
De foto’s laten zien dat de 
Broeksloot behoorlijk onder 
handen wordt genomen. 
De bewoners hebben er 
gelukkig alle vertrouwen in 
dat het weer goed komt. 

De drone foto is gemaakt 
door Henk Meinders.
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Werkzaam heden Slotenbuurt 
in volle gang

Dinsdag 14 mei jl. was een avond vol ver-
rassingen voor Sandra Korenwinder. Zij 
mag zich nu ‘Verpleegkundige van het jaar’ 
noemen. Deze verkiezing is dit jaar voor het 
eerst georganiseerd door het St. Antonius 
Ziekenhuis. Het is komen overwaaien 
uit Amerika. De VAR (Verpleegkundige 
Advies Raad) is op werkbezoek in Amerika 
geweest en kwam dit tegen in verschillende 
ziekenhuizen en kwam zo op de gedachte 
om dit ook in het St. Antonius Ziekenhuis te 
introduceren. 
Dit jaar was het thema: Fier op je vak! 
Iedere verpleegkundige kon meedoen 
aan deze competitie. Je kon een collega 
voordragen. De VAR beoordeelde alle in-
zendingen en heeft een selectie van twintig 
genomineerden gemaakt. Daarna mochten 
alle personeelsleden een stem uitbrengen op 
hun favoriete collega. De VAR had ook 50% 
van het stemrecht. Er werd vooral gekeken 
naar de inhoud van je functie en hoe je daar 

zelf invulling aan geeft. Hoe ga je om met 
veranderingen, hoe ga je om met patiënten, 
etc. etc. 
Na de fusie is Sandra een voortrekker ge-
weest in het verbeteren van processen met 
altijd de zorg voor patiënten op de eerste 
plaats. Daarnaast zijn er natuurlijk nog een 
heleboel processen die moesten worden 
aangepast aan de nieuwe werkomgeving. 
Sandra benadrukt dat zij dit niet alleen 
heeft gedaan. Ze heeft aan de ene kant 
vertrouwen gekregen van haar leidingge-
vende en aan de andere kant collega’s weten 
te inspireren om in haar voorstellen mee 
te gaan. Uiteindelijk moeten de processen 
wel draagvlak hebben bij iedereen van de 
afdeling. Sandra ziet het winnen van deze 
prijs als een enorme motivatie en hoopt ook 
collega’s te kunnen inspireren. Sandra is zelf 
werkzaam in Utrecht op de afdeling verlos-
kunde. De Berichtgever feliciteert Sandra 
met deze mooie overwinning! � 

Verrassing voor Sandra Korenwinder

Dagelijks rijden trekkers 
en grote vrachtwagens 
af en aan om puin af 
te voeren en licht zand 
daarvoor terug te bren-
gen. Ook zijn graafma-
chines de weg en stoepen 
er uit aan het halen of 
aan het boren om de 
keiharde ondergrond 
los te krijgen, want ja, 
de riolering, kabels en 
leidingen moeten ver-
nieuwd worden. Dus veel 
open gebroken straten 
en dan valt het niet altijd 
mee om bij je eigen 
voordeur te komen, op 
zoveel plekken tegelijk 
wordt er gewerkt in de 
Slotenbuurt. Het is voor 
de bewoners een kwestie 
van de lange adem, maar 
wel met het vooruitzicht 
dat over een jaar de hele 
wijk er weer pico bello 
bij ligt. 
Bijgaand twee foto’s die 
de werkzaamheden een 
beetje in zicht brengen. 
De foto is vanuit een 
drone gemaakt, waarbij 
te zien is dat het veldje 
achter de woningen van 
de Broeksloot 17 t/m 27 
ook opgehoogd wordt. �



• Beschoeiingen

• Vlonders

• Hekwerken

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

W. J. VONK         ZEGVELD
• LOONWERK • GRONDWERK • TUINAANLEG • DIVERSEN
Hoofdweg 125 • 3474 JC Zegveld • T 0348-692705 • M 06-25120414

Bel gerust voor een passende 
oplossing, informatie of een vrijblij-
vende offerte. 

Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

Hoofdweg 56 - 3474 JG Zegveld - Tel. 0348 - 691220
schilder@beukers.info
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Prunuslaan 8, 3474 HA Zegveld, tel. 0348-691572

Machinehandel, 
Verhuur en Reparaties

G. Donselaar & Zn.
Wilt u meer weten? 

Kom naar Nijverheidsbuurt 5 
of neem vrijblijvend contact 

met ons op:
Tel. 0348-692388/06-50620862 

marceldonselaar@ziggo.nl

            Nijverheidsbuurt 5 
            3474 LA Zegveld 
            Fax 0348-690469

Heftrucks  •
Hydr. kranen  •

Sloopsorteergrijpers  •

•  Motoren
•  Onderdelen
•  Hydr. slangen service



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

Aanbieding speciaal voor de lezers van de Berichtgever:
Hydraterende basic behandeling inclusief 50 ml dag- of nachtcrème 
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De restauratie van de Hervormde Kerk is voort-
varend van start gegaan. Nadat de banken en 
elektrische stoven uit de kerk verwijderd waren, kon 
de houten vloer er uit worden gehaald. Tot een ieders 
verrassing kwam de oude vloer tevoorschijn van de 
vorige kerk. Daarin ook de grafsteen van Abraham 
van der Geer uit 1818. Op de steen staat: ‘Hier rust 
Abraham van der Geer, in zijn ed. leven oud-schout 
van Zegveld en Zegvelderbroek. Overleden in den 
ouderdom van 67 jaren, 6 maanden en 8 dagen, 14 
september 1818’. Het familiewapen siert de onder-
kant van de steen. 

Abraham van der Geer is geboren in Ouderkerk aan 
de IJssel en op zondag 7 maart 1751 aldaar gedoopt 
in de Nederlands Gereformeerde Kerk. In 1780 werd 
hij in ons dorp benoemd tot schout en gaardermees-
ter. Een schout was het hoofd van de schepenbank 
(het dorpsbestuur), nu zou men hem burgemeester 
noemen. Een gaardermeester was een collecteur, dat 
wil zeggen ontvanger van de accijnzen (belastingen).  
Toen in 1795 de Fransen in ons land kwamen, is hij 
heel even uit zijn functie gezet. Maar toen bleek dat 
er eigenlijk niemand echt geschikt was of zin had om 
zijn baantje over te nemen, keerde hij weer snel op 
zijn post terug. 

Abraham van der Geer was ook opperkerkmeester 
en administrateur van de kerkelijke gelden. In 1806 
kreeg hij hierover een ernstig conflict met het kerk-
bestuur en misschien was dat ook wel de oorzaak dat 
hij in dat jaar naar Alphen verhuisde. Hij legde zijn 
functie niet neer, maar liet het schoutswerk over aan 
de dorpssecretaris Johannes Pabst, die tussen 1806 en 
1810 ‘substituut-schout’ was. 
Abraham van der Geer overleed op maandag 14 
september 1818 te Thamen (gemeente Uithoorn). �

(Een ingekomen bericht)
Het kan u niet ontgaan zijn, de kerk van Zegveld wordt ingrijpend gerestaureerd. Sinds eind april houdt de Her-
vormde gemeente van Zegveld haar diensten in de sporthal van de Milandhof. Komend half jaar worden er dus 
elke zondag (om 9.30 en 18.30 uur) diensten in de Milandhof gehouden en hierbij bent u/ben jij van harte welkom. 

Pinksterfeest
Een bijzonder welkom voor de dienst op zondag 9 juni a.s., als we het Pinksterfeest vieren. Aan de hand van het the-
ma ‘De Geest als gids’ gaan we op zoek naar het werk en de rol van de Heilige Geest in mensen, ook in 2019. Samen 
zingen we ook diverse mooie liederen die passen bij het thema en het Pinksterfeest. Wisselend begeleid door orgel, 
piano, dwarsfluit en viool. De dienst wordt geleid door Ds. C.J. Overeem, predikant van de Zegveldse gemeente. 
Als u voor de Milandhof staat, vindt u de ingang aan de linkerzijde (buitenom). De zaal is open vanaf 9.00 uur, de 
dienst start om 9.30 uur. Na afloop is er voor wie dat wil nog koffie, thee, limonade en natuurlijk wat lekkers. Kort-
om, hartelijk welkom op 1e Pinksterdag, 9 juni 2019 ! Heeft u nog vragen, bel dan met Dick Verburg, tel. 691059. �

