
De Berichtgever

Colofon
ADVERTENTIES
EN ADMINISTRATIE
Gerkla Gerritsen

Eikenlaan 19

3474 HB Zegveld

Tel. 0348 - 691675

Reknr. NL71 RABO 0341 9061 23

E-mail: 

info@studiogg.nl

REDACTIE
Gert Ton

Tel. 0348 - 691892

gertton@hetnet.nl

Ciska Klooster

Tel. 06-2238 9259

info@ccdesign.nl

Jantina de Bruijn

Tel. 0348 - 745818

jantinabrak@hotmail.com

VORMGEVING
Studio Gerrit Gerritsen

DRUK
Quantes

Voor inwoners van Zegveld en de Meije
73ste jaargang nr. 1

Januari 2019

10 januari jl. was de nieuwjaarsre-
ceptie van de OKW in Gasterij de 
Milandhof, op dit jaarlijks terug-
kerende evenement wordt ook de 
ondernemer van het jaar gekozen. 
Dit jaar waren de drie genomineer-
den: BRN Brandbeveiliging, Blue 
Print Automation en Gasterij De 
Milandhof. 

De sporthal was omgetoverd tot een 
heus festivalterrein met foodtrucks 
en lange tafels met houten stoelen 
waaraan gegeten kon worden. De 
openingsparade met een brassband, 
danseressen, een vuurspuwer en 
natuurlijk het bestuur van de OKW en 
de genomineerden was buitengewoon 
spectaculair. Vervolgens hield de voor-
zitter van de OKW, David Verweij, een 
speech over het wel en wee in zakelijk 
Woerden. Daarna was er tijd om met 
elkaar een hapje te eten en elkaar 
gelukkig nieuwjaar te wensen. 

Rond 20.00 uur volgde het tweede 
officiële gedeelte van de avond, de 
verkiezing van de ondernemer van 
het jaar 2018. De drie genomineerden 
kregen allen nog één keer korte tijd 
om hun bedrijf te presenteren. BRN 
Brandbeveiliging beet de spits af met 
een spectaculaire pitch met rook en 

een nagebootste lekke waterleiding, 
vervolgens was Blue Print Automa-
tion aan de beurt. Zij presenteerden 
hun bedrijf met een robot en een 
jonge acteur die de oprichter van 
BPA, Bob Prakken, speelde toen die 
jong was. 

De hekkensluiter was Gasterij De 
Milandhof. Lauw Uittenbogaard hield 
een mooie pitch en maakte daarin 
duidelijk dat hij misschien wel het 
gezicht van de Milandhof is, maar dat 
hij dit zeker niet alleen doet! Zonder 
alle medewerkers, het bestuur en de 
vele verenigingen kan de Milandhof 
niet functioneren. Dit werd prachtig 
zichtbaar gemaakt door een muzi-
kale optocht waarin veel Zegveldse 
verenigingen en alle medewerkers op 
het podium verschenen. Het hele po-
dium stond vol met mensen, waarbij 
de presentator opmerkte dat hij nu 
wist waarom er zo’n groot podium 
was neergezet. De presentator vroeg 
zich ook af of er nog Zegvelders 
thuis waren, of dat iedereen nu in De 
Milandhof aanwezig was. 
De informele avond zette zich voort 
terwijl de stemmen werden geteld. 
Om 21.30 uur werd Gasterij De 
Milandhof als overtuigende win-
naar bekend gemaakt! Lauw kreeg de 

prijs overhandigd door burgemeester 
Victor Molkenboer en voorzitter 
David Verweij. Waarna het podium 
wederom volstroomde met alle mede-
werkers en bestuursleden die Lauw en 
Wil kwamen feliciteren. Het feest was 
compleet! Lauw: “Ik wist niet wat ons 
overkwam, zoveel enthousiaste reac-
ties van iedereen! Ook de dagen erna 
liepen er spontaan mensen binnen 
om ons te feliciteren, dat is natuurlijk 
fantastisch! Ook wordt er heel veel 
gereserveerd bij Spies & Spijs. Ik had 
niet gedacht dat deze prijs zoveel 
impact zou hebben op De Milandhof. 
Ik wil ook iedereen bedanken die 
heeft meegewerkt aan deze avond. 
Ik ben zelf natuurlijk heel trots op 
De Milandhof, maar zeker ook op de 
Zegvelders en op ons mooie dorp. Ik 
denk dat we op deze manier aan een 
groot publiek hebben kunnen laten 
zien dat De Milandhof duidelijk een 
belangrijke, sociale functie heeft in 
Zegveld. De Woerdense ondernemers 
hebben dit gelukkig gezien en De 
Milandhof omarmd door massaal op 
ons te stemmen. Het is in één woord 
GEWELDIG!!” 

De Berichtgever feliciteert Gasterij 
De Milandhof ook van harte met deze 
prachtige prijs. � 

Gasterij De Milandhof grote winnaar van 
OKW Ondernemers prijs 2018

Temidden van het 
personeel vieren Lauw 
en Wil Uittenbogaard 
het winnen van de 
OKW Ondernemersprijs 
2018. Helaas ontbreekt 
Wil op de foto. 
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                        - split      
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(Een ingekomen bericht)

Bij het Servicepunt van Stoof Tweewielers in 
Zegveld kunt u gedurende de hele maand febru-
ari uw (elektrische) fiets brengen voor de zoge-
naamde winterbeurt met € 15,- korting. Stoof 
zorgt ervoor dat uw (elektrische) fiets weer he-
lemaal in topconditie is. Zodat u als het mooie 
weer eraan komt, er gelijk op uit kan trekken. 
Bel voor een afspraak met 0348-692348.
Natuurlijk kunt u zelf ook wat doen om uw fiets 
in topconditie te houden, wij geven u hierbij een 
aantal handige tips.
Bandenspanning: Zorg dat de banden van uw 
fiets altijd goed op spanning zijn. Harde banden 
zorgen voor minder weerstand tijdens het 
fietsen en minder slijtage. Bij elektrische fietsen 
vergroot een goede bandenspanning ook uw 
actieradius.

Vijf tips van Stoof Tweewielers
Ketting en tandwielen: Een goed schoonge-
maakte, gesmeerde en gespannen ketting zorgt 
voor minder wrijving en dus een soepel fiet-
sende fiets met minder slijtage. Het schoonma-
ken van de ketting en tandwielen kan met een 
droge doek en borstels of met een schoonmaak 
set. Zorg dat u na het schoonmaken van de 
ketting en tandwielen de ketting weer met een 
kettingolie smeert, zodat deze weer soepel loopt.
Elektrische fietsen: Om langer van uw elektri-
sche fiets te blijven genieten zonder onnodig 
hoge kosten, is het van belang dat u de accu in 
goede conditie houdt. Hierbij geven wij u een 
aantal tips en aandachtspunten met betrekking 
tot het gebruik van de accu.
Zorg dat de accu nooit leeg komt te staan. 
Indien u een accu heeft leeggereden laad deze 
dan zo snel mogelijk weer op. Ook als de fiets 
een lange tijd stilstaat (één maand of langer), 

zorg dan dat de accu in die tijd minimaal twee 
keer wordt opgeladen. Een accu die lang leeg 
staat krijgt diepteontladingen welke ervoor 
zorgen dat sommige accucellen niet meer hun 
werk doen.
Laad de accu altijd onder kamertemperatuur 
op. Als het buiten kouder wordt, zult u dit gelijk 
merken aan de actieradius van uw accu. Een 
accu op kamertemperatuur kan namelijk meer 
kilometers maken dan een koude accu. Als u uit 
de kou komt, zorg er voor dat de accu weer even 
op kamertemperatuur komt voordat u deze gaat 
opladen.
Als u een langere tijd niet kunt fietsen (één 
maand of langer), zorg er dan voor dat iemand 
anders op uw fiets blijft fietsen (minimaal één 
keer per week). Dit voorkomt luie of kapotte 
accu’s.
Tot ziens bij ons servicepunt! �

(Een ingekomen bericht)

Inmiddels is het laatste woningbouwproject in 
Zegveld, de Florijn, zes jaar geleden afgerond. 
Sindsdien is er niets meer gebeurd. Daar waar 
de gemeente Woerden in de dorpsvisie voor 
Zegveld vast heeft laten leggen dat het jaarlijks 
10 woningen wil laten bouwen in Zegveld. Een 
doelstelling die zij dus al jaren niet bereiken.

