/jij helpen door te collecteren? Dat zou 
fantastisch zijn!
De collecteweek van 2018 is van 7 tot en met 
13 oktober. Meld je je aan als collectant, dan 
neemt de organisator in jouw buurt contact 
met je op om je verder wegwijs te maken. Dit 
gebeurt in september. Samen bepaal je in welke 
straat je kunt collecteren. Wil je graag meehel-
pen met collecteren, maar heb je niet zoveel 
tijd? Geen probleem! Elke bijdrage helpt. Of je 
nu vijf avonden de straat op gaat, of één avond 
een uurtje. Iedere euro telt voor brandwonden-
slachtoffers! 

Opgeven
Je kunt je opgeven bij Eveline Brak-Tanger, 
Kastanjelaan 11, tel. 691135.  �
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Bedrijf:
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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

Kerk open bij Open Monumenten dag
Ook dit jaar was de hervormde kerk in ons dorp op 8 september jl. geopend tijdens Open Monumen-
tendag. De fondsenwervingscommissie exposeerde dit jaar een groot aantal schilderijen met als thema: 
“Zegveldse kerk en andere dorps- en streekgezichten”. Inzendingen kwamen o.a. van de Teken- en 
Schildersgroep Welzijn Zegveld van Marijke Abbink en de Ateliergroep van het Thomashuis. Alle schil-
derijen waren opgehangen in de kerk en het was een fraai en kleurrijk geheel. Ook waren er kaarten en 
enkele schilderijen te koop waarvan de opbrengst voor de restauratie van de kerk was. De opbrengst 
bedroeg totaal € 750,00. Het was een zeer geslaagde expositie die voor herhaling vatbaar is.  � 
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Dit keer twee bruidsparen die 50 jaar getrouwd 
waren en daarbij van de Berichtgever het bloe-
metje van de maand kregen.

Huib & Riki de Bruijn-van Elk
In de krant van 26 juni 1968 lezen we van een 
roversduo die hun buit in een kolenkit hadden 
verstopt. Nou, voor Huib en Riki de Bruijn-van 
Elk viel er niets te verstoppen, want zij hadden 
die dag hun geld al uitgegeven aan het inrichten 
van hun woning aan de W. Alexanderstraat 7. 
En aan het feest op hun trouwdag, want die dag 
traden zij in het huwelijk. Huib en Riki hadden 
zich begin 1968 in laten schrijven voor een huis 
en twee maanden laten kregen zij de woning 
toegewezen. Beiden waren 20 jaar oud. 
Huib werkte bij de PTT, telefoondistrict Utrecht 
en moest een maand na zijn huwelijk op 29 juli 
1968 in militaire dienst. “Dan zit je daar in je 
eentje”, zegt Riki. Ze kende bijna niemand in het 
dorp. Na zijn diensttijd ging Huib voor enkele 
maanden terug naar de PTT. Huib vertelt: “Ik 
ben echter geen ambtenaar, kon niet overweg 
met het systeem en lag daarover constant in de 
clinch met mijn meerderen”. Per 1 oktober 1970 
ging hij werken bij Eminent Orgelbouw. Na drie 
jaar ging Huib de buitendienst in, waar zijn hart 
lag. Toen het bedrijf in 1984 failliet ging, begon 
Huib voor zichzelf. “Er was werk genoeg in het 
repareren van orgels, want de servicedienst van 
Eminent was weg gevallen”. Ook heeft hij nog 
tien jaar voor de klas gestaan. “Bij een VMBO 
in Wijk en Aalburg zaten ze vreselijk omhoog. 
Als zij-instromer heb ik daar twee dagen in de 
week les gegeven, alhoewel ik geen bevoegdheid 
had. In veel kerken heb ik de geluidsinstallatie 
aangelegd. Ik werd daar speciaal voor inge-
huurd. Nu verzorg ik alleen nog het geluid op 
de toneelavond van de Oranjevereniging. 
Nog steeds werk Huib één of twee per week 
voor een grote winkel waar hij al lang kwam, nl. 
de winkels van Joh.deHeer. 