Restauratie 
Hervormde Kerk

Kerkdiensten in de Milandhof

Met hulp van vele vrijwilligers werd zaterdag 11 mei 
jl. de familiemarkt gehouden. Voorgaande jaren nog 
de ‘rommelmarkt’ genoemd, maar dit jaar omge-
doopt tot ‘familiemarkt’.  Een nieuw concept met 
minder rommel en meer activiteiten. 
Om 9.30 uur werd de markt geopend en ging de ver-
koop van start. Met moederdag in het vooruitzicht 
werd er goed verkocht bij de planten-, de noten- en 
de koekkraam.
De kinderen waren uren zoet, want voor hen 
waren er genoeg activiteiten te doen. Ze werden 
geschminkt, vermaakten zich op het springkussen of 
maakten een ritje op de pony. 
Er klonk vrolijke muziek uit de speakers om enkele 
spinners aan te moedigen tijdens hun sportieve 
uitdaging. Door BEAktief uit Woerdense Verlaat 
waren verschillende spinningfietsen gesponsord waar 
mensen één of meerdere uren hun energie op kwijt 
konden. Zelfs burgemeester Molkenboer trok de 
sportieve schoenen aan en fietste mee. 
Om zoveel mogelijk geld op te halen voor de res-
tauratie van de hervormde kerk in ons dorp waren 
verschillende sponsoracties bedacht. Zo hadden 
enkele leden van de jeugdvereniging ’s nachts op de 
tandem ongeveer 190 km gefietst. Hun fietstocht 

Nieuwe opzet rommelmarkt 
zeer geslaagd

ging langs allerlei plaatsen die ‘-kerk’ in hun naam 
hadden. Denk hierbij aan Streefkerk, Ridderkerk en 
Meerkerk. Het was een zware tocht, maar voldaan 
kwamen zij aan het eind van de ochtend op de markt 
aan. 
Nieuw dit jaar was een knock-outshow en een heuse 
veiling met mooie stukken. Dankzij het lekkere 
weer  bleef iedereen op het terras zitten en meedoen/ 
meekijken tot het laatste stuk werd geveild. 
De markt heeft het mooie bedrag van € 15.504,99 
opgebracht. Inmiddels is dit overhandigd aan het 
college van kerkrentmeesters. Zij vertelden dat met 
de ontvangst van dit bedrag de € 700.000,00 gepas-
seerd is!
De familiemarktcommissie bedankt alle vrijwil-
ligers voor hun inzet en hun hulp en ziet al uit naar 
volgend jaar! � 



• MIDDENWEG 2 • TEL. 691971 •

De kapsalon is 
wegens vakantie gesloten 

van 30 mei t/m 10 juni
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Lekkerkerker
Keijzer B.V.

 
 R. Keijzer
 A. Vergeer

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

Hoofdweg 144 - 3474 JK Zegveld
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Hoofdweg 91 • 3474 JB Zegveld 
Telefoon 691257 • 06 402 802 51

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

Loop even binnen want we hebben 
regelmatig heerlijke  
verse aardbeischelpen 
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Het is alweer 52 jaar geleden dat Kees Markman van-
uit Nieuwkoop naar De Meije verhuisde. Er waren 
in De Meije niet veel activiteiten en Kees wilde toch 
wat om handen hebben. Zo zag hij een aankondiging 
van een vergadering van de IJsclub, toen is hij daar 
maar eens gaan kijken. “Het stelde toen allemaal 
nog niet zoveel voor”. Kees dacht: “Hier moet iets 
veranderen!” Kees is samen met nog 8 bestuursleden 
aan de slag gegaan. Ze organiseerden een middag 
naar de schaatsbaan in Utrecht. Er werd een bus 
gehuurd en vanaf Eetcafé ‘De Halve Maan’ kon 
men opstappen. Na afloop, weer terug in ‘De Halve 
Maan’, werd er Rad van Fortuin gespeeld, om zo de 
clubkas te spekken. “In de jaren zeventig werden er 
voorzichtig toertochten georganiseerd, dit ging met 
up and downs. Nieuwkoop was niet blij met onze 
vereniging.” De toertochten van Nieuwkoop gingen 
ook langs De Meije. Zo zaten de twee ijsclubs elkaar 
nogal in de weg. Bovendien was de ijsclub uit De 
Meije een zogenaamde ‘zwarte’ club. Zij waren niet 
aangesloten bij de KNSB. Dat was een doorn in het 
oog van de Nieuwkoopse ijsclub. Als Kees een keer in 
Nieuwkoop was, werd hij ‘overloper’ genoemd. 

Na verloop van tijd was de KNSB ook achter het 
bestaan van de Meijense club gekomen. Zij zorgde 
dan ook voor lichte druk om de ‘zwarte’ club lid te 
maken. De Meijenaren hebben dit lange tijd tegen 
kunnen houden, zij vonden het niet nodig. “Ons 
water, wij maken uit wat er gebeurt!” Maar het werd 
steeds moeilijker om publiciteit te krijgen rondom de 
ijsclub. De kranten wilden geen berichten opnemen 
van de ‘zwarte’ club. Er bleef nog één mogelijkheid 
over om voor publiciteit te zorgen: Dat was bellen 
naar het radioprogramma ‘vroege vogels’. De hele 

familie Markman werd dan aan de telefoon gezet om 
zo te proberen in de uitzending te komen.
Iedere club had natuurlijk te maken met wakken 
in het ijs. De Meijense ijsclub was de eerste als het 
gaat om ijstransplantaties. Er werd een stuk ijs van 
ongeveer één bij twee meter ergens uit een kleine 
inham of langs de kant uitgehakt. Dit gebeurde met 
behulp van kettingzagen. Met houwelen werden de 
stukken ijs dan naar het wak geschoven en in het 
water gelegd. De volgende morgen was het losse stuk 
ijs dan vastgevroren en kon je er overheen lopen of 
schaatsen. 
Begin jaren tachtig is de ijsclub toegetreden tot de 
KNSB. Daarna hebben ze drie achtereenvolgende 
jaren mooie toertochten kunnen organiseren. Er 
deden toen zo’n driehonderd man mee aan een toer-
tocht. “Even ter vergelijking, met de laatste toertocht 
in 2012, schaatsten er 5000 mensen mee. En dan 
rekenen we nog niet eens de mensen die wel op het 
ijs waren, maar niet aan de toertocht meededen….”
Als lid van de KNSB wordt er ook van een club 
verwacht dat er eens in de zoveel tijd een keer een 
vergadering voor de andere leden wordt georga-
niseerd. Maar waar laat je zo’n driehonderd man? 
Eetcafé ‘De Halve Maan’ is niet groot genoeg. Kees is 
toen naar het kerkbestuur gestapt van de Katho-
lieke kerk in De Meije. Aanvankelijk waren ze niet 
heel enthousiast, maar na enige tijd waren ze om 
en vonden ze het toch een goed idee. Kees is het 
kerkbestuur nog steeds dankbaar dat ze met zijn idee 
hebben ingestemd. De KNSB was verwonderd over 
deze bijzondere locatie. Nooit eerder werd er in een 
kerk vergaderd! Na afloop van de vergadering werd 
er traditiegetrouw erwtensoep met roggebrood en 
spek geserveerd. Dit werd natuurlijk verzorgd door 

(een ingekomen bericht)

Vorig jaar hebben meerdere leerlingen van School 
met de Bijbel Jorai met hun ouders meegedaan aan 
de Schoolplein14-actie van de Cruyff Foundation. 
Deze actie was op touw gezet door Bart Bremmer en 
vond dan ook plaats in onze plaatselijke supermarkt 
Coop Bremmer Zegveld. Deelnemers moesten op 
een tandem/hometrainer strijden om de snelste 
tijd neer te zetten! Juup Ton en zijn vader waren 
de snelsten in deze spannende strijd en wonnen zo 
€8.000,- voor een Schoolplein14 om het schoolplein 
nog leuker te maken.
Een enthousiast schoolplein actie-team, bestaande 
uit leerlingen van groep 6, 7 en 8, heeft d.m.v. enquê-

tes, creatieve uitwerkingen en presentaties uitgezocht 
wat de leerlingen nu echt leuk vinden om te doen op 
het schoolplein.

Het project is nu zover dat de plannen (kunnen) wor-
den uitgevoerd. Er is al een pannakooi geplaatst waar 
de kinderen heerlijk kunnen voetballen! Ook wordt 
binnenkort een heuse chillplaats ingericht. De Cruyff 
Foundation maakt het plein extra aantrekkelijk door 
het aanbrengen van lijnen en kleurvlakken (coatings) 
op de grond en de muur zodat er o.a. een sprintbaan 
en een speelcirkel komen! Op deze manier worden, 
op natuurlijke wijze, spelactiviteiten van kinderen 
gestimuleerd! Kom gerust een keertje kijken en 
natuurlijk spelen! �

Kees Markman 50 jaar bestuurslid IJsclub ‘Meije Vooruit’

‘De Halve Maan’. Nog steeds wordt er gesproken over 
deze bijzondere vergadering.