De woningbouw is enorm hard nodig. Momen-
teel komen veel woningen niet eens meer te 
koop te staan, omdat de woningen onderhands 
verkocht worden. De jeugd en ook gezinnen 
trekken weg, omdat er eenvoudigweg nauwelijks 
iets te koop staat. Het gevolg hiervan is dat het 
heel moeilijk wordt om de voorzieningen op 
peil te houden; er is geen nieuwe aanwas. De 
scholen en verenigingen worden kleiner. Zo is 
het aantal leerlingen op de Jorai school sinds 
2014 gedaald van 174 naar 144 leerlingen. Dit is 
ook is te merken bij afdelingen van het vereni-
gingsleven: voetbalvereniging SIVEO van 392 
naar 362 leden, de gymvereniging van 90 naar 
77 leden. Ook de brandweer kan geen nieuwe 
mensen vinden om op te leiden. Het zijn juist 
deze brandweermensen die het dorp te hulp te 
schieten met de AED, branden en ongevallen. 
Kortom: nieuwbouw is hard nodig om allerhan-
de voorzieningen in dit dorp op peil te houden.
Onlangs ontving het dorp het positieve bericht 
dat op de locatie van de ‘De Pionier’ definitief 
seniorenwoningen gebouwd gaan worden. Dat is 
een mooie stap, maar dit is niet genoeg woning-
bouw voor het dorp. Deze 24 seniorenwoningen 
kunnen enige doorstroom bieden, maar dit zal 
niet genoeg blijken. Een positief besluit voor het 
woningbouwproject ‘Weidz’ is van levensbelang 

voor Zegveld. ‘Weidz’ zal zorgen voor circa 35 
woningen. Overigens behaalt de gemeente met 
de woningbouw van ‘Weidz’ en ‘De Pionier’ 
nog steeds niet haar doelstelling van 90 nieuwe 
woningen in 2022 zoals vastgelegd is in de eer-
dergenoemde dorpsvisie.
Naar aanleiding van een brief van Margriet 
Vermeij naar de gemeente Woerden heeft een 
gesprek plaatsgevonden met de wethouder. 
Alhoewel het een prettig gesprek was, moet de 
druk op de gemeente gehouden worden. De 
gemeente Woerden moet weten dat het veel 
Zegvelders erg hoog zit dat er nog geen paal 
geslagen is sinds de bouw van de Florijn. Hierom 
is de handtekeningenactie in het leven geroepen 
door een groepje enthousiaste Zegvelders. Het 
probleem rond de woningbouw moeten wij als 
dorp kenbaar (blijven) maken. Er is afgetrapt op 

zaterdag 15 december bij de Coop. Dit gebeurde 
binnen bij de ingang met een bakje koffie van 
de familie Bremmer. Binnen onze buurtsuper 
begonnen de inwoners opgetogen met tekenen. 
Er zijn daarbij veel steunbetuigingen geweest. 
Ook de politici uit dit dorp, te weten Job van 
Meijeren en Adrie van Meurs, kwamen hun 
steun betuigen. Al met al is deze actie binnen het 
dorp positief ontvangen.
De handtekeningen zijn na de sluiting van de ko-
pij voor deze Berichtgever op zaterdag 12 januari 
aangeboden aan het college van burgemeester en 
wethouders tijdens de nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente Woerden. 
Daarna zal Zegvelds Belang zich richten op de 
provinciale verkiezingen om ook daar de 
bedreigde leefbaarheid van onze kern onder de 
aandacht te brengen. �

Hand tekeningenactie voor woningbouw in Zegveld
3De Berichtgever

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

Reparatie met ALL-INN garantie. Aansluiten van verlichting. 

Elektra–Installaties in Huis, Berging, Inbouwen van apparaten.
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• dakbedekking & onderhoud • lood- & zinkwerk • centrale verwarming

Tel.: 0348-407690  Fax: 0348-407190
www.disseldorpinstallaties.nl
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KMN KOOMAN MECHANISATIE 
NOORDEN

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

Voor je het weet begint 
het nieuwe 

maaiseizoen weer!
Vergeet de 

onderhoudsbeurt van 
uw grasmaaier niet!

Hieronder worden voor u de belangrijkste 
punten die in de vergadering van het Dorps-
platform Zegveld van 18 december 2018 op 
de agenda stonden op een rijtje gezet. De 
uitgebreide notulen kunt u ook lezen op onze 
website www.dorpsplatform.zegveld.net

De opkomst was weer erg groot, maar liefst 50 
mensen waren aanwezig. Dit had wellicht  te 
maken met onderwerpen die op de agenda 
stonden, zoals de bouw op het terrein van 
de ‘Waldhoorn/Pionier’, de ontwikkelingen 
rondom ‘Weidz’ en de plannen van de gemeente 
rondom de vervanging van de Julianabrug. 

Woningbouwplan Weidz:  It giet oan!!
Niet alleen het Dorpsplatform Zegveld zelf, 
maar uiteraard het hele dorp is enorm verheugd 
over de mededeling van Richard Beumers van 
de gemeente en Peter Kranenborg van Bolton 
dat zij een mondeling akkoord hebben bereikt 
over de woningbouwplannen. 

De partijen hebben heel lang met elkaar om 
tafel gezeten om samen naar een oplossing te 
zoeken. Bolton én de gemeente willen toch echt 
woningbouw in Zegveld mogelijk maken en het 
is fantastisch dat alle seinen nu op groen staan. 
Natuurlijk moet de tennisvereniging Miland 
nog de spreekwoordelijke klap er op geven, 
maar het dorp rekent er op dat ook dát in orde 
zal komen. De verschillende partijen zijn nu be-
zig het akkoord op papier te  zetten. Er is goede 
hoop dat alle partijen er binnen drie maanden 
uit zijn en dat er dan een  definitief akkoord 
gereed is. Daarna zal het bestemmingsplan 
worden aangepast, waarna de verplaatsing van 
het tenniscomplex in gang kan worden gezet. 
De start van de woningbouw zal hopelijk ergens 
in 2021 zijn. 

Peter Kranenborg van Bolton bevestigt dat 
door de betrokken partijen hard aan het plan 
is gewerkt en dat de druk vanuit het dorp en de 
politiek voelbaar was. 
Naast het duwen door het Dorpsplatform 
Zegveld is er ook druk gekomen vanuit de 
dorpsgemeenschap. Omdat het zo lang stil bleef 
rondom het plan heeft een betrokken inwoon-
ster aan de gemeente een pittige brief geschre-
ven. Hierin verwoordt de actieve Zegveldster 
dat het dorp niet begrijpt waarom het zolang 
duurt om een bouwplan met 38 woningen van 
de grond  te krijgen, terwijl er in Woerden en 
andere kernen wél allerlei woningbouwplan-

nen worden gerealiseerd. Het dorp heeft het 
gevoel dat Zegveld er maar een beetje bijhangt 
en niet interessant genoeg is, terwijl er met de 
verkiezingen door bijna alle partijen woning-
bouw beloofd is. Woningbouw is voor ons 
dorp van groot belang omdat nu de jongeren 
noodgedwongen het dorp moeten verlaten. 
Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid 
van het dorp en voor het voortbestaan van de 
verenigingen, winkels en andere voorzienin-
gen, zo betoogt de inwoonster in de brief. Zij 
heeft met enkele andere betrokken inwoners 
een handtekeningenactie opgestart. Zo heeft 
het groepje inwoners bij de Coöp gestaan om 
handtekeningen te verzamelen en is deze actie 
bij Siveo nog eens herhaald. De boodschap is in 
het dorp goed overgekomen, er zijn meer dan 
400 handtekeningen opgehaald!! De handteke-
ningen zullen tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente aan het college van B&W worden 
overhandigd.  

Het Dorpsplatform Zegveld is bijzonder blij dat 
de plannen – zoals het er nu uitziet - toch écht 
zullen doorgaan. Na zo’n jaar of acht sleuren, 
trekken en jagen, worden de woningen eindelijk 
gebouwd en hebben wij de jeugd weer wat te 
bieden, zodat deze niet noodgedwongen uit 
het dorp hoeft te vertrekken. Het plan Weidz is 
hard nodig om de leefbaarheid van het dorp te 
behouden, aldus het Dorpsplatform. 