Riki heeft voor haar trouwen gewerkt bij de 
administratie van de Elisabethbode, destijds 
gevestigd aan de Van de Valk Boumanlaan in 
Woerden. Toen zij ging trouwen is zij gestopt 
met werken. Dat was in die tijd heel normaal. 
Riki is weer gaan werken toen de kinderen naar 
school gingen. Bij Aircoheat aan de Julianalaan 
was plaats voor haar. Nadat Huib voor zichzelf 
was begonnen, ging Riki zijn administratie 
doen, deed de planning en bracht spullen weg. 
In de avonduren heeft zij nog wat gestudeerd. 
Als bèta mens behaalde zij de certificaten voor 
wiskunde en economie. Later heeft zij ook nog 
een cursus Duits gedaan. 

Huib en Riki kregen twee kinderen, Huib en 
Martijn. Intussen zijn ze ook de trotse opa 

en oma van zes kleinkinderen. Zoon 
Huib woont vanaf 2006 in Australië. Met 
zijn dochter is hij speciaal voor het gouden 
jubileum naar Nederland gekomen. Huib en 
Riki proberen om de twee jaar naar hun zoon 
in Australië te gaan. 

Huib mag graag een potje tennissen, fietst, rijdt 
de buurtbus en bouwt in zijn 
verdere schaarse vrije tijd aan 
modelboten. 
Riki wandelt bijna dagelijks 
een rondje Rondweg, fietst 
ook en maakt de prachtigste 
quilten. Zij is heel creatief. 
Verder is zij actief bij de 
bibliotheek en verzorgt de 
ledenadministratie bij het 
kerkelijk bureau van de Ge-
reformeerde Kerk Woerden-
Zegveld. 

Cok & Ada 
Hoogerbrugge-
van Kooten
Een landelijk dagblad schrijft 
op 20 augustus 1968 over het 
eerste blijspel van Anie M.G. 
Schmidt dat in première 
gaat. Ook in ons dorp ging 
een blijspel in première 
met in de hoofdrollen Cok 
Hoogerbrugge en Ada van 

Kooten. Zij trouwden die dag 
in Zaltbommel, de woon-
plaats van de bruid. Cok en 
Ada hadden elkaar ontmoet 
tijdens een GZB-zendingsdag 
die destijds werd gehouden 
in Het Grote Bos in Doorn. 
Na één jaar verkering en 
een half jaar verloofd te 
zijn geweest kregen zij een 
huis toegewezen aan de W. 
Alexanderstraat 5. Omdat er 
voorlopig niet meer gebouwd 
zou gaan worden in Zegveld 
besluit het bruidspaar, beiden 
22 jaar oud, te woning te 
accepteren. Nu, na 50 jaar, 
wonen ze daar nog steeds 
met heel veel plezier. 
Cok startte zijn werkzame 
loopbaan op het gemeente-

huis in ons dorp. Na een 
half jaar moest hij in 
militaire dienst. Na 

zijn dienstplicht 
te hebben vervuld 

ging hij vier jaar 
werken als labo-
rant bij Nutricia in 

Zoetermeer. Vervol-
gens werd er acht jaar 

naar Rotterdam gereisd. Hier 
deed hij research werk op het endocrinologisch 
laboratorium van het Sophia Kinderziekenhuis. 

De Berichtgever zegt het met bloemen

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:�
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Een ingekomen bericht)

Vanaf maandag 13 augustus jl. heeft basisschool 
Jorai een continurooster. De nieuwe schooltij-
den zijn van 8.30 tot 14.00 uur. Alle leerlingen 
eten op school.
De kinderen van groep 1 tot en met 8 hebben 
nu dezelfde schooltijden. De leerlingen hoeven 
maar één keer gebracht en gehaald te worden. 
Vorig schooljaar heeft de school een ouderen-
quête gehouden. Het overgrote deel van de 
ouders wilde van het traditionele rooster naar 

het continurooster. Het was wel even wennen 
voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten. 
Inmiddels begint het nieuwe ritme te wennen 
en loopt het goed. De school heeft een grote 
koelkast aangeschaft waar alle broodtrommels 
en drinkbekers in kunnen.
Vanaf 16 september start er in de school een 
BSO. Stichting Kind en Co biedt deze buiten-
schoolse opvang aan. Heeft u belangstelling 
voor de school of de BSO dan kunt u informatie 
vinden op www.Jorai.nl of 
www.kmnkindenco.nl.  � 

Continurooster op basisschool “Jorai”

Maag Lever Darm 
Stichting
De Maag Lever Darm Stichting heeft in de col-
lecteweek van 18 t/m 23 juni jl. in Zegveld en 
de Meije € 988,40 opgehaald.
Ruim 14.000 collectanten zijn op pad geweest. 
En dat deden ze voor de bijna 2 miljoen Neder-
landers waarvan de buik niet gezond is. Met de 

opbrengsten van de collecte financiert de Maag 
Lever Darm stichting onderzoek en voorlich-
ting. MLDS wil maag- darm- en leverziekten 
voorkomen en bestrijden en de kwaliteit van 
leven van patiënten verbeteren.

Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt 
u uw bijdrage storten op bankrekening num-
mer NL70 INGB 0000 0027 37. DE MLDS wil 
alle gevers en lopers heel hartelijk bedanken.  �
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Deze afdeling houdt zich bezig met het endo-
crien systeem. Hieronder vallen alle klieren in 
je lichaam die hormonen afscheiden, zoals de 
hypofyse, schildklier, bijnieren en alvleesklier. 
De arts waarvoor hij werkte, ging in 1978 naar 
het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht. 
Cok besloot om mee te gaan. Hier heeft hij tot 
zijn pensioen gewerkt. 

Ada heeft na haar huwelijk nog twee jaar 
gewerkt bij Mado, een kantoorvakhandel in 
Utrecht. Toen er kinderen kwamen, “ben ik 
gestopt met werken”. 

Naast zijn werk is Cok altijd op allerlei  gebied 
actief geweest. Dit werd op 8 mei 2012 beloond 
met een Koninklijke Onderscheiding en werd 
hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Zijn uitgebreide inzet voor de biblio-
theek, zondagsschool, hervormde gemeente en 
politiek (zie hiervoor de Berichtgever van mei 
2012) waren reden om deze onderscheiding toe 
te kennen. Nog steeds is Cok actief. Zo zit hij in 
de participatieraad van de gemeente Woerden 
(een onafhankelijk adviesorgaan van het college 
van burgemeester en wethouders) en is hij 
voorzitter van de PCOB. Verder mag hij graag 
een potje jeu de boules spelen en leest graag.
Ada daarentegen doet het wat rustiger aan. “Als 
dochter van een bakker maakte ik graag bon-
bons en paaseieren. Nu heb ik alleen nog met 
de Pasen enkele paaseieren met de kleinkin-
deren gemaakt, waar wij ook op passen”. Jaren 
heeft ze op een leesclub gezeten, maar is daar 
vorig jaar mee gestopt. Voor de kerk maakt ze 
nog CD’s van bijzondere diensten of op verzoek. 
En dan het spelletje Wordfeud op de iPad. Uren 
kan ze daarmee zoet zijn. 

Cok en Ada hebben 3 kinderen en 11 klein-
kinderen. Met hen hebben ze een weekend  
doorgebracht op vakantiepark De Katjeskelder 
in Oosterhout. Ze hadden daar één groot huis 
voor 22 personen. De zaterdag hebben ze de 
hele dag plezier gehad in Duinoord, een all in-
clusive in- en outdoor recreatiepark in Helvoirt. 
In dit park is voor ieder wat wils. De kinderen 
konden er in bomen klimmen, trampoline 
springen en nog veel meer. “Een weekend waar 
we ontzettend van genoten hebben”.

Op de huwelijksdag zelf hebben ze hun gouden 
jubileum gevierd met familie en vrienden in 
Gasterij De Milandhof.

De Berichtgever heeft de jubilarissen gefeli-
citeerd met hun gouden jubileum en hen het 
bloemetje van de maand overhandigd. Wij wen-
sen beide echtparen nog hele mooie en goede 
jaren toe.  �

Reconstructie Nijverheids buurt
Afgelopen maanden is een begin gemaakt met 
de reconstructie van de Nijverheidsbuurt. De ri-
olering wordt vernieuwd en de weg opgehoogd. 
Tevens komt er ook nieuwe straatverlichting. 
Om het bedrijventerrein toegankelijk te houden 
is tijdelijk een ontsluitingsweg aangelegd. Als 
alles volgens plan verloopt zal de reconstructie 
aan het einde van het eerste kwartaal 2019 
gereed zijn.  �

Startfeest Reconstructie Slotenbuurt
Het was gezellig druk woensdag 29 augustus jl. op het voetbalveldje in de Slotenbuurt. De bewoners 
van de Slotenbuurt hadden dan ook een uitnodiging gekregen om de start van de reconstructie van 
de Slotenbuurt bij te wonen, waaraan de gemeente Woerden een feestelijk tintje wilde gegeven. Vanaf 
16.00 uur stond de koffie, thee, chocolademelk of frisdrank klaar en voor de kinderen was er een 
springkussen. Tevens werd er op ijs en appels getrakteerd. Wethouder Arthur Bolderdijk heette een 
ieder welkom en zei dat het na ruim 20 jaar wonen in de Slotenbuurt hoog tijd was om deze op te 
hogen. “Hiervoor wordt een materiaal gebruikt wat het beste past in deze omgeving en dat is EPS, 
oftewel piepschuimplaten. De reconstructie zal zeker een impact hebben voor de hele Slotenbuurt 

en ik wil alvast een ieder bedanken 
voor zijn/haar begrip en geduld voor 
de overlast die deze werkzaamhe-
den met zich mee zullen brengen. 
Daarom dit feestelijke moment”. Ver-
volgens vroeg hij aan vijf kinderen 
hem te helpen om de reconstructie 
te starten. Zij kregen een oranje 
hesje aan en hielpen de wethouder 
de eerste twee platen piepschuim op 
zijn plaats te leggen. Onder luid ap-
plaus vond deze handeling plaats en 
hiermee was de officiële start van de 
reconstructie Slotenbuurt een feit.  �
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Prunuslaan 8, 3474 HA Zegveld, tel. 0348-691572

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

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 30 sept - Groene Hart Bokkentocht 15,- pp *

Bock bier proeven in 6 cafés incl. bus (info a/d bar)
Aanvang 13.00 uur

Zondag 30 sept - Bey Bey Zomerfeest
Boroftse zangers treden op van 16.00 tot 20.00 uur

Zaterdag 6 okt - Zegveld Smaakt Naar Meer
Ook hier staan we weer met lekkere hapjes!

* Zaterdag 17 nov - Onbeperkt schnitzel eten 17,50 pp *
Aanvang 19.30 uur

* vooraf reserveren of een kaart kopen *

Hazekade 20 - Telefoon: 06 14445511



Burgerlijke stand

De Berichtgever in 2018 
De Berichtgever hoopt in 2018 te verschijnen op: 
26 oktober, 23 november, 21 december.

Kopij voor het volgende nummer 
dient uiterlijk  
woensdag 
10 oktober 2018 
binnen te zijn. 
Adver tenties 
uiterlijk vrijdag 
12 oktober 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 uur wandelen, verzamelen in de Zegge. Er 
lopen vrijwilligers mee. Voor informatie kunt u 
Marja Meijers bellen, telefoon 691470.

22 sept:  Zegveld Praise-avond, aanvang 20.00 
uur in de hervormde kerk 

29 sept:  Najaar/winter Kinderkledingbeurs
  6 okt.:  Zegveld smaakt naar meer
9 okt.:   Vergadering van het Dorpsplatform in 

de Milandhof. Aanvan 20.00 uur
  9 okt.:   Passage. Mevr. Magteld Welling komt 

vertellen over het instituut ‘Bartiméus’.
17 okt.:   Verkoop oliebollen door KNA huis aan 

huis
18 okt.:   Verkoop oliebollen door KNA in de 

kraam aan de Middenweg

Geboren: 

22 juni 2018
Elize Isabelle (Elize), dochter van
Bas van Ling & Rosalie van den Helder
Korensloot 30, 3474 HL  Zegveld  

26 juni 2018
Simeon Matthëus (Mattanja), zoon van
Job & Rosemarijn van Meijeren-Hoogendoorn
Korensloot 78, 3474 HM  Zegveld

26 juni 2018
Amber Anouk (Amber), dochter van
Mark Wiegeraad & Paulien Ton
Adriaan Duyckpad 7, 3445 VS  Woerden

5 juli 2018
Jaelynn Elizabeth (Jaelynn), dochter van
Kevin van Veldhuizen & Lizette Habben Jansen
Berkenlaan 6, 3474 KA  Zegveld

10 juli 2018
Elin Mattanja (Elin), dochter van
Lennart & Amanda Spies-Muis
Stationsstraat 18, 
3371 AX  Hardinxveld-Giessendam

14 juli 2018
Floris Hugo (Floris), zoon van
Marcel Berghoef-Frowijn & Ellen Frowijn-
Berghoef
Eikenlaan 73, 3474 HB  Zegveld

25 augustus 2018
Joris Jacob (Joris), zoon van
Jeroen & Jantina de Bruijn-Brak
Korensloot 52, 3474 HM  Zegveld

