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Vanwege het coronavirus werden alle activiteiten van 
de Oranjevereniging helaas afgelast. Gelukkig waren er vele Zegvelders 

die op hun eigen (creatieve) manier invulling gaven 
aan het oranjegevoel.

Lees verder op pagina 3, 8 en 9

‘Woningsdag’
Erik van Dam met zijn 
dochters Elza en Judith  
werden bewonderd door  
een jong publiek.
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Op vrijdagmorgen 24 april jl. werden 
Atie Vermeij, Korensloot 15, en Frank 
Burgers, Middenweg 61, al vroeg gebeld 
door burgemeester Victor Molkenboer. 
Het telefoongesprek met Atie moet 
ongeveer als volgt gegaan zijn. “Goe-
demorgen, u spreekt met burgemeester 
Molkenboer. Hoe gaat het met u en in 
het bijzonder in deze tijd waarin het 
coronavirus een groot beslag legt op ons 
leven?”. Atie: “Gelukkig gaat het met mij 
goed”. Ze dacht nog, waarom belt hij mij 
nou. Zeker zomaar een paar mensen in 
zijn gemeente om mee te leven. Maar 
dan gaat de burgemeester verder: “Ik bel 
u namens de Koning”. En dan valt het 
kwartje bij Atie en breekt het zweet haar 
uit. “Het heeft de Koning behaagd om u 
te benoemen... etc. 
Zo zal het telefoongesprek bij Frank ook 
ongeveer zijn gegaan.
Nee, dit jaar geen smoezen om gede-
coreerden te lokken naar de plaats van 
uitreiking vanwege het coronavirus. Jam-
mer, maar het was even niet anders. De officiële 
uitreiking zal op een later moment plaatsvinden.

Atie Vermeij
Het vrijwilligerswerk van Atie begon al in 1966 
toen zij actief werd binnen de CPJ, de Christelijk 
Plattelands Jongeren. Bij de afdeling Woerdense 
Verlaat was zij t/m 1973 secretaresse en voorzit-
ter. Daarna werd zij tot 1977 presidente van de 
Utrechtse CPJ. 
Kerkelijk werd Atie actief in 1981. Zij werd toen 
voor een zestal jaren clubleidster van Tienerclub 
‘Het Visnet’ binnen de hervormde gemeente 
Zegveld. En sinds 2012 tot heden is zij bezoekda-
me binnen een wijkteam van de kerk. Ook is zij 
vanaf 1997 tot heden lid van de commissie voor 
beheer van het mortuarium en begraafplaats.
Van 1992 tot 2000 nam Atie een weekend per 
maand de pleegzorg op zich van een tiener-
meisje. 
In de periode van 1994 tot 2002 was zij secretaris 
(1994-1999) en lid van de Raad van Toezicht 
(1999-2002) van de Rabobank Zegveld. Zij had 
een belangrijk aandeel in de fusie van drie lokale 
Rabobanken en was in deze laatste periode voor-
zitter van de Klankbordgroep Zegveld.
Sinds 2007 tot heden is Atie zorgvrijwilliger 

Een lintje voor Atie en Frank

bij Hospice De Mantelmeeuw. Zij verricht haar 
taken bij terminaal zieken in de thuissituatie en 
in het Hospice. Sinds 2010 is zij ook senior-
vrijwilliger. Hierbij verricht zij activiteiten op het 
gebied van meedraaien in bereikbaarheidsdien-
sten voor het Hospice Huis en de zorginzetten 
thuis. 
Tot slot is Atie vanaf 2015 tot heden actief bin-
nen de Zorgcoöperatie Zegveld Zorgt. Eerst was 
zij betrokken bij de oprichting van Zegveld Zorgt 
en vanaf 2017 is zij het gastadres, de gastvrouw 
en coördineert zij de wekelijkse koffieochtend 
van Zegveld Zorgt.
Al dit vrijwilligerswerk is niet onopvallend ge-
bleven en daarom heeft het Zijne Majesteit, onze 
Koning, behaagd Atie te benoemen tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau.