Plan locatie Waldhoorn/Pionier
Eind vorig jaar is er een informatie avond 
geweest over dit project, waar door geïnteres-
seerden aan GroenWest, Zegveld Zorgt en de 

gemeente vragen gesteld konden worden en 
suggesties konden worden gedaan. De gemeen-
teraad heeft € 150.000 subsidie verstrekt om 
de bouw mogelijk te maken. Ook de raad van 
commissarissen van GroenWest heeft inmid-
dels haar  goedkeuring gegeven. De procedure 
heeft nog wat tijd nodig, hopelijk kan worden 
gestart eind 2019 of begin 2020. Bij Zegveld 
Zorgt en het Dorpsplatform Zegveld zijn 
inmiddels 34 inwoners (kandidaten) gemeld, 
dus er is veel interesse voor deze plannen. De 
komende tijd zal GroenWest, samen met een 
vertegenwoordiging van Zegveld Zorgt en het 
Dorpsplatform Zegveld, de plannen verder 
uitwerken. Hierbij zal ook een aantal kandidaat-
bewoners worden betrokken, zodat de plannen 
zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften van 
de toekomstige huurders. 

Ophoging Slotenbuurt
De renovatiewerkzaamheden in de Slotenbuurt 
hebben een behoorlijke vertraging opgelopen. 
In het eerste gedeelte is een dikke verhardings-
laag in de bodem aangetroffen en het kostte veel 
extra tijd om deze dikke laag te verwijderen. 
Daarnaast zorgen de kabelleggers (aannemers 
die in opdracht van de nutsbedrijven werken) 
voor vertraging. Hoewel de gemeente hen 
hierop aanspreekt, heeft zij weinig directe 
invloed op de kabelleggers. Om extra tijdelijke 
parkeerplaatsen te creëren zijn parkeerplaatsen 
aangelegd naast het opslagterrein van de aan-
nemer, op het voetbalveldje en op groenvakken. 
Voor problemen kunnen de bewoners terecht 
bij de omgevingsmanager van Jos Scholman via 
de Jos Scholman app of via telefoonnummer 
06-12989381.

Veilig fietsen naar de Milandschool
Door de gemeente zijn diverse opties naast 
elkaar gezet om het veilig fietsen naar de 
Milandschool te bevorderen. Hiervoor zijn 
de suggesties vanuit de school, enkele inwo-
ners, het Buurtcomité ‘Stichtse Meije’ en het 
Dorpsplatform meegenomen. Er komen een 
paar extra passeerplaatsen bij (kosten € 25.000). 
Dit wordt bij het eerstvolgende asfaltonderhoud 
van de Hazekade meegenomen. De betrokke-
nen zijn voor dit moment tevreden, maar zullen 
uiteraard blijven nadenken over verdere verbe-
teringen. In het Dorpsplatform is gevraagd de 
passeerplekken te voorzien van reflecterende 
paaltjes, zodat goed zichtbaar is dat men een 
passeerstrook nadert. 

Nieuws van het
Dorpsplatform

Zegveld

Zegveld, het dorp waar 
het leven goed is!
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Ophoging Nijverheidsbuurt
De ophoging van de Nijverheidsbuurt loopt 
zeker vier maanden vertraging op vanwege 
vertraging in de werkzaamheden betreffende 
de kabels en leidingen. De nutsbedrijven zijn 
opdrachtgever voor de kabelwerkzaamheden. 
De aannemer van de nutsbedrijven houdt zich 
niet aan de afspraken en geeft geen inzicht in 
de planning. De gemeente probeert hier druk 
op te zetten, maar dat heeft tot nu toe weinig 
effect op de planning. Als de aannemer van de 
kabels en leidingen klaar is (wanneer is nog niet 
bekend) heeft de aannemer van de gemeente 
nog  4 à 5 maanden nodig voor zijn werkzaam-
heden (rioolvervanging, aanbrengen zettings-
arme wegfundering). Om de ondernemers en 
bewoners van de Nijverheidsbuurt hierover te 
informeren heeft de gemeente op 18 december 
jl. een extra informatieavond gehouden. Om 
de verkeersveiligheid van het fietspad langs de 
Hoofdweg te bevorderen zal het fietspad bij 
de kruising met de Nijverheidsbuurt omhoog 
worden gehaald en zal de kruising duidelijker 
worden aangegeven . 

Brug Molenweg-Julianalaan 
(Julianabrug)
De brug moet vervangen worden. De gemeente 
wil hier een fiets/voetgangersbrug van maken. 
Het Dorpsplatform Zegveld vindt dat het een 
gewone brug moet blijven. De functie van de 
brug moet breder worden bezien. De door-
gang bij de Coöp is enorm druk. Er komen 
hier dagelijks al 2.200 auto’s langs en om door 
de afsluiting van de brug hier nóg meer auto’s 
langs te sturen vindt  het Dorpsplatform geen 
goed plan. Daarnaast rijden autobezitters uit 
sommige woonstraten een rondje omdat de 
straten te smal zijn om te keren. Zij  rijden dan 
via de Julianabrug en de Molenweg het dorp 
uit. Als de brug  wordt weggehaald, dan moet al 

dat verkeer in de straten zelf keren (wat niet kan 
omdat deze te smal zijn) en dan via de Mid-
denweg of via de Julianalaan het dorp uit rijden. 
Wat er weer toe leidt dat het daar  veel drukker 
wordt. De bewoners van de Julianalaan zijn 
daarom ook tegen het weghalen van de brug. 
De Julianalaan is een woonstraat en is niet als 
ontsluitingsweg aangelegd. De gemeente en het 
Dorpsplatform gaan over dit punt nog verder 
in gesprek. 

Gebruik ‘klachtenlijn’ 
(Melding Openbare Ruimte)
De gemeente en het Dorpsplatform vragen de 
inwoners van Zegveld om – als zij (individuele) 
klachten over de openbare ruimte hebben – dit 
vooral bij de gemeente te melden. Dat kan via 
de telefoon of via internet. Deze klachtenlijn, 
zo is ook de ervaring van het Dorpsplatform 
Zegveld, werkt prima. De klachten hoeven dan 
niet in de vergadering van het Dorpsplatform te 
worden gemeld. 

Snippertjes:
-  De EHBO vereniging heeft een aanvraag 

gedaan voor het aanbrengen van ‘buiten 
AED’s’ in Zegveld, dit is ondersteund door 
het Dorpsplatform Zegveld.  

-  Er is een extra PMD-container en restafval-
container nabij de Boschsloot geplaatst. Deze 
moeten nog wel van de juiste stickers worden 
voorzien, zodat bekend is wat er in de contai-
ners gegooid mag worden. 

-  Er zal een thema avond worden georgani-
seerd over de taak van BOA’s, handhaving en 
toezicht van de gemeente. Er schijnen weinig 
klachten vanuit het dorp bij de BOA’s binnen 
te komen. Aan de andere kant constateert 
het Dorpsplatform dat er nauwelijks BOA’s 
in het dorp gezien worden (en ook geen 
wijkagent). Er zullen BOA’s  aanwezig zijn 

op de thema avond en ook de wijkagent zal 
worden uitgenodigd.  

-  Eerst zou de BAM snel internet in het 
buitengebied van Zegveld  en de Meije gaan 
aanleggen maar deze heeft zich teruggetrok-
ken. Het zal nu door een andere partij worden 
aangelegd, naar verwachting wordt in het 3e 
kwartaal 2019 gestart met de aanleg. In de 
Nijverheidsbuurt ligt er al een kabel voor snel 
internet (Ziggo). 

-  De uitwerking van de Verkeersvisie Woerden  
gaat binnenkort van start. Enkele inwoners 
hebben zich beschikbaar gesteld om hierin 
namens het Dorpsplatform mee te doen.

-  Op 1 november was er een informatieavond  
voor de Meijenaren over de dijkverhoging in 
de Meije. In maart nemen de  gemeente en 
Waterschap ‘De Stichtse Rijnlanden’ (HDSR)
een besluit. Er liggen verschillende opties 
op tafel. De twee belangrijkste zijn, of de 
Meije dijk, met daarop de weg, fors verhogen 
of dit achterwege laten en in plaats daarvan 
een stalen damwand slaan dicht langs de 
waterlijn om het water van de Meije te keren.  
De klankbordgroep komt in januari weer bij 
elkaar. Het zal wellicht een combinatie worden 
van de verschillende oplossingen. In maart ne-
men de  gemeente en  HDSR een besluit. De 
meeste aanwonenden zijn voor een damwand. 