Wat doet een ijsclub als er geen ijs ligt? “Niks! Nou, 
dat is niet helemaal waar. We regelen elk jaar een 
dagje uit naar de ijsbaan in Utrecht voor de school-
kinderen. De bus vertrekt dan om een uur of één 
richting Utrecht. Daar wordt dan lekker geschaatst. 
De laatste keer hadden we een alternatieve Elfsteden-
tocht georganiseerd. Kinderen moesten elf stempels 
verzamelen om zo de kaart compleet te krijgen. Na 
het schaatsen krijgen alle kinderen wat te drinken 
en patat om daarna weer met de bus naar De Meije 
te gaan.”
Heb je zelf wel eens een Elfstedentocht geschaatst? 
“Nee, dat niet, maar ik ben wel 23 jaar als begeleider 
mee geweest naar de Weissensee. Altijd heel leuk, 
maar als het dan in Nederland ging vriezen dan 
gingen we zo snel mogelijk weer terug naar huis. Je 
wilt er toch zijn als er ijs ligt!”
Door de jaren heen is het goed gegaan met de ijsclub. 
Ze beschikken over mooi materieel; verschillende 
veegmachines, een quad en er is wat geld in kas. Dit 
laatste is te danken aan een zuinige penningmeester. 
Afgelopen februari bestond IJsclub ‘Meije Vooruit’ 
100 jaar. Dat is een hele mijlpaal. Voor Kees een 
reden om zijn voorzitterschap door te geven. Hij is 
nog wel bestuurslid, maar geen voorzitter meer. Voor 
al zijn verdiensten gedurende 50 jaar heeft hij van 
de KNSB de Bronzen Schaatser in ontvangst mogen 
nemen. “Het is tijd dat de jongere generatie het over 
gaat nemen. Mijn zoon zit nu ook in het bestuur en 
mijn kleinzoon is ook actief als er ijs ligt. Zo is hij 
afgelopen winter met een kleine veegmachine langs 
slootjes gereden om daar baantjes te vegen voor de 
kinderen die daar aan het schaatsen waren. Mocht er 
weer een keer ijs liggen, dan help ik natuurlijk nog 
graag mee. Ik wil dan wel een rustige taak hebben, 
bijvoorbeeld de datum in de medailles slaan. Dat 
wordt altijd door oude mannen gedaan!” zegt Kees 
lachend!
Afsluitend heeft hij nog een hele mooie spreuk over 
ijsmeesters. 
“Je hoort ze niet, Je ziet ze niet, maar zodra er ijs ligt, 
komen ze als mollen uit de grond!” � 

Schoolplein make-over Jorai-school



T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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Inmiddels zitten ze op het ‘mooiste plekje van Zeg-
veld’, maar daar is heel wat werk en tijd aan vooraf 
gegaan. Vanaf de Milandweg is het huis bijna niet te 
zien. Zegvelders die geregeld een rondje Branderpad 
lopen hebben het bouwproces echter goed kunnen 
volgen. 
Johan Groenendijk vertelt over de bouw van hun 
duurzame en levensloopbestendige huis aan de 
Milandweg 34. 
“In 2016 kwam het huis te koop te staan en toonden 
wij interesse. Wij waren alleen niet de enige. Er 
waren wel zo’n 30 officiële geïnteresseerden die het 
huis met de makelaar hebben bezichtigd. Bij het 25e 
bezoek kwam de makelaar dan ook met een bosje 
bloemen aan. 
Wij vielen vooral voor de plek; dichtbij de bebouwde 
kom en een geweldig uitzicht. 
In oktober 2017 hebben wij het gekocht en zijn we 
verhuisd naar een appartement in de Florijn. We 
waren in de veronderstelling dat we daar enkele 
maanden zouden zitten. Dat is iets langer geworden. 
Vooral het aanvragen van de vergunningen kostte 
enorm veel tijd. Er moesten diverse onderzoeken 
gedaan worden en een planologisch adviesbureau 
maakte een draaiboek van zo’n 70 pagina’s. We waren 
blij toen de bouw eindelijk kon beginnen”.
Johan heeft zelf het ontwerp van het huis gemaakt. 
Hij heeft veel ideeën opgedaan in de huizen van 
klanten waar hij komt. Met hulp van een architect en 

binnenhuisadviseur is dit op papier gezet. 
Johan en Monique vonden het belangrijk dat het 
huis levensloopbestendig en duurzaam zou zijn. Dit 
betekent dat alles op de begane grond te vinden is. Er 
is zo goed over nagedacht dat er zelfs al vloerverwar-
ming onder het terras is aangebracht. Mocht er ooit 
nog uitgebouwd worden, is de vloerverwarming vast 
aanwezig. 

Laat jongeren kennismaken met vrijwilligers werk!
(Een ingekomen bericht)

Op dinsdag 4 juni a.s. wordt voor de 8e keer een Woerdense stagemarkt voor maatschappelijke stages (MaS-
markt) georganiseerd op het Kalsbeek College, locatie Bredius.
Maatschappelijke stage is voor derdejaars leerlingen van het Kalsbeek College en vierdejaars leerlingen van het 
Minkema College inmiddels een vast onderdeel van het lesprogramma.
Voor veel jongeren is dit een eerste kennismaking met vrijwilligerswerk. Ze komen in contact met verschil-
lende maatschappelijke organisaties en verenigingen en ontdekken wat zij echt leuk vinden. Deze bijzondere 
ervaring komt van pas bij de keuze voor een vervolgopleiding en/of loopbaanoriëntatie. Voor maatschappe-
lijke organisaties en verenigingen is dit een mooie kans om zich op efficiënte en overzichtelijke wijze aan 
scholen en leerlingen te presenteren en hen te informeren over de stagemogelijkheden.
Ook dit jaar is er gekozen voor een MaS-markt net vóór de zomervakantie en in de avonduren. Op die manier 
kunnen organisaties hun stageplekken in de zomermaanden of direct aan de start van het nieuwe seizoen ook 
al invullen. Leerlingen zijn met hun ouders/verzorgers uitgenodigd de markt te bezoeken zodat ze gezamenlijk 
een goede, leerzame stageplek kunnen kiezen. 
De stagemarkt wordt gehouden op dinsdag 4 juni van 19.00 tot 20.30 uur.
Aanmelden: Organisaties kunnen zich voor deze MaS-markt aanmelden door een mail te sturen naar stage-
makelaar Ellen Vossen via e.vossen@hartvoorwoerden.nl of telefonisch via 0348 – 421101. �

Gasloos, duurzaam en levensloop bestendig
Daarnaast wilden ze graag een duurzaam huis. 
Dit vinden we terug in werkelijk alle aspecten van 
de bouw. Als eerste is de hele bekisting waar de 
fundering in is gemaakt van onderen geïsoleerd 
door duurzaam piepschuim. Dit zorgt ervoor dat er 
geen kou uit de aarde in het beton komt. Ook alle 
vloerdelen zijn geïsoleerd.  De binnenmuur is aan de 
buitenzijde  geïsoleerd met een 12cm dik isolatie-
plaat. Er zijn wel tientallen spuitbussen kierdichting 
voor nodig geweest, maar nu is het huis pot- en 
potdicht. Johan vertelt dat dit nodig is om het hele 
WTW (= Warmte terug winning systeem) goed te 
laten werken. Als één van de weinigen in Zegveld 
is het huis van Johan en Monique gasloos. Een 
warmtepomp zorgt voor verwarming in het huis en 
voor warm water in de badkamer en de keuken. De 
energie die nodig is wordt opgewekt door de 30 zon-
nepanelen op het dak. Daardoor is het huis een ‘nul 
op de meter woning’. 
Dat alles in het huis op elektriciteit werkt kunnen 
we duidelijk zien in de meterkast.  Daar komen we 
maar liefst 15 groepen tegen. Binnenkort zullen ook 
de jacuzzi en de sauna daarop worden aangesloten. 
Het water wordt gezuiverd en ontkalkt door een 
ontkalkingssysteem.

Het bouwproces heeft heel wat vrije avonden, energie 
en geld gekost. Volgens Johan was het het allemaal 
meer dan waard. Nu is het tijd om te genieten! �



De Berichtgever 7

����)���X

BOUWKOSTEN
ADVIESBUREAU
*���������������		��'$�Y������
����U�������	
��	��������[�G����	
��	�		�

\%���>����!�+�������]#��������
�������!�+����������

Mandy Slotboom Zegvelds kaasmeisje
Van begin mei tot eind augustus zijn er kaasmeisjes te vinden op de zaterdagse kaasmarkt in Woerden. Eén van 
deze kaasmeisjes is de Zegveldse Mandy Slotboom. 
3 jaar geleden is ze met dit bijzondere baantje begonnen. Ze speelde musical bij Het Klooster in Woerden en 
hoorde van haar docent dat er kaasmeisjes werden gezocht. Mandy hoefde hier niet lang over na te denken en 
meldde zich meteen aan. Een sollicitatiegesprek was niet nodig, ze kon gelijk beginnen. 
Mandy vertelt dat ze elke zaterdag om 9.30 uur aanwezig is om zich om te kleden. De spijkerbroek en trui worden 
verwisseld voor een blouse, een rok, een schort en een mutsje. Ook worden de haren gevlochten en krijgt ze klom-
pen aan haar voeten. “Wonderlijk genoeg kan ik er nog op lopen ook”. 
Om 10.30 uur wordt de kaasbel geluid en kan de show beginnen. Het hele productieproces van boerderij tot de 

markt wordt getoond. Mandy zelf speelt de 
boerendochter die vader helpt met het halen 
van de melk. De bezoekers zijn getuige van de 
kaashandel door middel van ‘handje klap’ tus-
sen de boeren en handelaren. 
Naast het meespelen met de show heeft Mandy 
ook een informatieve functie. Ze deelt folders 
uit en geeft informatie over de kaasmarkt, het 
kaaspakhuis en over Woerden zelf. 
Mandy vertelt dat de kaasmarkt goed wordt 
bezocht. Richting de zomer zijn er veel Duitsers, 
Chinezen en Japanners die ze wegwijs maakt 
op de markt. Velen van hen gaan graag met 
haar op de foto. “Het mooiste vind ik de 
gesprekjes met de toeristen. Het is leuk om 
te horen over hun vakantie in Nederland en 
hoe ze erbij zijn gekomen om de kaasmarkt te 
bezoeken”.
“Bijzonder aan de kaasmarkt in Woerden is 
dat er alleen kaasmeisjes en geen -jongens 
rondlopen. Zo ver ik weet, is dat op de andere 
kaasmarkten in Nederland wel het geval”. 
Mandy is vol goede moed aan het nieuwe 
seizoen begonnen. De Berichtgever wenst haar 
veel plezier en succes. Houd maar een blokje 
kaas voor ons apart! �

(Een ingekomen bericht)

Tijdens de labelavond op woensdag 15 mei jl. is door 
TV Miland en Bolton het contract ondertekend over 
de verhuizing van TV Miland naar de nieuwe locatie 
naast SIVEO. TV Miland krijgt hierdoor de kans om 
op een nieuw park te spelen en Bolton kan huizen 
bouwen op de huidige plek. 