2 september 2018
Bobbi Kris (Bobbi), dochter van
Richard Bouwman & Simone de Boggende
Populierstraat 10, 3442 GP  Woerden

Huwelijk:

21 september 2018
Peter Vermeij & Corina Koster
Molenweg 18, 3474 KZ  Zegveld

2 oktober 2018
Tom v.d. Klis en Sanne Kastelein
De Zoom 36, 3448 DJ Woerden 

5 oktober 2018
Ruben Geerstma & Anita de Kruijf
Het Nooitgedacht 2, 1661 BV  De Weere

11 oktober 2018
Jacco van der Knaap & Willeke Smaling
Koningin Julianaweg 17, 3628 BN  Kockengen

40 jaar getrouwd:

20 oktober 2018
Henk & Wilma Ton-van der Lingen
Middenweg 49, 3474 KC  Zegveld

55 jaar getrouwd:

15 oktober 2018
Nico & Hennie van Amerongen-Kortland
Dorpsstraat 20, 3474 JR  Zegveld

19De Berichtgever

23, 25, 26 en 28 okt.: Vakantie Bijbel Week
29 okt-3 nov.: Speculaasverkoop ‘De Lofstem’
  3 nov.:  Najaarsconcert KNA. Aanvang 19.30 
uur in de Milandhof
21 nov.: Vrouwen koffie-ochtend
24 nov.: Intocht Sinterklaas
17 dec.: Kerstzangavond  �

Overleden:

28 juni 2018
Edith Beatrix (Edith) Benetreu
op de leeftijd van 69 jaar
W. Alexanderstraat 40, 3474 JT  Zegveld
Correspondentieadres: 
De Baken 62, 5231 HS ‘s-Hertogenbosch

2 augustus 2018
Alida Francisca Jacoba Johanna (Alie) Tettero
op de leeftijd van 97 jaar
Correspondentieadres: 
Molenweg 40, 3474 KZ  Zegveld  �

Kinderkleding beurs
Op zaterdag 29 september wordt er in ‘De Voor-
hof ’ aan de Hoofdweg 48 van 9.00 tot 12.00 uur 
weer een najaar/winter variant van de kinderkle-
ding- en speelgoedbeurs gehouden. Tijdens deze 
beurs worden baby-, kinder- & positiekleding 
verkocht evenals baby uitzet gebruiksartikelen, 
speelgoed, kinderfietsen en dergelijke. 
Voor informatie en klantnummer kunt u contact 
opnemen met Sabina van der Arend, tel. (0348) 
691933 of Carola Hageman, tel. (0348) 560305. 
E-mail adres is:   
kinderkledingbeurszegveld@gmail.com.  �

Expositie van mensen met beperking 
in de bibliotheek
‘Wij willen laten zien dat we van waarde zijn’
(Een ingekomen bericht)

In de bibliotheek van Zegveld is een zeer interessante tentoonstelling te zien. Aan de muren hangt 
werk van enthousiaste en kunstzinnige personen met een beperking. Zij vormen het Reinaerde 
Digiteam Woerden en komen uit Woerden en omgeving. Zelf zeggen zij erover: “Wij van Reinaerde 
Digiteam Woerden hebben een aantal kunstwerken gemaakt. Deze willen wij graag exposeren. Op 
deze manier willen wij laten zien dat wij ondanks onze beperking toch van waarde kunnen zijn in 
deze maatschappij.”
Vrijwilligers van de bibliotheek hebben een selectie gemaakt uit de grote verscheidenheid aan werken 
die het Digiteam heeft gefabriceerd. Er is gebruik gemaakt van verschillende technieken. Deze 
acht werken zijn te zien in de bibliotheek. In een speciale map vertelt elke kunstenaar iets over de 
totstandkoming van het werk. Zo gaat 
het werk nog meer leven. De map ligt op 
de uitleenbalie van de bibliotheek en is 
voor iedereen in te zien. Ook niet-leden 
van de bibliotheek zijn vanzelfsprekend 
welkom om een kijkje te komen nemen. 
De openingstijden van de bibliotheek 
zijn: dinsdag van 14.00 tot 17.00 uur en 
van 18.30 tot 20.30 uur. Woensdag en 
donderdag van 14.00 tot 17.00 uur
Het Digiteam is te bereiken via digiteam-
woerden@reinaerde.nl  �

Het werk 
‘Het onwaarschijnlijke is waar’