-  Een inwoner heeft in de vergadering van 
het Dorpsplatform de vraag gesteld  hoe 
de inwoners van Zegveld het beste kunnen 
worden geïnformeerd over het komende 
nieuwe peilbesluit Zegveld, want dit raakt alle 
Zegvelders.  De inwoner vindt dat er meer  
Zegvelders moeten aansluiten bij het overleg 
hierover. In februari a.s. wordt er een thema 
avond georganiseerd met het waterschap, de 
gemeente en het Dorpsplatform Zegveld. 

-  In juli is er  overleg geweest over de toe-
komst van de bibliotheek. In februari zullen 
er vervolggesprekken plaatsvinden met alle 
betrokken partijen. De toekomst van de 
bibliotheek wordt in breed perspectief gezien. 
Het zal gaan over de ontwikkelingen rondom 
alle openbare Woerdense gemeenschapscen-
tra.  De gemeente zal in 2019 het budget voor 
huur van de ruimte van Welzijn Zegveld in de 
Milandhof gewoon ter beschikking stellen.   

Volgende vergaderingen
De  vergaderingen in het eerste halfjaar van 
2019 vinden plaats op dinsdag 2 april en 18 juni 
2019. �

Welzijn Zegveld
Op woensdag 6 februari a.s. worden een dertigtal 
bruidsfoto’s alsmede recente foto’s getoond van 
inwoners van ons dorp. Eveneens heeft Jos Did-
den weer een aantal Zegveldse ondernemers 
bezocht en daar een fotoreportage van gemaakt, 
welke deze middag ook te zien zal zijn. De mid-
dag begint om twee uur in de Milandhof.
Let op: Woensdag 27 maart is de nieuwe datum 

waar een ‘onbekende’ bekende familie zich zal 
presenteren. Dit is de tiende keer dat een familie 
hiervoor oude foto’s en verhalen van stal heeft 
gehaald.
Ook deze keer zal Jos Didden de aangeleverde 
plaatjes op zijn eigen wijze tonen.
De middag begint om twee uur in de Milandhof.

Welzijn Zegveld feliciteert Gasterij De Milandhof 
met als grote motor Lauw en Wil Uittenbogaard 
met de welverdiende OKW ondernemersprijs. �



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

Op 19 december 1968 berichtten de 
kranten over huwelijksmoeilijkhe-
den die legio zijn op ‘maanhaven’. 
Dit alles heeft te maken met het af-
tellen van de lancering van de Apollo 
8, waarbij huwelijken niet bestand 
zijn tegen de grote spanning die 
zo’n lancering bij de medewerkers 
met zich mee brengt. Die dag geen 
huwelijksmoeilijkheden bij Flip van 
den Hoven en Els Bijlsma, want zij 
traden die dag juist in het huwelijk. 

Flip is geboren in Jaarsveld en op vier-
jarige leeftijd verhuisd naar Utrecht. 
Els is geboren is Sneek en verhuisde 
op tweejarige leeftijd naar Utrecht. 
Na zes jaar werd er weer verhuisd en 
dit keer naar Amersfoort. Flip en Els 
hebben elkaar voor het eerst ontmoet 
in de Julianakerk in Utrecht. Maar de 
vonk sloeg pas echt over toen ze elkaar 
weer ontmoetten bij een vriendin van 
Els. Het gouden echtpaar trouwde in Amers-
foort en hun huwelijk werd kerkelijk ingezegend 
door ds. P.A. Elderenbosch. Zij gingen wonen 
in Woerden. Na tien jaar verhuisden zij naar 
Zegveld en vestigden zich in de Clausstraat. 
Inmiddels wonen zij vanaf 1995 met veel plezier 
aan de Broeksloot 69.
Flip heeft altijd een financieel beroep gehad. De 
laatste dertig jaar was hij financial controller bij 
een internationale bouwonderneming die projec-
ten buiten Europa had. Door diverse overnames 
was dat de laatste jaren bij de BAM. Voor zijn 
werk reisde Flip jaarlijks zo’n vier keer twee tot 
drie weken naar projecten over de hele wereld. 

De laatste tien jaar van zijn arbeidzaam leven 
was dit veel in het Midden-Oosten. Daarvoor 
veel in Amerika. In 1977 gingen Flip en Els met 
hun twee kinderen voor zijn werk een jaar naar 

Nigeria. Zij hebben hier geen goede herinnerin-
gen aan over gehouden want het was voor zowel 
Flip als voor Els met een gezin geen prettig land 
om te verblijven. 
Els heeft voor haar huwelijk gewerkt als dok-
tersassistente op de afdeling neurologie bij een 
internist en kinderarts. Na haar huwelijk was 
zij enkele jaren assistente bij kinderarts dokter 
Bloem in Woerden. Vervolgens werden haar 
kinderen geboren, eerst Christiaan en daarna 
Miranda. Toen de kinderen zelfstandiger werden, 
hervatte Els het arbeidsproces. Als verpleeg-
kundige werkte zij tien jaar bij een serviceflat 
in Utrecht. Ook verving zij hier regelmatig de 
directrice. Later kwam Els bij de ouderenzorg in 
Zorgcentrum Maria-Oord in Vinkeveen. Nog 
steeds is Els daar actief als vrijwilligster. 
Vervelen doen Flip en Els zich absoluut niet. 
Flip tekent bij de tekenclub van Welzijn Zegveld 

en is daarnaast de studie Cultuurwe-
tenschappen bij de Open Universiteit 
Utrecht gestart. Ook verricht hij op de 
achtergrond hand en spandiensten, 
zoals bij Zegveld Zorgt. En in het 
onderhouden van de tuin rondom hun 
woning gaat menig uur zitten. 
Els zit ook niet stil. Zij helpt als vrijwil-
ligster bij Welzijn Woerden, waar 
eenmaal in de zes weken alleenstaan-
den in De Plint komen eten. Verder 
is zij pastoraal bezoekster voor wijk 
Noord van de hervormde gemeente 
Woerden en is lid van het Christelijk 
Oratoriumkoor Woerden. En sinds een 
jaar is er een piano aangeschaft en heeft 
Els pianoles. Uiteraard wordt dagelijks 
serieus geoefend. 
Verder springen Flip en Els geregeld bij 
voor de zorg van hun kleinzoon Wu. 
Zo brengen zij Wu regelmatig naar het 
Kinderdienstencentrum Prisma van 
Stichting Ipse de Bruggen in Alphen 

aan den Rijn. Ieder stapje vooruit bij Wu wordt 
met veel enthousiasme begroet. 

Tot slot mogen Flip en Els graag wandelen. Zo 
hebben zij in diverse etappes het Pieterpad gelo-
pen. Dit pad loopt van Pieterburen in Groningen 
naar de Sint-Pietersberg bij Maastricht en is 
498 km lang. Ze zijn dankbaar voor hun goede 
gezondheid die dit alles mogelijk maakt.
Het gouden jubileum is op 15 december jl. met 
familie en vrienden gevierd in de Milandhof. 
Uiteraard waren hun kinderen Christiaan, 
getrouwd met Roos, en Miranda, getrouwd met 
Ronald, van de partij en hun twee oogappels, de 
kleinkinderen Shao en Wu. 

De Berichtgever wenst dit actieve echtpaar nog 
heel veel mooie en gezonde jaren toe en hebben 
hen het bloemetje van de maand aangeboden. �

De Berichtgever zegt het met bloemen
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(Een ingekomen bericht)

Op maandag 17 december jl. heeft bisschop 
Van den Hende een kerststal aan de Miland-
school geschonken. Het is voor het vijfde jaar 
op rij dat de bisschop op deze manier een 
school bezoekt tijdens de Advent en een beel-
dengroep voor de kerststal cadeau doet. 