Jarenlang is er – in meer en mindere mate - gewerkt 
aan de totstandkoming van dit contract door het 
bestuur van TV Miland en Bolton. 
Door vele leden in de commissies van TV Miland en 
medewerkers van Bolton is gewerkt aan tekeningen 
en specificaties waaraan de nieuwe locatie en de ten-
nisbanen moeten voldoen. 

Op 4 april jl. heeft de Algemene Ledenvergadering 
van TV Miland vóór de verhuizing gestemd. De 
ondertekening van het contract is de bekroning van 
het vele werk en opent de weg naar de verhuizing van 
het park. �

TV Miland 
Open Toernooi van 
15 t/m 23 juni 2019 
(Een ingekomen bericht)

Tijdens ons gezellige toernooi wordt er gespeeld vol-
gens een poule-systeem waardoor iedereen verzekerd 
is van twee wedstrijden. 
De wedstrijden worden gepland in het weekend en 
doordeweeks in de avond. De wedstrijden voor 50+ 
zijn overdag van maandag t/m vrijdag. Nieuw dit 

TV Miland en Bolton ondertekenen contract over verhuizing
jaar is een toernooi voor de jeugdcategorieën : oranje 
1, groen 1 en 2.  We hopen op veel deelnemers.
De inschrijving is geopend, van harte welkom om 
mee te doen of te komen kijken!

Voor vragen of aanmeldingen kun je terecht bij 
tvmilandopen@hotmail.com  
Tijdens het hele toernooi zijn er voor spelers en 
publiek heerlijke maaltijden verkrijgbaar. 
Tot ziens in week 25 bij TV Miland!
De Open Toernooicommissie
Sven, José, Ton en Barbara �
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(Een ingekomen bericht)

Op 13 april jl. was weer onze jaarlijkse toneelavond. 
Dit jaar werd, onder leiding van Ton Beukers, het 
stuk ‘Onrust in het rusthuis’ gespeeld, geschreven 
door Henk Roede. Het stuk speelde zich af in een 
bejaardentehuis dat net een week geopend was. De 
bewoners raakten hier in allerlei situaties verzeild 
waarbij de kok, met K-O-K, een onderzoek startte 
naar het verdwenen geld.
Tijdens de pauze werden er lootjes verkocht, waarbij 
veel prijzen door de Zegveldse middenstand zijn ge-
sponsord, waaronder één minuut gratis winkelen bij 
Coop Bremmer, gewonnen door Sabina v/d Arend. 
De fiets werd gewonnen door mevrouw Muis.
Hoewel Koningsdag als een natte dag voorspeld 
was, hebben we dit jaar de aubade buiten kunnen 
houden. Het was gelukkig van half negen tot half 
tien droog. Na de ronde door het dorp onder leiding 
van muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’ werden er 
bloemen aangeboden aan de burgemeester door Le-
roy Dekker en Elin de Vries. De majorettes mochten 
met de schoolkinderen de Pasapas dansen, daarna 
volgde een Zegveldse quiz voor de burgemeester en 
wethouders. 
Na de aubade speelde ‘Theater van Santen’ de 
theatervoorstelling ‘Stamppot’, een sprookjesmix. 
Hierin kwamen alle bekende sprookjes aan bod. In 
de sporthal werd fanatiek meegedaan aan het junior 
survival spel. Daarna kon jong en oud genieten 
van een fietstocht door ons mooie Zegveld met de 
fietspuzzeltocht.
’s Middags was er een springkussenfestijn voor alle 
kinderen en trad Koor Bravour op in verband met 
ons 85-jarig jubileum.
’s Avonds vond de 1e editie van de familiebingo 
plaats. Er waren ongeveer 275 deelnemers. Peter 
Vermeij en Gijs van Brenk hebben de hele avond aan 
elkaar gepraat. De hoofdprijs werd gewonnen door 
Elles Groenendijk, een boodschappenpakket t.w.v. 
€ 75,-- van Coop Bremmer.

Dodenherdenking 4 mei
Op 4 mei herdachten we de mensen die slachtof-
fer zijn geworden van oorlog en vervolging. Tim 
Beukers en Puck van der Linde hebben namens de 
Milandschool allebei een eigen geschreven gedicht 
voorgedragen. 

Vrijheid!
Hier op 4 mei herdenken wij de doden,
die voor ons hun leven hebben geboden.
We zijn nu 2 minuten stil,
ook al is er een groot verschil.
Het is erg lastig om er over te praten,
want er waren heel veel soldaten.
We zijn nu aan het rouwen,
want de Joden mochten niet trouwen.
Van de Joden was er niks meer over,
want iedereen stond er tegenover.
Iedereen moest vluchten,
ook waren er weinig vruchten.
Auschwitz dat was het ergste kamp,
het was een grote ramp.
Dit is het einde van mijn gedicht,
wat rustig op ons hart ligt.

Geschreven door Tim Beukers

Vrijheid
Hier herdenken wij de doden,
die voor ons het leven hebben geboden.
Vandaag op 4 mei,
zijn wij 74 jaar vrij.
In de tweede wereldoorlog waren de Duitsers de 
baas in ons land,
en zette Hitler de Joden aan de kant.
De Joden werden naar kampen gebracht,
en hadden de Duitsers de macht.
De Joden doken bij iedereen onder,
in een klein kamertje of op zolder.
De Joden moesten op de vlucht slaan,
maar moesten een verre weg doorstaan.
Ook de zigeuners waren niet meer welkom in het 
Duitse rijk,
er was niemand meer gelijk.
Wat er gebeurd is mogen wij nooit meer meemaken,
en mogen de boze gedachten nooit ontwaken.

Geschreven door Puck van der Linde

Vanaf deze plek willen we iedereen bedanken die ons 
heeft geholpen door middel van sponsoring, hulp 
maar ook met het meedoen aan onze activiteiten. 
Onze volgende activiteit staat gepland op 25 januari 
2020, de 40e editie van het verenigingenspel. �

Activiteiten van de Christelijke 
Oranje vereniging
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Uitslagen:
Fietspuzzeltocht:
< Groep 7:
1e prijs Stefan van Vliet
2e prijs: Eloïse Vennik

> Groep 7 – 15 jaar:
1e prijs: Joëlle Würsten
2e prijs: Jochem en Anne Renate Vonk

> 15 jaar:
1e prijs: P. van Oostrum
2e prijs: Viola Blok

65+ puzzel:
1e prijs: Mevrouw D. Timmerman
2e prijs: De heer A. Vink
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Koningsdag 
een dag 
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Voor 

creatieve 

vormgeving 

en realisatie

Smakelijk & diervriendelijk rundvlees uit de Meije!

Onze stieren krijgen de ruimte om gezonde voeding tot zich te nemen en 

op natuurlijke, ongedwongen wijze te groeien. Wij maken geen gebruik 

van preventieve antibiotica en hormoonbehandelingen.

Het vlees kunt u bij ons kopen op de boerderij of bij COOP Bremmer in 

Zegveld. Gratis bezorgen in Zegveld & de Meije kan ook. Wilt u een assortimentslijst met prijzen of weten 

wanneer de volgende stier geslacht wordt?  Bel dan 06-12559098. 

Als u deze advertentie inlevert op de boerderij dan ontvangt u 15% korting op uw vlees.