“Met een kerststal kun je vertellen over Jezus. Je 
kunt vertellen over zijn geboorte op een manier 
waarop het bij de kinderen nog meer kan gaan 
leven”, legt de bisschop uit. 
Niet alleen zijn de leerlingen en het team 
aanwezig, ook pastoor Huub Spaan, ouders van 
school en belangstellende parochianen wonen 
de bijeenkomst bij. Er wordt geopend met een 
gedicht en een kerstliedje. 
De bisschop vraagt aan de leerlingen welke 
beelden er in een kerststal horen. 
De belangrijkste 6 beelden worden één voor één 
door leerlingen naar de kerststal gebracht. Met 
de kinderen doorloopt de bisschop aan de hand 
van de beelden het kerstverhaal. De kinderen 
weten dat Jozef en Maria naar Bethlehem 
moesten en dat er voor hen geen plek was in de 
herberg. Twee kinderen plaatsen Jozef en Maria 
in de stal. De os en de ezel zijn al in de stal aan-
wezig. De engel die de herders vertelt over de 
geboorte van Jezus wordt naast de stal geplaatst 
en daarna ook de herders. De koningen uit het 
verre oosten die de ster volgen naar de stal zijn 
nu gearriveerd. 
“Deze beelden blijven hier op school, zodat 
we kunnen vertellen wat er met kerstmis is 
gebeurd’, vertelt de bisschop voordat hij de beel-
den zegent. De bisschop laat een kleine koker 
met wijwater zien, want “met een tuinslang 
wordt het anders zo’n rommel.” 
De Milandschool is blij met het mooie cadeau!
We wensen iedereen een gelukkig en gezond 
2019! �

Kom je naar De Nationale Voorleesdagen 
in de Bibliotheek? 
(Een ingekomen bericht)

Harry gaat liever niet naar buiten, binnen is het veiliger. Tot Vera hem vraagt om tikkertje te spelen. 
Dat wil hij wel. Maar hij raakt haar kwijt. Hij weet niet meer waar hij is. Hoe vindt hij de weg terug 
naar huis?
23 januari t/m 2 februari a.s. zijn het De Nationale Voorleesdagen. Kom met je kindje naar de Biblio-
theek en maak kennis met kater Harry. ‘Een huis voor Harry’ van Leo Timmer is Prentenboek van 
het Jaar 2019.
In alle vestigingen van Bibliotheek Het Groene Hart zijn kindjes, samen met hun ouders, welkom 
bij een levendig voorleesavontuur; er zijn vertelplaten, de kinderen gaan zelf langs een parcours om 
Harry te zoeken in de Bibliotheek, er zijn liedjes en dansjes. Voor kinderen van 2 tot 6 jaar en aan-
schuiven is gratis.
Bibliotheek Zegveld: dinsdag 29 januari a.s. van 15:30 -16:30.
Alle kinderen van 2-6 jaar kunnen meedoen aan een kleurwedstrijd. Haal tijdens het voorlezen of 
daarna een kleurplaat in de Bibliotheek en lever deze uiterlijk zaterdag 16 februari weer in. De win-
naars krijgen het prentenboek ‘Een huis voor Harry’ en een Harry-vingerpoppetje. Elke vestiging 
kiest 2 winnaars; 2-4 jaar en 4-6 jaar.
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid van de Bibliotheek. Kinderen t/m 6 jaar die lid worden tijdens De 
Nationale Voorleesdagen krijgen een Harry-vingerpoppetje cadeau. �
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In een regionaal 

dagblad van 14 

februari zagen we 

het geboortebericht 

van Olaf, geboren 

10 januari. Hij is het 

broertje van Fabienne. 

Haar geboorte stond 

twee jaar geleden ook 

in hetzelfde regionaal 

dagblad.

O O K  D IT  G E
Nee, ze waren Esther van Brenk uit 

de Korensloot 70 niet vergeten. Via 

een groot spandoek mocht ieder-

een het weten dat zij op 13 januari 

Sarah zag. Alhoewel zij er zelf niets 

van wilde weten poseerde ze toch 

voor enkele foto’s. 

Eric van den Hoeven, 

onze Generalos uit de 

Nieuwstraat 12b, be-

reikte op 26 januari 

de leeftijd van vijftig 

jaar. Zijn familie en 

vrienden vonden 

dat Genialos. En als 

voorzitter van Siveo 

kon het niet anders 

dan dat zijn Abraham 

in de clubkleuren 

geel en blauw werd 

aangekleed. Eric kon 

deze ludieke actie 

wel waarderen. 

Bij sommige mensen 

begint de tweede jeugd 

bij 40 jaar of bij 50 jaar. 

Bij Gerrit van Schajik 

van de Hoofdweg 45 

begint zijn tweede 

jeugd volgens het span-

doek dat op 11 februari 

bij zijn woning hing bij 

60 jaar. En nu maar 

hopen dat zijn tweede 

jeugd net zo lang duurt 

als zijn eerste jeugd, 

want deze tweede 

jeugd moet nog meer 

vreugd brengen. 

John Vernooij uit de Broeksloot 

37 ontkwam er 3 maart niet aan. 

Heel Zegveld mocht het weten dat 

hij die dag 50 jaar werd. Een grote 

Abraham met een gele rakker is 

zijn hand benadrukte nog eens 

extra dat John die dag echt 5 x 10 

is geworden, alhoewel het aan 

hem niet te zien is.

Met een sjaal om en dikke jas aan poseert 

kleine Sara Petra de Vink uit de Korensloot 9 

op 21 februari bij haar ‘evenbeeld’. Grote Sara 

heeft het zo te zien totaal niet koud en prima 

naar haar zin met een grote fles champagne 

in haar hand.

Deze poster troffen we op 27 maart in ons dorp aan. Het bleek te 

gaan om Pascal Vonk uit de Broeksloot 59. Ja ja, het was voor hem 

party time, want 25 jaar moet gevierd worden. 
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Deze prachtige bruidsfoto, afgedrukt 

op een groot spandoek, stond 27 

april aan de Hoofdweg 138. Nico 

en Betsy Heikamp waren die dag al 

weer 40 jaar getrouwd. Wat vliegt de 

tijd. En eerlijk is eerlijk, ze zijn nog 

geen spat veranderd. 

Toeteren maar, Esther 50 jaar. De 

collega’s van Esther Sleutelberg 

bij Onderling Verzekerd aan de 

Middenweg 7 verrasten haar met 

een spandoek en Sara. Deze Goudse 

dame kon er hartelijk om lachen en 

genoot van alle aandacht. Of ze gek 

geworden is van al het getoeter, dat 

is ons niet ter ore gekomen.

Of wij het wel of niet 

mochten weten, verrast 

waren Johan en Corry 

Vink uit de 

Korensloot 66 wel toen 

zij op 6 mei dit enorme 

spandoek aan hun 

tuinmuur zagen hangen. 

Ze zijn na 25 jaar nog 

steeds gelukkig met 

elkaar en zeker van plan 

om er nog 25 jaar aan 

vast te plakken.

Op 17 mei was het feest voor 

het beheerdersechtpaar 

van de Milandhof. Lauw en 

Wil Uittenbogaard waren 

die dag 40 jaar in het echt 

verbonden en dus al 40 jaar 

een echt (paar). Onder andere 

via een prachtig spandoek 

bij de Milandhof werden zij 

door het personeel van harte 

gefeliciteerd.

Ajax-fan Gijs Breedijk uit de 

Broeksloot 27 kon zijn 50-ste 

verjaardag niet geruisloos 

voorbij laten gaan. Daar 

had zijn familie wel voor 

gezorgd. Iedereen mocht het 

op 21 mei weten. Een groot 

‘bord’ in de voortuin met 50 

er op en een tekst op de ra-

men van de berging zeiden 

genoeg. En zo te lezen is Gijs 

nog steeds een vaste waarde 

bij zijn cluppie Siveo.

Marktkoopman Arjan Vermeij, bijgenaamd Janus, uit de Julianalaan 5 moest er 

op 27 mei ook aan geloven. Een kraam in de voortuin met marktkreten en een 

spandoek zeiden genoeg. Janus was die dag ondanks een kale plek en grijs haar 

50 jaar geworden. En Arjan, hij genoot er van.

Ondanks het feit dat ze nu in 

Kamerik woont, is Linda Kruijt in 

haar hart nog steeds Zegveldse. 

Aan het verzoek om haar in deze 

rubriek mee te nemen, voldoen 

wij graag. Op 3 juni zag zij Sara. 

En dat heuglijke feit hebben ze 

bij heel mooi weer uitgebreid 

gevierd in hun achtertuin.

Op 9 juli stond een levens-

grote Sara in de voortuin 

van Hoofdweg 63. Met grote 

letters stond op haar buik 

Laura 50. Het was duidelijk 

dat dit Laura Bergman betrof. 

Een foto van de opblaas Sara 

maken was geen probleem, 

maar wel met de jarige Sara 

erbij, helaas. 