“We hebben altijd gezocht naar iets waar Ben zijn 
hobby kan uitvoeren”. Aan het woord zijn Ben 
en Martha Kastelein uit de Meije 130. Toen twee 
jaar geleden hoeve ‘Runderzorg’ te koop kwam, 
bedachten ze zich geen moment. Dit was de ultieme 
gelegenheid om Ben zijn wensen in vervulling te 
kunnen laten gaan. Na een flinke opknapbeurt 
kon verhuisd worden naar hoeve ‘Runderzorg’, een 
boerderij die voldeed aan hun eisen. Met een grote 
schuur waar de stierkalveren opgefokt kunnen 
worden. 
“De stierkalfjes worden als ze twee tot drie weken 
oud zijn gekocht bij een boer in Kamerik of ze 
komen bij mijn broers aan de Rondweg vandaan. 
Uiteraard zoeken we de betere stierkalveren uit. Ze 
groeien bij ons puur natuur op, worden met veel 
liefde verzorgd en leiden een zo diervriendelijk 
mogelijk leven. Zo worden bijvoorbeeld de hoorns 
niet afgezaagd. We fokken het liefst de Belgische 
witblauwe stieren omdat het vlees van dit ras niet 
zo vet is. Deze stier is perfect qua bevetting en staat 
bekend om zijn uitmuntende kwaliteit vlees. Als de 
kalfjes bij mij komen, krijgen ze de eerste acht weken 
kunstmelk, daarna gaan ze over op ruwvoer zoals 
gras, mais en krachtvoer. Ook krijgen ze erwten-
smurrie omdat dit voer rijk is aan zetmeel en het 
extra vlees geeft. We zijn heel kleinschalig, waardoor 
we de stieren alle aandacht kunnen geven. Hierdoor 
heb je weinig last van ziektes en krijg je een gezond 
stukje vlees. Wij maken geen gebruik van preventieve 
antibiotica en hormoonbehandelingen. De stieren 
worden zo goed als biologisch opgefokt, alleen heb-
ben we het certificaat biologisch niet”.
Als de stier twee jaar oud is, wordt deze geslacht. De 
stieren van Ben worden in Veenendaal geslacht bij 
een professionele slachter. Na het slachten moet het 
vlees eerst zes dagen in de koeling ‘besterven’, dan 
wordt het malser. Vervolgens wordt de koe ‘gefileerd’. 
Bij de slachter wordt ook het vlees verpakt en komt 
kant-en-klaar bij Ben en Martha aan. De klanten 
die het vlees dan willen hebben, kunnen het komen 
halen en de rest gaat de diepvriezer in. “Ons vlees 

is traceerbaar. Omdat de 
herkomst van het vlees steeds 
belangrijker wordt en de klant 
graag wil weten waar het vlees 
vandaan komt, staat op het vleespakket een nummer, 
dat is het oornummer van de koe. Zo weet men waar 
het vlees vandaan komt”.
”Onze klanten kunnen op een lijst komen te staan, 
zodat ze een app krijgen als er geslacht gaat worden. 
Zij kunnen dan al hun wensen te kennen geven. 
Inmiddels hebben wij al een aardige klantenkring 
opgebouwd en die groeit nog steeds. De consument 
kan ook bij ons op de boerderij komen kijken, zodat 
ze weten waar het vlees vandaan komt”. 
Ben heeft de eerste maanden veel moeten investeren, 
maar nadat de eerste stier geslacht was, kwamen de 
eerste kosten retour. “Het is geen vetpot, maar we 
zien het als hobby en dat is het ook. We willen een 
lekker stukje vlees verkopen, maar vinden het dan 
ook leuk als mensen een reactie geven, leuk of niet 
leuk. Met Pasen kregen we zes leuke reacties dat 
het vlees zo heerlijk was. Daar doe je het ook voor”. 

Jaarlijks worden er acht 
tot tien stieren geslacht, 
al naar gelang hoeveel 

vraag er is. Het vlees van de Belgische witblauwe stier 
is van een heerlijke kwaliteit. Zo wordt een stukje 
bavette vaak gezien als een delicatesse voor op de 
barbecue. 
Ben en Martha vertellen dat ze niet echt kunnen 
merken dat veel Nederlanders vegetariër aan het 
worden zijn. Het vlees van boerderij ‘Runderzorg’ is 
ook te koop bij Coop Bremmer. Het is te vinden in 
de diepvries waar voorheen het vlees van boerderij 
Spruit in lag. Het vlees wordt ook vanuit huis ver-
kocht. U kunt uw bestelling telefonisch doorgeven, 
tel. 06 - 12 55 90 98 of via de app. En de service gaat 
heel ver, want bestellingen kunnen ook thuis bezorgd 
worden. Hoeve ‘Runderzorg’, een toepasselijker naam 
had de boerderij niet kunnen hebben.
Dat het vlees lekker is, kan de schrijver (Gert) van dit 
verhaal beamen. Op uitnodiging van Martha heeft 
hij meegegeten en kreeg een heerlijk stukje biefstuk 
voorgeschoteld. Dat smaakt inderdaad naar meer. �

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

Belgische witblauwe stier geeft een heerlijk stukje vlees
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Tijdens de jaarvergadering van Onderling op 14 mei 
jl. kreeg de EHBO vereniging De Meije-Zegveld een 
cheque overhandigd om een AED in ons dorp te 
plaatsen.
Patricia Grootewal, bestuurslid van de EHBO 
vereniging vertelt: “Met deze bijdrage kunnen we, 
naast de 3 AED’s die 24/7 beschikbaar zijn in de kern 

(Een ingekomen bericht)

Op 14 mei vond de Algemene Ledenvergadering van 
Onderling Verzekerd plaats in Kameryck te Kamerik. 
Deze derde ledenvergadering van de gefuseerde 
organisatie (voorheen OVM Zegveld en Onderlinge 
Verzekeringen Haarrijn) trok de belangstelling van 
veel leden wat leidde tot een volle zaal. 
Het jaarverslag 2018 werd toegelicht. Het goede 
nieuws kon worden gemeld dat ondanks de vele 
schaden door de grote januaristorm het boekjaar 
toch nog met een positief saldo is afgesloten. Beslo-
ten werd dit saldo aan de algemene reserve toe te 
voegen. 

Tevens werd een donatie geschonken aan een maat-
schappelijk betrokken organisatie uit de regio. Dit 
jaar is de keuze gevallen op ‘EHBO Vereniging De 
Meije-Zegveld’. Zij mochten een tegoedbon voor een 
AED in ontvangst nemen. 

2018, een stormachtig jaar voor Onderling Verzekerd
De avond werd afgesloten met een lezing door 
Brenno de Winter, expert op het gebied van internet-
criminaliteit. Hij is een aantal jaren geleden bekend 
geworden door het kraken van de OV-chipkaart. 
In zijn presentatie legde hij een link naar verzeke-
ringsmaatschappijen door te wijzen op risico’s en gaf 

hij stof tot nadenken over uitdagingen op digitaal 
gebied. 
Brenno eindigde zijn verhaal met tips om hacks te 
voorkomen. Het was een geslaagde avond waarna 
iedereen weer goed geïnformeerd en tevreden huis-
waarts keerde. �

Onderling Verzekerd schenkt een 

cheque voor een AED in Zegveld
van Zegveld en de AED die in het buitengebied aan 
de Rondweg hangt, ook een AED op de Hoofdweg 
realiseren die 24/7 beschikbaar is.
Daarnaast hopen wij dat hierdoor opnieuw animo 
komt voor onze EHBO-cursus die we in het najaar 
gaan geven. Maar ook hopen wij dat er meer animo 
komt voor onze jaarlijkse reanimatie/AED-les voor 
de inwoners van Zegveld en De Meije. Met natuurlijk 
als uiteindelijke doel, zoveel mogelijk leden/Zegvel-
ders te triggeren om zich aan te melden als burger-
hulpverlener. Want hoe meer burgerhulpverleners er 
zijn, hoe meer kans op een positieve afloop na een 
reanimatie”. 

Naast de genoemde cursussen biedt de EHBO 
vereniging ook een cursus EHBO voor kinderen 
aan. Ook worden de leden jaarlijks bijgeschoold, 
zodat zij kunnen assisteren bij evenementen. “Zo 
staan wij met onze MEP (de Mobiele EHBO Post) 
op verschillende jaarlijkse Zegveldse evenementen, 
zoals stratenvoetbal bij Siveo, Koningsdag en Zegveld 
zomert.  
Ook buiten de Zegveldse grenzen kunt u ons tegen 
komen op sommige tentfeesten of andere evenemen-
ten”.
Voor een EHBO cursus of reanimatie kunt u zich 
aanmelden bij de vereniging.
De EHBO vereniging is Onderling Verzekerd zeer 
dankbaar voor de gegeven donatie. �



Er was grote twijfel of ze aan dit interview mee 
wilden werken. “Wat hebben wij nou te vertel-
len?” was hun bescheiden antwoord. Maar toen 
ze het hun zoon Thejon vertelden, trok hij hen 
over streep met het antwoord dat ze zelf altijd 
aan hun kinderen voorhielden: “Iedereen is 
best genoeg”. 

Lijndert Marie Bos is op 12 november 1940 
geboren op boerderij ‘De Loet’ aan de Meije 310, 
(vroeger Stichtse Meije 76) als zoon van Leendert 
Bos en Maria van Dommelen. Hij was zoals ze 
dat noemen een oorlogskindje. Lijndert was 
de jongste van het gezin dat uit vier kinderen 
bestond, een jongen, een meisje en nog twee 
jongens. Van de oorlog kan hij zich weinig herin-
neren. “Ik was nog heel jong. Ik kan me alleen 
herinneren dat er paarden door de Meije liepen. 
Ik vond dat een prachtig gezicht. Later hoorde ik 
dat deze paarden waren gevorderd door de Duit-
sers. Ook dat mijn vader onderduikers verborgen 
hield”. 