Slingers hingen 

er op 8 juni bij 

de woning van 

Annemarie 

Vennik aan de 

Broeksloot 31. De 

slingers en cijfers 

gaven het aan: 

30 jaar! Annema-

rie genoot er 

van en poseerde 

graag voor de 

Berichtgever.



10

Het is een droom die uitkomt, want binnenkort opent Gorg 

Shoka samen met zijn vrouw Auren hun Indoor Speelhuis in 

Houten. Dat is ook de reden dat Gorg op 16 december de deur 

sloot van zijn snackbar Kreta de Griek aan de Middenweg 4. 

Toen Gorg op 28 maart 2008 startte met zijn snackbar wist hij 

zich van harte welkom en voelde zich al snel Zegvelder onder 

de Zegvelders. Gorg bedankt alle Zegvelders en zegt: “Ik heb 

mijn best gedaan”.

Nee, er stond geen Abraham voor de deur. En het was ook niet Zwarte Piet die op 13 november op de deur bonkte bij Kastanjelaan 

11. Het waren 18 collega’s van de brandweer die ’s morgens om kwart over vijf met de brandweerwagen de straat ingereden kwa-

men om Arie Brak met luid gebonk op de deur uit zijn slaap te doen ontwaken. Het verzoek was om snel de deur open te maken, 

want ze kwamen bij hem ontbijten. Dit alles ter gelegenheid van het feit dat Arie die dag zijn 50-ste verjaardag mocht vieren. Het 

was even bruut wakker worden voor Arie, maar deze leuke actie werd door hem wel zeer gewaardeerd. 

Of Zegveld gehuiverd 

heeft, weten we niet. 

Wel weten we dat 

Ramona Muller uit de 

Kastanjelaan 13 har-

telijk kon lachen om 

het grote spandoek 

dat door haar zus op 

9 november bij haar 

woning was geplaatst. 

Een tip voor Ramona: 

trek je niet teveel aan 

van je ouwe wijze zus. 

Verval begint echt niet 

altijd bij 30+.

Enorme Sara’s bij woningen van 50 jarigen 

zijn het afgelopen jaar hot. Zo stond er op 14 

oktober ook één voor de woning van Lenneke 

de Kruijf aan de Willem Alexanderstraat 17. 

Op de foto valt Lenneke echt in het niet bij 

haar Sara.

Het gebeurt niet vaak dat iemand 50 jaar penningmeester is van 

een vereniging. Bram Angenent van de Molenweg 20 bereikte deze 

mijlpaal op 9 augustus bij zijn club Siveo. Voor zijn club alle reden 

om uit dankbaarheid zijn woning te versieren in de geel-blauwe 

kleuren. Hij is voor zijn cluppie dan ook GOUD waard.

Veel haar, minder 

haar, het maakt 

allemaal niet uit. 

Gerrit Bergman 

van de Hoofdweg 

63 doet het al een 

aantal jaren met 

wat minder haar. 

Ook met wat min-

der haar bereikte 

hij op 3 oktober de 

leeftijd van 50 jaar, 

net als zijn vrouw 

Laura enkele maan-

den eerder. Een 

spandoek en een 

Abraham maakten 

dit wereldkundig. 



Schaatsen 
voor de kerk
Op het moment van schrijven geldt code rood 
in grote delen van Oostenrijk. Op de Weissensee 
wordt er echter in de stralende zon geschaatst. 
De ijsdikte varieert tussen de 17 en 20 cm, ruim 
voldoende voor de Alternatieve Elfstedentocht. 
De vooruitzichten zijn goed voor enkele sportie-
velingen uit ons dorp. 
Op 29 januari a.s. hopen Peter en Wijni Brak, 
Arie Brak, Jan en Alda Hoogendoorn en Jan-
Willem Timmerman de Alternatieve Elfste-
dentocht te schaatsen. Dit is een tocht van 200 
kilometer over de Weissensee, een prachtig 
bergmeer in Oostenrijk. Ook bij deze tocht kan 
een ‘Elfstedenkruisje’ worden verdiend, als de 
tocht helemaal wordt uitgereden. 
Enkele jaren geleden zijn Peter en Wijni Brak 
eens wezen kijken bij deze Alternatieve Elfste-
dentocht. Wegens het slechte weer en slechte ijs 
ging de tocht dat jaar niet door, maar Peter en 
Wijni werden wel met het virus besmet. Samen 
met vrienden uit Benschop en Loenen aan de 
Vecht zijn zij het jaar erop gaan rijden. Peter ver-
telt: “Het is een geweldige ervaring. ’s Morgens 
om kwart voor 7  verzamelen we met de hele 
groep (max. 1500 deelnemers) in het donker op 
het meer. Met een lampje op de helm wordt er 

(Een ingekomen bericht)

Wilt u iemand laten weten dat u van hem of 
haar houdt? Feliciteren? Beterschap wensen? 
Laten weten dat u aan diegene denkt? Gewoon 
in het zonnetje zetten? 
Dan is dit uw kans om dat op een originele 
manier te doen. Tienerclubs Discover en ’t 
Visnet willen u hier graag bij helpen door een 
rode roos persoonlijk aan huis te bezorgen. De 
opbrengst komt ten goede aan de restauratie 
van de Hervormde kerk in Zegveld.

De investering om iemand te verblijden is 
slechts €2,50 per roos, inclusief bezorging. Ter 
vergelijking, de gemiddelde winkelprijs op 
Valentijnsdag is ruim €3,50 per roos.
Boeketvoordeel (speciaal voor Valentijn):

-  Een boeket van 5 rozen is €10,- (uw voordeel: 
€2,50)

-  Een boeket van 15 rozen is €25,- (uw voor-
deel: €12,50)

Boeketten worden verpakt in een doorzichtige 
folie met een feestelijk lintje.
Bezorging wordt gedaan in Zegveld, de Meije, 
Weddesteijn, Hofplein en ’t Oude Land.

Bestellen kan via bestelstrookjes die u binnen-
kort thuis zult ontvangen (nu ook al te vinden 
op www.hervormdzegveld.nl). Deze kunt u 
vervolgens inleveren bij o.a. de Coop. Bestellen 
kan nu alvast via WhatsApp.

1.  Voeg Benno van Dam (06-13472147) of 
Martin de Vink (06-81596122) toe aan uw 
contacten.

Verras iemand met rozen op Valentijnsdag
2.  Stuur een WhatsApp bericht voorzien van 

onderstaande informatie (per persoon die u 
wilt verblijden met een roos/rozen):

 -  Naam en adres van degene aan wie de roos 
is/rozen zijn gericht

 -  Persoonlijk boodschap (deze zullen wij als 
geprinte tekst aan de roos/rozen bevesti-
gen)

 -  Het aantal rozen dat u graag wilt laten 
bezorgen op dit adres

3.  U krijgt een digitaal betaalverzoek via Whats 
 App.
Alle rozen worden op Valentijnsdag (don-
derdag 14 februari) tussen 16.00 en 20.30 uur 
persoonlijk overhandigd.Bestellen kan uiterlijk 
tot en met vrijdag 8 februari.
Doet u mee? Namens ons en degene(n) die u 
gaat verrassen, alvast hartelijk dank! �

gestart, om later de zon tussen de bergen op te 
zien gaan. Vervolgens zoekt ieder een groepje 
dat ongeveer hetzelfde tempo heeft en sluit zich 
daarbij aan. Je moet niet boven je eigen tempo 
gaan rijden, want dan kom je jezelf later tegen”. 
Inmiddels zijn Peter en Wijni, evenals Jan en 
Alda, al meerdere keren geweest. Dit zorgt 
ervoor dat ze bekend zijn bij het vaste hotel waar 
ze verblijven. In september krijgen ze altijd al 
een mailtje of ‘de groep Brak’ dit jaar weer komt. 
Arie en Jan-Willem rijden de tocht voor de 
eerste keer, maar staan uiteraard niet voor het 
eerst op de schaats. Elke donderdag wordt er op 
de ijsbaan getraind. 