Nel Bos-Kastelein is op 4 mei 1942 geboren als 
Neeltje Johanna Kastelein. Zij is geboren in het 
ziekenhuis in Woerden na een zwangerschap 
van zeven maanden. Hoewel niet geboren op de 
boerderij, is zij wel groot geworden op de boer-
derij, nl. boerderij ‘Bij Dorp’ aan de Hoofdweg 18 
(vroeger nummer 132) als dochter van Leendert 
Kastelein en Johanna van der Neut. Nel was de 
oudste van het gezin dat uit vijf kinderen bestond, 
drie meisjes en twee jongens. Van de oorlog weet 
Nel zich alleen te herinneren dat zij als kind op de 
knie van een Duitse soldaat mocht zitten. “Deze 
soldaat die niet Duits gezind was, kwam ’s avonds 
regelmatig bij mijn ouders langs voor een kop 

koffie. Ik vond het prachtig. Mijn vader echter 
vond het maar niets dat ik op de knie van deze 
Duitser zat, want hij had wel een pistool aan zijn 
broekriem zitten”.

Per 1 april 1947 ging Lijndert naar de Christelijke 
Lagere School in de Bodegraafse Meije. “Samen 
met nog meer leerlingen liepen we naar school. 
Onderweg kwamen we dan de leerlingen tegen 
van de Katholieke school. Omdat deze leerlin-
gen in de meerderheid waren, voelden zij zich 
oppermachtig. Wij werden onderweg heel vaak 
aangehouden en dan moesten wij onze naam 
zeggen. Als we dat gedaan hadden, mochten we 
doorlopen. Waarom ze dit deden is voor mij nog 
steeds een vraagteken. Misschien had het geloof 
hier mee te maken”. 
Op de Lagere School zat Lijndert in de redactie 
van de schoolkrant. “Er was wel censuur, want 
niet alles mocht geschreven worden. Wel werden 
de jongens vaak met hun bijnaam in de school-
krant vermeld. De school bestond eerst maar uit 
twee lokalen, dus met ieder drie klassen. Tijdens 
mijn schooltijd werd de school uitgebreid tot drie 
lokalen waarbij ieder lokaal twee klassen kon her-
bergen. Ik herinner me nog goed dat meester Van 
Maanen zeer geliefd was. Hij zorgde er ook voor 
dat er schoolfilms gedraaid konden worden”. 
De familie Bos was kerkelijk bij Zegveld betrok-
ken. Op zondagmorgen ging men met de kerkbus 
vanuit de Meije naar de kerk in Zegveld. 
’s Avonds ging men op de fiets. Busonderneming 
Van Rooyen uit Woerden haalde ’s morgens de 
kerkgangers uit de Meije op. In de oorlog werd 
deze dienst wegens omstandigheden helaas afge-
schaft. Enkele keren is er toen op zondag bij de 
familie Bos een samenkomst geweest. 

Nel volgde de lagere school aan de School met de 
Bijbel aan de Hoofdweg 48. “Ik was bijna zeven 
jaar toen ik voor het eerst naar school ging, want 
er was in die tijd nog geen kleuterschool. We 
gingen toen per 1 april naar school. In de 1e klas 
zat ik bij juffrouw Van der Vaart. Toen ik in de 
3e klas zat bij meester Hoedeman veranderde het 
begin van het schooljaar naar 1 september. Ik 
heb toen de 4e klas in vijf maanden gedaan om 
vervolgens klas 5, 6 en 7 bij meester Ming door te 
brengen”. Omdat haar vader geen sterke gezond-
heid had, moest Nel na de lagere school thuis ko-
men helpen op de boerderij. “Omdat ik nog leer-
plichtig was, heb ik ook nog een klas 8 gedaan. 
Daarbij ging ik twee ochtenden in de week naar 
school, waarbij ik één ochtend moest helpen bij 
het ruilen van boeken bij de schoolbibliotheek”. 
Blijkbaar vond Nel dit geen leuk klusje, want zegt 
ze meewarig: “Ik was altijd de pineut”. De andere 
morgen deed ze klusjes voor de meester. Dat ze 
niet kon gaan studeren, daar heeft ze vaak om ge-
huild. “Ik had al bijles gehad om naar de ULO te 
gaan, want ik wilde graag onderwijzeres worden”. 
Toch kreeg Nel eens de kans om onderwijzeres 
te zijn. Vanuit het schoolbestuur belde Gijs van 
den Ham haar op of ze tijdelijk in kon vallen op 
de kleuterschool. “Ik vond het geweldig en had 
van alles voorbereid om met de kleuters te maken 
en spelletjes te doen. De pret duurde helaas maar 
drie dagen. Toen moest ik stoppen. De schoolin-
spectie vond het niet goed”. 

Voor Lijndert was het geen enkel probleem om 
een vervolg studie te gaan doen. De vader van 
Lijndert moest destijds waarschijnlijk als enig 
kind zijn vader opvolgen op de boerderij, maar 
had geen boeren hart. Eigenlijk had hij iets in de 
bloemen willen doen. Hij had in zijn jonge jaren 
in de bloemen gewerkt en kon de prachtigste 
boeketten maken. Voor zijn kinderen wenste hij 
niet dat ze boer zouden worden. Dus promootte 
hij zijn kinderen om vooral een ander beroep te 
kiezen en te gaan studeren. Lijndert volgde de 
middelbare school aan de ULO in Bodegraven. 
Na het behalen van het diploma werd de HBS 
gevolgd aan het Christelijk Lyceum in Alphen aan 
den Rijn. Hierbij startte hij in de 3e klas en deed 
de B-kant, oftewel de wiskunde richting. “Mijn 
ouders vonden de school in Alphen aan den Rijn 
te ver van huis liggen en zochten daarom een 
kostadres in die plaats. Ik kwam te logeren bij 
de familie De Geus in de Van Eeghenstraat. Het 
waren prima mensen en ik at er ook mee. Toch 
kon ik maar moeilijk van huis. Ik sliep slecht en 
’s zomers fietste ik vaak naar de Gouwsluis, want 
van daar kon ik de watertoren in de Meije zien 
en voelde ik me toch weer een beetje thuis. Op 
woensdagmiddag waren we vrij en ik wist niet 
hoe snel ik op de fiets moest stappen om gauw 
thuis te zijn bij mijn ouders. Zo ook op zater-
dagochtend na de les. Later hoorde ik van mijn 
moeder dat ook zij niet goed kon slapen toen ik op 
kamers zat bij de familie De Geus. Frappant hè! ”. 

Na het behalen van zijn HBS-diploma had Lijn-
dert nog steeds geen oproep gehad voor militaire 
dienst. Hij is toen economie gaan studeren aan 
de NEH, oftewel de Nederlandsche Economische 
Hoogeschool in Rotterdam, de huidige Erasmus 
Universiteit. “Ik ben in Rotterdam gaan wonen 
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aan de Essenburgsingel, in een piepklein kamer-
tje. Gelukkig kon ik toen beter van huis. Ik at op 
de mensa (eetgelegenheid) van de universiteit. 
Het begin van de opleiding ging goed, maar 
de laatste twee jaar waren moeizaam. In eerste 
instantie heb ik het diploma niet gehaald, maar 
toen ik het examen vier maanden later in maart 
1967 over mocht doen, slaagde ik wel. 

Nel heeft tot haar trouwen thuis gewerkt, met af 
en toe een onderbreking. Ze herinnert zich nog 
goed dat Arie Groenendijk bij haar kwam en 
zei: “Nelleke, ik zit vreselijk omhoog. M’n vrouw 
is van Mieke bevallen en we hebben geen hulp. 
Je hoeft niks te doen. In de kelder staat een pan 
bieten, gekookt en wel”. “Mijn vader sommeerde 
mij: “Natuurlijk ga je die man helpen”. Arie had 
een heerlijke humor. Zo kwam zuster Van Seven-
hoven dagelijks om naar de kleine meid te kijken. 
Zij was trouwens naar haar vernoemd! De zuster 
stootte zich iedere keer aan een punt van het bed, 
waarbij Arie alleen maar zei: “Zustertje toch, dit 
is vast niet de laatste keer”. Het herhaalde zich 
nogal eens dat ik gevraagd werd om ergens te 
komen helpen. Geen diploma, maar toch overal 
goed in”. 

Lijndert en Nel hebben elkaar indirect leren 
kennen via de kerk. Nel vertelt: “De jeugd uit de 
Meije kwam op zondagavond uit de kerk koffie-
drinken bij ons thuis. Dan kroop ik achter het or-
gel en werden er liederen gezongen uit de bundel 
van Johan de Heer. Maar ook andere liedjes zoals 
‘Aan de oever van de IJssel’ werden er gezongen. 
In het eerste jaar dat Lijndert in Rotterdam ging 
studeren, kregen we verkering. Na het behalen 
van zijn diploma moest hij militaire dienst in. 
Daar tussenin zijn we getrouwd op 9 maart 1967. 
Het burgerlijk huwelijk werd voltrokken door de 
heer Anton Blok en kerkelijk werd het huwelijk 
ingezegend door ds. Iz. Kok. Het feest met familie 
en dag gasten was in Concordia in Woerden. 
Voor buren en kennissen was al een zogenaamde 
‘voorbruiloft’ gehouden in het Dorpshuis aan de 
toenmalige Molenweg. 
Omdat de bouw van onze woning in de Dorps-
straat nog niet klaar was, hebben we van 9 maart 
1967 tot en met 12 oktober 1967 in Woerden 
aan de Utrechtsestraatweg bij een ‘oud baasje’ 
ingewoond”. 

Op 12 maart 1967, dus drie dagen na zijn 
huwelijk, ging Lijndert in militaire dienst. Op 
dat moment was het gunstig dat hij dicht bij het 
station woonde en later van huis kon gaan om 
de trein te nemen. Nel kreeg door haar huwelijk 
een kostwinnersvergoeding van Defensie. Op die 
manier kon het achtergebleven gezin toch in haar 
levensonderhoud voorzien. Lijndert kreeg een 
vergoeding van ƒ 25,00 per maand. De eerste zes 
weken bracht hij in ’s Hertogenbosch door waar 
een algemene militaire basis opleiding werd ge-
volgd. Dat hij de eerste drie weken niet naar huis 
mocht, was wel even slikken. Net getrouwd en 
gelijk drie weken je vrouw niet meer zien was wel 
een dingetje. “Daarna werd ik over geplaatst naar 
Middelburg. Hier volgde ik de opleiding SRO 
(School Reserve Officieren) van het dienstvak 
Militaire Administratie. In die tijd was het nog 
verplicht om in militaire kleding te reizen. Omdat 
ik in de officiersopleiding zat, had ik een rode 
driehoek om mijn pak. Daar was ik wel een soort 
van trots op. Het laatste gedeelte van mijn dienst-

plicht bracht ik door als korpsadministrateur in 
de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Maandelijks 
moest ik hierbij de beroepsmilitairen uitbetalen. 
Onder begeleiding werd het geld opgehaald en 
uiteindelijk was het spannend of het tot de laatste 
cent klopte. In december 1968 zat mijn diensttijd 
er op. Ik heb het daar goed gehad”. 

Inmiddels waren Nel en Lijndert per 12 oktober 
1967 verhuisd naar de Dorpsstraat 1 in ons dorp. 
Een stekkie waar ze nog steeds met heel veel 
plezier wonen. En er moest werk gezocht gaan 
worden door Lijndert. “Na diverse sollicitaties 
ging ik werken op de afdeling Economische Za-
ken van de gemeente Utrecht. Ik herinner me nog 
goed dat de wethouder bij het sollicitatiegesprek 
tot slot vroeg wat mijn vader deed. Dat was boer. 
“Nou”, zei hij, “dan weet je wat vroeg opstaan is”. 
En ik werd aangenomen”.
Lijndert is van 1972 tot 1982 raadslid geweest 
van de toen nog zelfstandige gemeente Zegveld. 
Eerst voor de CHU (Christelijk-Historische Unie) 
en later voor de PCG (Protestants Christelijke 
Groepering). In 2001 werd Lijndert nog een 
periode raadslid in Woerden voor de SGP. Zo 
was hij ook vanaf 1995 tot 2015 voorzitter van de 
SGP-kiesvereniging in ons dorp. Een hoogtepunt 
als raadslid was op 21 augustus 1972. De dag 
dat prinses Beatrix en prins Claus de Miland-
hof officieel kwamen openen. “Ik heb toen een 
redevoering gehouden over het thema waarom 
kleine dorpen wel klein moeten blijven maar niet 
op slot moeten”. Maar Nel herinnert zich die dag 
ook nog als de dag van gisteren. “Ik was hoog-
zwanger en liep op ‘alledag’. Toch wilde ik graag 
het koninklijk paar zien. Ik mocht bij Bremmer 
vanuit hun woonkamer boven de winkel naar 
buiten kijken en kon zo alles voortreffelijk zien. 
Ook de toenmalige arts dokter Van de Gruiter 
zat vanuit de woonkamer ‘het schouwspel’ gade 
te slaan. Op een gegeven moment zei de dokter 
tegen mij: “Jou kan niets gebeuren, want alles is 
hier voorhanden en aan de overkant gaat ook 
alles door”. Waarop ik in paniek riep: “Maar ik wil 
thuis bevallen”. Onze zoon Leendert werd een dag 
later geboren”.

In 1973 is Lijndert geswitcht van baan. “Ik ben 
gaan werken bij de Provincie Utrecht, ook op de 
afdeling Economische Zaken. Een interessante 
baan waarbij ik regelmatig aan bepaalde zaken 
mede sturing kon geven. Tevens woonde ik het 
Interprovinciaal Overleg bij, een koepelorgani-
satie van de twaalf provincies. Vaak was ik een 
vraagbaak voor de bestuurders. Ik heb altijd met 
veel plezier gewerkt. In 2002 ben ik gestopt met 
werken en met pensioen gegaan”. 

Nel is na haar trouwen huisvrouw geworden. 
“Zo sprong ik af en toe nog wel eens bij op de 
boerderij en er kwam wel eens wat op je pad. 
Daarbij werden al gauw de kinderen geboren,  
Anne-Marie in 1968, Marjoke in 1970, Leendert 
in 1972, Peter in 1980 en Thejon in 1982. Verdriet 
is Lijndert en Nel helaas niet bespaard gebleven, 
want hun zoontje Peter overleed op tweejarige 
leeftijd door verdrinking. Een gemis dat zij hun 
leven lang met zich meedragen. Dit geldt uiter-
aard ook voor hun kinderen. 
Nel is altijd op sociaal en maatschappelijk gebied 
actief geweest. Toen ze van de zondagsschool 
kwam werd ze gelijk zondagsschooljuf, dertien 
jaar lang. Verder gaf ze leiding aan meisjesver-

eniging ‘Mirjam’ en Tienerclub ‘Het Visnet’. Ook 
mocht zij vrouwenvereniging ‘Lydia’ 20 jaar 
als bestuurslid dienen. Daarnaast zat zij in het 
schoolbestuur en de ouderraad. Voor Stichting 
Ontmoeting stond Nel 22 jaar op de Goede 
Doelen Dag. Een andere grote ‘klus’ waar ze met 
heel veel genoegen aan terug denkt, is de organi-
satie van het 25-jarig jubileum van onze vorige 
huisarts, dokter A. Esch en enkele jaren later zijn 
afscheid als huisarts. Tevens werd die avond de 
nieuwe huisarts dokter Quaak voorgesteld aan de 
Zegveldse gemeenschap. Zo’n duizend dorps-
bewoners kwamen feliciteren, afscheid nemen 
en kennismaken. “Nog steeds komen we bij een 
hoogtijdag van één van de commissieleden bij 
elkaar en gaan we lunchen”. Zoals gezegd, na 
dokter Esch kwam dokter Quaak. “Kort na zijn 
aantreden vroeg hij mij of ik iemand wist om 
de praktijkruimtes schoon te maken waarbij hij 
tussen neus en lippen door zei: “Jij mag het ook 
doen”. Ik kon zo gauw niemand bedenken, ook 
omdat het avondwerk was. Toen ben ik het zelf 
gaan doen. Vijftien jaar lang heb ik daar een leuke 
tijd gehad”. 

Lijndert heeft ook beslist niet stil gezeten. Vanaf 
1980 is hij, met een onderbreking weliswaar, 
tweeëntwintig jaar ouderling geweest van de 
Hervormde Gemeente. Hij vertegenwoordigde 
onze gemeente als lid van de classis Woerden en 
was lid van de (landelijke) Generale Synode. Ook 
was hij lid van het College van Visitatoren in de 
provincie Utrecht van de Protestantse Kerk in 
Nederland. In 1960 was Lijndert medeoprichter 
en bestuurslid van het eerste uur van voetbalver-
eniging Siveo ’60. En tot slot, naast nog andere 
functies, melden we dat hij penningmeester 
was van het Groene Kruis. Voor al deze functies 
als vrijwilliger ontving hij op 28 april 2006 een 
Koninklijke Onderscheiding en werd Lijndert 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Eerder al, in 1983, ontving hij de Officierson-
derscheiding voor langdurige dienst als reserve 
eerste luitenant van het dienstvak der Militaire 
Administratie. “Ik heb het ministerie van De-
fensie gebeld of deze onderscheiding gedragen 
mocht worden en dat mocht. Deze medaille 
wordt ook wel gekscherend de jeneveronder-
scheiding genoemd”. 
Als hobby mag Lijndert af en toe een boek restau-
reren. “Afgelopen jaar heb ik nog een Engelse Bij-
bel gerestaureerd. Er moesten sloten op komen. 
Eerlijk is eerlijk, hij zag er nadien prachtig uit, 
maar ik was blij dat het klaar was”.