Met het schaatsen van deze tocht hopen onze 
Zegvelders geld in te zamelen voor de restauratie 
van de Hervormde kerk in ons dorp.  De res-
tauratie van dit monumentale pand is een groot 
project, waar veel kosten aan verbonden zijn. De 
sponsoractie van deze schaatsers is dan ook van 
harte welkom. Sponseren kan via: https://www.
geef.nl/actie/elfstedentocht-schaatsen-voor-
kerkrestauratie-zegveld/donateurs.
De schaatsers zijn op 29 januari live te volgen via 
https://www.weissensee.nl. 
De redactie van de Berichtgever wenst Jan-
Willem, Arie, Peter en Wijni en Jan en Alda heel 
veel succes bij deze uitdaging! �
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De kerstvakantie is natuurlijk de ultieme gele-
genheid om de doos met lego weer van zolder 
te halen. Nog leuker is het om met duizenden 
legoblokjes te bouwen samen met je vriendjes en 
vriendinnetjes. Dat kon tijdens de Lego Hof da-
gen in de Milandhof van 27 t/m 30 december j.l.. 

(Een ingekomen bericht)

Een tweetal jeugdteams van SIVEO heeft de 
najaarsreeks afgesloten met een fraai kam-
pioenschap. In beide gevallen moesten de 
geel-blauwen de koppositie delen met andere 
teams, maar beide Zegveldse teams pakten de 
kampioenstitel op basis van een beter doelsaldo. 
En dat gebeurde na heel overtuigende zeges in 

Maak kennis met 

tennis bij TV Miland 
(Een ingekomen bericht)

Heb jij ook goede voornemens in 2019? Lekker 
buiten sporten, veel plezier en goed voor de 
conditie. Kom dan tennissen! Speciaal voor 
senioren hebben we twee introductieavonden 
op ons park aan de Milandweg op donderdag 
7 maart a.s. en dinsdag 12 maart a.s. van 19.30 
tot 21.00 uur.  Voor de jeugd is er op woensdag-
middag 20 maart a.s. een instuif. Er is een ken-
nismakingsactie met trainingen verzorgd door 
een professionele trainer van 2R-Sports. Voor 
senioren: 5 trainingen + vrij tennissen t/m mei 
2019 voor 40 euro. Voor de jeugd tot 18 jaar: 3 
trainingen + spel uur met andere jeugdleden in 
april/mei voor 25 euro. 
Meer informatie: Petra Haring (jeugd), Mari-
anne Klein (senioren) en www.tvmiland.nl  �

Siveo-teams kampioen na overtuigende zeges
de laatste duels. Siveo JO15-1 stelde het kampi-
oenschap veilig na een afgetekende 1-9 zege in 
het slotduel in Reeuwijk. De basis was al gelegd 
in een memorabele uitwedstrijd tegen de grote 
concurrent Cabauw. 
Het kampioenschap van Siveo JO11-1 werd nog 
meer kleur gegeven. Het team bereikte in het 
slotduel tegen Sportlust een score met dubbele 
cijfers. Overtuigender dan 10-0 kan het haast 

niet, maar de jongens fiksten het. En ze wilden 
het ook heel Zegveld laten weten. Op hun fiets 
gingen zij met hun leiders toeterend het dorp 
rond. �

Kids bouwen in de ‘Lego’Hof

Lampionnenoptocht
(Een ingekomen bericht)

Donderdag 31 januari a.s. willen we weer de 
jaarlijkse lampionnenoptocht houden met 
medewerking van muziekvereniging ‘Kunst 
Na Arbeid’. Jullie zijn van harte uitgenodigd. 
We zullen opstellen bij basisschool ‘de Jorai’ 
tussen 18.45 en 19.00 uur.Hier worden door de 
Oranjevereniging de lampions aan de kinderen 
uitgedeeld.
We sluiten de lampionnenoptocht af door met 
elkaar het Wilhelmus te zingen bij de Bosch-
sloot. Na afloop is er voor iedere deelnemer 
warme chocolademelk.  �

Vier dagen lang konden kleine en grote Lego 
fans komen bouwen. Ook aan de allerkleinste 
bouwers was gedacht. Voor hen was er een 
speciale Duplo hoek. 
Jan’s Steen verzorgde een gratis Lego bouw-
wedstrijd met als thema ‘kerst’. Op de laatste 

dag werden alle bouwwerken door de jury 
beoordeeld op o.a. creativiteit, verhoudingen 
en kleuren. De bouwers van de drie mooiste 
bouwwerken werden met een prachtige Legoset 
beloond.  � 
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Nijverheidsbuurt 5 • 3474 LA Zegveld

Machinehandel, Verhuur en Reparaties

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

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

Ook voor constructiewerk en het lassen van ijzer, roestvast staal 

en aluminium kunt u bij ons terecht.

Wilt u meer weten? 

Kom naar Nijverheidsbuurt 5 in Zegveld of neem 

vrijblijvend contact met ons op:

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

Heftrucks  •
Hydr. kranen  •

Sloopsorteergrijpers  •

•  Motoren
•  Onderdelen
•  Hydr. slangen service

nl



(Een ingekomen bericht)

Vanaf vrijdag 2 november jl. kregen de kinde-
ren van groep 7 en 8 van de Milandschool in de 
Meije lessen jeugd EHBO van EHBO vereni-
ging de Meije-Zegveld. Op 6 vrijdagmiddagen 
werden de kinderen klaar gestoomd voor het 
examen op vrijdag 14 december jl.. Theorie en 
praktijk werden deze middagen afgewisseld. Zo 
kregen de kinderen de Noodvervoersgreep van 
Rautek, wat te doen bij een verslikking, diverse 
verbanden aanleggen, wat te doen bij kleine 
letsels als splinter/schaafwond/bloedneus, 
hoe te handelen bij een botbreuk/verstuiking/
kneuzing, wat te doen bij steken en beten en 
thermische letsels. Na veel leren en oefenen was 
er uiteindelijk het examen. 
Het examen bestond uit meerdere onder-
delen. Zo werden er theorie vragen monde-
ling gesteld, waren er verschillende (Lotus) 
slachtoffers met diverse verwondingen waar de 
kinderen het geleerde in de praktijk moesten 
brengen. Dus vragen wat er gebeurd was, 
verband aanleggen en geruststellen. En ook 

(Een ingekomen bericht)

Regelmatig bewegen is gezond. Als u veel be-
weegt, raken uw spieren, longen, hart en bloed-
vaten eraan gewend om te werken. U voelt zich 
lichamelijk en psychisch fitter en gezonder en 
u hebt meer energie! Als u regelmatig beweegt, 
heeft u minder kans op o.a.:  overgewicht, 
psychische problemen, diabetes mellitus type 
2 (suikerziekte), hart- en vaatziekten, zoals een 
hartinfarct of een beroerte.

Een gezond advies bij het Beweegconsult!
Wilt u graag (meer) bewegen, maar weet u niet 
zo goed wat uw persoonlijke mogelijkheden 
zijn en waar u terecht kunt, dan nodigt het 
Beweegteam Woerden u graag uit voor een 
Beweegconsult. Tijdens het Beweegconsult 
wordt een korte gezondheidstest afgenomen 
door erkende beweeg- en gezondheidsexperts. 

Het Beweegteam Woerden gaat 
met Zegveld Beweegt inwoners activeren

Bij deze test wordt uw gewicht, uw vetpercen-
tage en Body Mass Index (dit is de mate van 
overgewicht) gemeten. Daarnaast wordt ook uw 
(handknijp)kracht en lenigheid getest. Tevens 
krijgt u in een persoonlijk gesprek vragen over 
uw sport- en beweeggedrag en ontvangt u een 
sport- en beweegadvies op maat om u te helpen 
(weer) plezier te krijgen in sport en/of bewegen.
In navolging van de huisartsenpraktijken Snel 
en Polanen, Iepenhof (Bomen en Bloemen-
buurt en Molenvliet) en Staatsliedenkwartier 
(Woerden-Oost) start het Beweegteam ook met 
beweegconsulten in Zegveld. De Beweegconsul-
ten worden gehouden bij de huisartsenpraktijk 
Zegveld, Hoofdweg 70 - en we plannen dit in na 
overleg met de deelnemer. Het Beweegconsult 
duurt circa 30 minuten per persoon. Aan het 
consult zijn geen kosten verbonden. 
Wilt u deelnemen aan het Beweegconsult, dan 
kunt u zich per mail hiervoor aanmelden bij 

het Beweegteam. U kunt een e-mail sturen naar 
maarten@beweegteamwoerden.nl.
Maarten Stiggelbout van het Beweegteam 
neemt vervolgens contact met u op om een 
datum en een tijd voor het Beweegconsult af 
te spreken. Met eventuele vragen kunt u bellen 
met Maarten: 06 34443230.