Thans zijn Lijndert en Nel niet meer maatschap-
pelijk actief. “We hopen dat we hier nog wel een 
poosje kunnen wonen, want we hangen wel aan 
ons stekkie”. Nel haar grote hobby is de tuin en 
die ziet er prachtig uit. Het is een lust voor ieders 
oog. 
Een van de mooiste cadeaus die ze in hun leven 
hebben gekregen zijn de dertien kleinkinderen, 
waar ze geweldig van genieten. “De oudste is in-
middels al weer 23 jaar en de jongste is vier jaar”.

Tot slot beëindigen Nel en Lijndert dit ‘In gesprek 
met…’ met de volgende woorden: “Waar is de tijd 
gebleven…. Al 52 jaar lief en leed gedeeld. Maar 
de tijd komt dat wij ons aardse huis moeten ver-
laten. Dan in te mogen gaan in het Huis met de 
vele woningen, om daar eeuwig de Heere te loven 
en te prijzen, is onze innige wens en bede”. �



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

Dublinlaan 2, 3446 AC Woerden, 0348 - 506643 www.elwi.nl
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Burgerlijke stand
Geboren: 

12 februari 2019
Teun Silas Jonathan (Silas), zoon van
Joran & Maria van Vliet-van Meijeren
Oranje-Nassaustraat 27, 3405 XH  Benschop

18 april 2019
Lize Theadora Johanna (Lize), dochter van
Maarten & Marieke Neuteboom-Ton
Zuiderzeestraat 336, 8096 CL Oldebroek

1 mei 2019
Abel Ton Jacob (Abel), zoon van
Wilfred & Rebecca Hermans
Hilverbeek 7, 6715 HH  Ede

15 mei 2019
Yanoah Elijah (Yanoah), zoon van
Dennis & Eliane de Bruijn-van Heezik
Oranje Nassaustraat 39, 3405 XJ  Benschop

Huwelijk:

10 mei 2019
Frank de Kruijf & Marlou van Zijl
Boerenzwaluwpad 8, 4125 RW  Hoef en Haag

20 juni 2019
Robbert Beukers & Linda Brak
Elzenlaan 11, 3474 KN  Zegveld

28 juni 2019
Jeroen Vonk & Nadia Verweij
Molenweg 16, 3474 KZ  Zegveld

Bij deze wil ik iedereen hartelijk dan-
ken voor de kaartjes, bezoekjes en lieve 
bericht jes tijdens mijn tijdelijke verblijf in 
het ziekenhuis en revalidatiecentrum.

Met vriendelijke groet,
Truus Verhage-Hellingerwerf
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De Berichtgever in 2019 
De Berichtgever hoopt in 2019 te verschijnen op: 
28 juni, 20 september, 25 oktober, 
22 november, 20 december.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 
woensdag 12 juni 2019 bij ons 
binnen te zijn. 
Adver tenties 
uiterlijk 
vrijdag 14 juni 
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.

  1 juni: Open Erf Thomashuis
  5 juni: Welzijn Zegveld: Zegvelds Uitje 
  5 juni: Welzijn Zegveld: Zegvelds Diner
15 t/m 23 juni TV Miland Open Toernooi
17 t/m 21 juni TV Miland 50+ Toernooi
18 juni: Vergadering Dorpsplatform
22 juni:  Stratenvoetbaltoernooi 
27 juni: Thuisbus in de wijk van14.30 uur - 16.30 uur
 6 juli: Zegveld Zomert
11 juli: Zomerconcert KNA
  7 sept. Meijerie 
28 sept: Najaar/winter Kinderkledingbeurs �

Welzijn Zegveld
Op woensdag 5 juni a.s. gaat Welzijn Zegveld een dagje 
uit. We gaan met de bus naar Barneveld. De ontvangst 
is om 9.15 uur in de Milandhof met koffie en gebak, 
waarna we om 10.00 uur vertrekken. 
Om ca. 17.00 uur zijn we weer terug bij de Milandhof.
De kosten voor deze dag zijn € 35,00 inclusief lunch. 
Opgeven kan bij Riet Verheul, Rondweg 40, tel: 691045.  
Ook op woensdag 5 juni nodigt Welzijn Zegveld alle 
inwoners van Zegveld uit voor het bekende “Zegvelds 
diner”. U wordt om ca. 17.00 uur in de Milandhof 
verwacht voor een welkomstdrankje, waarna u een 
uitgebreid dinerbuffet staat te wachten. 
De eigen bijdrage is € 20,00 per persoon (alles inbe-
grepen). Opgeven kan bij:  
Hanneke Kastelein, tel: 691891 - Middenweg 57
Adrie de Jong,  tel: 691416 - Milandweg 62
Ada Beiboer,  tel: 691894 - W.Alexanderstraat 19
Als u een dieet gebruikt, wilt u dat dan aanmelden bij 
uw opgave. �

Opbrengst collecte 
Hartstichting
(Een ingekomen bericht) 
De collecte van de Hartstichting in de week van 7 t/m 
13 april jl. heeft in Zegveld en de Meije het mooie 
bedrag van € 1.345,29 opgebracht. Hierbij dank aan de 
collectanten en gevers. Met de opbrengst financiert de 
Hartstichting wetenschappelijk onderzoek om hart- 
en vaatziekten vroeger te kunnen herkennen en op te 
sporen en beter te kunnen behandelen. �

Maag Lever Darm 

Stichting
(Een ingekomen bericht)

De Maag Lever Darm Stichting heeft in de collecte-
week van 6 t/m 11 mei jl. in Zegveld en de Meije 
€ 1.150,11 opgehaald. 
Van bijna 2 miljoen Nederlanders is de buik niet 
gezond. Met de opbrengsten van de collecte levert de 
Maag Lever Darm stichting een bijdrage aan weten-
schappelijke onderzoeken, aan het project waarmee 
men het tekort aan openbare en toegankelijke toiletten 
wil indammen en wordt er voorlichting gegeven. Op 
dit moment worden er ruim 80 onderzoeken door de 
MDLS mogelijk gemaakt en zijn veel artsen aan het 
werk om een oplossing te bieden voor ruim 2 miljoen 
patiënten met een buikziekte.
De MLDS wil alle gevers en collectanten heel hartelijk 
bedanken. �

Meijerie, 

Save the date! 
(Een ingekomen bericht)

De Meijerie 2019 zal plaatsvinden op 7 september a.s. 
vanaf 15.00 uur ‘s middags. Ons eerste lustrum, de 
vijfde editie alweer. En daarmee pakken we groots uit. 
Hoe..?  Tja, dat horen jullie allemaal nog.
Maar natuurlijk kunt u vertrouwen op alles wat u van 
ons gewend bent zoals:
•  de markt met o.a. boeken, kaarten en zelfgemaakte 

producten
•  een sfeervol terras met heerlijke baksels bij de koffie, 

thee of een ander drankje
• BBQ met verschillende soorten vlees
• allerlei kinderactiviteiten
• de loterij
Heeft u vragen, opmerkingen, hele goede ideeën of 
wilt u ons sponsoren d.m.v. een financiële bijdrage 
of heeft u een mooie prijs voor de loterij? Dat mag 
natuurlijk altijd! 
Stuurt u dan een mail naar demeijerie@gmail.com of 
neem contact op met Lennie Bunnik 06-47544338
In augustus ontvangt u ons programmaboekje.
Wilt u op de hoogte 
blijven van de 
vorderingen? 
Like dan onze 
Facebookpagina 
‘De Meijerie’. � 

Voor u gelezen: 

Thuisbus gaat vaker 
de wijk in 
Woerdense Courant 24 april 2019 en 
AD 25 april 2019

Bij de Thuisbus, een initiatief van stichting Thuishuis 
Woerden, wordt het steeds drukker. Één keer in de 
week stopt de bus in een wijk en kunnen (eenzame) 
ouderen er koffie drinken en een praatje maken. We-
gens het succes van vorig jaar zal de Thuisbus vanaf nu 
3 middagen per week aanwezig zijn. De bus nieuwe stijl 
krijgt een bel die de komst van de Thuisbus in de wijk 
zal aankondigen. Op donderdag 27 juni zal deze bus 
van 14.30 uur tot 16.30 uur ook in Zegveld staan. � 

High tea op 1 juni bij 
het Thomashuis 
Vergeet u het niet!!! De Open Erf dag bij het Thomas-
huis op zaterdag 1 juni a.s.!
Er is genoeg te beleven. Er zal o.a. een schilder work-
shop zijn, een kraam met schilderkunst en keramiek-
producten en een raku-stook demonstratie. 
En heeft u al een high tea gereserveerd? Aanmelden 
kan nog tot 27 mei a.s. via begeleiding@activiteiten-
centrumzegveld.nl of u kunt bellen naar 0348-447024 
(bereikbaar di t/m vrij 09.00u tot 16.00u). De kosten 
zijn € 7,50 per persoon. Er staat dan een rijk gevulde 
etagère met lekkernijen voor u klaar en dan zoekt u 
een fijne plek in de prachtige (beelden)tuin om er met 
elkaar van te genieten! Koffie en thee zijn bij de prijs 
inbegrepen (selfservice). �
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