Zegveld Beweegt
Zegveld beweegt organiseert iedere week een 
beweegactiviteit. Verzamelen is bij Milandhof / 
De Zegge, Middenweg 2, Zegveld. Drie weken 
per maand wordt er gewandeld en een keer in 
de maand bezoekt men gezamenlijk de fysio-
therapeut om samen te trainen. 
Dag en tijd: woensdag 10.00-12.00 uur. Con-
tactpersoon: Marja Meijers, telefoon: 0348 
691470. Behalve het bewegen drinken we ook 
samen een kop koffie of thee. 
Altijd gezellig!  �

Groep 7 en 8 van de Milandschool doen Jeugd EHBO examen
nog op hun eigen veiligheid letten. Tussendoor 
mocht er ook nog de stabiele zijligging en de 
reanimatie 
geoefend 
worden. Al 
met al een vol 
examen. 
Na een kort 
overleg 
konden we de 
kinderen het 
goede nieuws 
vertellen: ze 
waren alle-
maal geslaagd. 
Na afloop 
kregen alle 
kinderen een 
certificaat en 
een handdruk.
Namens 
de EHBO 
vereniging 
feliciteren we 

alle geslaagde kinderen en we hopen jullie in 
de toekomst nog eens te begroeten.
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www.salonlasonrisa.nl  06-28899367

Behandeling van de maand:  Een ontspannen rugbehandeling!
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Salon La Sonrisa

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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MIDDENWEG 37  3474 KC ZEGVELD  |  TEL 0348 691100



www.boltonbouw.nl Postbus 161 • 3440 AD Woerden
info@boltonbouw.nl Zegveldse Uitweg 1 • 3443 JE Woerden
 Tel. 0348-692600 • Fax 0348-692610Hoofdweg 91 • 3474 JB Zegveld 

Telefoon 691257 • 06 402 802 51

Zakje heerlijke 
    Roomboter 
     bloemenkoekjes

• MIDDENWEG 2 • TEL. 691971 •

Clausstraat 18
3474 JZ Zegveld
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Burgerlijke stand
Geboren: 

26 november 2018
Max Denis (Max), zoon van
Denis van Laar & Linda Verhoeff
Gardameer 16, 3446 JV  Woerden

5 december 2018
Evan Aart Johannes (Evan), zoon van
Santosh & Henrieke Mes-de Knikker
Narcisstraat 13, 3442 BH  Woerden

17 december 2018
Daan, zoon van
Thom en Sanne van der Klis-Kastelein
De Zoom 36, 3448 DJ Woerden

28 december 2018
Skyler, dochter van
Arcon van den Dool & Suzanne van der Ploeg
Singel 26, 3442 AK  Woerden

50 jaar getrouwd: 

19 december 2018
Flip & Els van den Hoven-Bijlsma
Broeksloot 69

De mensen van voorbij,
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij,
zij zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

Overweldigend zijn de vele kaarten, berich-
ten, bloemen en vooral ook het vele bezoek 
bij de condoleance en bij de uitvaart na het 
overlijden van

Martijn van der Vaart

Het is voor ons onmogelijk om iedereen 
persoonlijk te bedanken.
Naast het grote verdriet zijn wij erg 
dankbaar voor de liefde en warmte die wij, 
op welke wijze dan ook, hebben mogen 
ontvangen.

Familie Van der Vaart
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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

De Berichtgever in 2019 
De Berichtgever hoopt in 2019 te verschijnen op: 
29 maart, 26 april, 31 mei, 28 juni, 
20 september, 25 oktober, 22 november, 
20 december.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 
woensdag 13 maart 2019 bij ons 
binnen te zijn. 
Adver tenties uiterlijk 
vrijdag 15 maart 
2019. �

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.

26 jan.:  Verenigingenspel georganiseerd door de 
Chr. Oranjevereniging Zegveld

31 jan.:  Lampionoptocht Oranjevereniging
  6 feb.:   Welzijn Zegveld: Bruidsfoto’s/onder-

nemersmiddag met Jos Didden
  7 mrt :   TV Miland - introductieavond senioren: 

19:30 - 21.00u
12 feb.:   Passage. 69e Jaarvergadering met een 

optreden van de ‘Herman Singers’. 
 Aanvang 19.45 uur in de Milandhof.   
  2 mrt.:  VBW-middag
12 mrt.:   Passage. Molenaar J. Slingerland komt 

vertellen over de Molenviergang in
  Aarlanderveen. Aanvang 19.45 uur in de 

Milandhof. 
12 mrt.:  TV Miland - introductieavond senioren: 

19:30 - 21.00u
16 mrt.:  Voorjaar/zomerkledingbeurs in De 

Voorhof 

20 mr.t:   TV Miland - jeugdinstuif (na aanmelding)
23 mrt.: Voorjaarsconcert KNA
27 mrt.:   Welzijn Zegveld: De onbekende be-

kende Zegveldse familie
30 mrt.: Rondje Zegveld
  2 apr.: Vergadering Dorpsplatform
13 apr.:  Toneelavond 
11 mei:   Familiemarkt 
15 t/m 23 juni: TV Miland - 
 Open Toernooi 17+ en 35+
18 juni.: Vergadering Dorpsplatform
17 t/m 21 juni: TV Miland - Open Toernooi 50+
13 juli:  Zegveld Zomert  �

De agenda: De agenda:

Kinder EHBO: ook voor jou!
(Een ingekomen bericht)

Kusje erop en een pleister plakken: dat kan iedereen. Maar wat als je kind uit een klimrek valt en niet 
meer reageert? Of zich lelijk verwond heeft aan een heel scherp mes en een flinke, bloedende wond 
heeft? Dan moet je in actie kunnen komen!
Leer bij onze EHBO vereniging wat je moet doen en wat je juist niet moet doen.
Wij bieden je een interessante opleiding waarin we je alle facetten van de eerste hulp aan kinderen 
leren. Onze lessen worden gegeven door een enthousiaste en ervaren instructeur, die altijd met plezier 
zijn kennis en kunde deelt.
Op maandagavond 1, 8 en 15 april a.s. wordt de cursus EHAK (Eerste Hulp Aan Kinderen) gegeven in 
de ‘Milandschool’ in de Meije van 19.30 tot 22.15 uur. De kosten zijn € 59,95 per cursist. Dit is inclusief 
boekje en koffie/thee. 
Heb je vragen of wil je je opgeven voor de EHAK cursus, neem dan contact op met Annita van Vliet 
via ehbodemeijezegveld@gmail.com of 06-13812129.

(Een ingekomen bericht)

Van 1 februari tot 30 april 2019 heeft Atelier ‘De 
Schuur’ uit Zegveld een expositie bij de HALL in 
Woerden. De kunstenaars hebben weer diverse 
nieuwe kunstwerken gemaakt die zij graag willen 
tonen. De expositie is tot stand gekomen tijdens 
Beursvloer Woerden. De expositie zal bestaan uit 
20 tot 25 schilderijen die in het restaurant gedeel-
te bij de HALL komen te hangen. De opening is 
op vrijdag 1 februari a.s. van 16.00 tot 18.00 uur. 
Opening House of Arts - Woerden
Afgelopen december kregen we een enthousiast 
belletje van onze vrijwilligster Heleen. Ze had op 
zeer korte termijn verschillende ideeën en plan-
nen waar Atelier ‘De Schuur’ mogelijk deel vanuit 
kon maken. Na een goed gesprek was de spreek-

Atelier de Schuur exposeert in de HALL
woordelijke kogel door de kerk. Het Atelier was 
aan boord! Zo heeft Heleen gedurende december 
nog een aantal Woerdense organisaties warm 
gemaakt voor haar plannen, met als resultaat: 
House of Arts. 
House of Arts heeft zijn deuren zaterdag 19 janu-
ari jl. officieel geopend en zal een plek zijn waar 
het hele jaar door, onder andere, de kunst van 
Atelier ‘De Schuur’ te bewonderen is. Ga een keer 
langs en beleef en geniet van een samensmelting 
van Woerdens talent! 
Adres: Molenstraat 40, Woerden (Onder de mo-
len/ het vroegere VVV kantoor) 
Bent u benieuwd hoe Atelier ‘De Schuur’ eruit 
ziet? Neem dan contact op om eens langs te ko-
men. De kunstenaars laten maar al te graag zien 
wat ze allemaal doen in het Atelier!

Mededeling: In de maand februari zult u helaas 
GEEN  BERICHTGEVER in uw brievenbus vinden!!
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