Frank Burgers
Frank is al sinds 1998 tot heden als vrijwilliger 
actief binnen de Rooms-Katholieke kerk Onze 
Lieve Vrouw Geboorte in de Meije. Zo maakte 
hij deel uit van het bestuur en was enkele jaren 
vicevoorzitter. Tevens fungeert hij als pastoraal 
werker en ondersteunt sinds 2002 bij diverse 
vieringen, o.a. de huwelijksvieringen.
Vanaf 2010 is Frank vrijwilliger bij het Vluchte-

lingen Steunpunt Groene Hart afdeling Zegveld. 
Hij ondersteunt vluchtelingen bij hun integratie 
in de woonplaats. Ook zamelt hij spullen in voor 
hulpbehoevenden in Syrië.
Inmiddels is hij vanaf 2016 vrijwilliger bij de 
Zorgcoöperatie Zegveld Zorgt. Frank onder-
steunt inwoners met het geven van financieel ad-
vies. Daarnaast zet hij zich in voor de integratie 
van statushouders en vluchtelingen. 
In het verleden was Frank één van de initiatief-
nemers voor de oprichting van Tennisvereniging 
Miland in 1979 en de eerste jaren voorzitter bin-
nen het bestuur van de vereniging. Van 1978 tot 
1982 maakte Frank deel uit van de gemeenteraad 
namens de KVP. In zijn raadsperiode ging de 
KVP op in het CDA.
Al het vrijwilligerswerk dat Frank heeft gedaan 
en doet was voor de Koning reden om hem 
te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau.

De Berichtgever feliciteert Atie en Frank van 
harte met hun Koninklijke Onderscheiding. De 
daadwerkelijke uitreiking van de versierselen zal 
nog dit jaar op een later moment plaatsvinden. 
De datum van deze uitreiking is op dit moment 
nog niet bekend. 

Uitverkoop bij Siveo 
en trainingen gestart
Verschillende sportverenigingen in het Groene 
Hart zijn gestart met het verkopen van hun 
kantinevoorraad. Aangezien er veel minder of 
helemaal geen activiteiten waren, werd er weinig 
geconsumeerd en kwam de houdbaarheidsdatum 
van sommige producten dichterbij. 
Zo ook bij onze voetbalclub Siveo die onder meer 
dranken en chips in de aanbieding had. 
Gelukkig zijn inmiddels de trainingen weer 
gestart. Als koeien die voor het eerst de wei in 
mochten, renden de kids dolgelukkig het veld op. 

(Een ingekomen bericht) 
 
Na de banen is nu ook het clubhuis opgeleverd. 
Het is prachtig geworden en we zijn blij met het 
resultaat. Heel mooi is dat er meteen zonnepane-
len geïnstalleerd konden worden, mede mogelijk 
gemaakt door de donatie van het VSB Fonds 
Woerden en de donatie van het Rabo Dichtbij 
Fonds.  Wij danken het VSB Fonds Woerden en 
het Rabo Dichtbij Fonds heel hartelijk voor deze 
bijdrage! Zo vordert ons park gestaag en hopen we 
dat alle resterende werkzaamheden snel afgerond 
worden. Dan zijn we helemaal klaar om te tennis-
sen. Helaas loopt dit door het coronavirus anders 
dan gehoopt en konden we een aantal weken niet 
spelen. Gelukkig mocht de jeugd als eerste weer 
trainen en spelen vanaf woensdag 29 april jl. Met 
veel enthousiasme kwamen zij weer naar les.
Op verzoek van de gemeente was ook aan de niet-

Yes, de tennisbanen weer open!
leden gedacht. In de meivakantie, op maandag- en 
donderdagmiddag was er voor hen gelegenheid 
om een gratis uur tennis training te volgen. De 
training werd verzorgd door Rutger van 2R-
Sports. Ook toen moest iedereen zich aan strikte 
regels houden i.v.m. corona. De kinderen gingen 
hier heel relaxed mee om. Er werd wat conditie 
werk gedaan, enkele drills en kleine partijtjes ge-
speeld onder heerlijke zonnige omstandigheden. 
Er kwamen enthousiaste kids op dit uurtje af die 
even heerlijk konden buiten sporten en de nieuwe 
banen uitproberen.    
Gelukkig is er m.i.v. maandag 11 mei jl. ook voor 
de senioren weer gelegenheid om onder strikte 
(corona) regels te tennissen. Het is heel jammer 
dat we het Open Toernooi in week 25 niet kunnen 
organiseren door de corona maatregelen. Hopelijk 
zwakt het virus verder af en kunnen we weer snel 
zonder beperkingen spelen.

27 april W(K)oningsdag 2020 ergens in Zegveld.

Ja, hoe gaan we in deze bijzondere tijd deze dag vieren!
(Een ingekomen bericht) 
 
Na een tip kon ik om 9.50 uur genieten van een 
kleine aubade aan de Elzenlaan (hofje), waar 
Erik van Dam met zijn dochters Elza en Judith je 
verwelkomden met mooie Trompet en Saxofoon 
muziek gevolgd door het  Zegvelds Volkslied, en 
om 10.00 uur het Wilhelmus (foto cover). Ieder-
een die aan dit hofje woonde met een paar extra 
omwonende uit de naastgelegen straten, stonden 
te genieten en zongen uit volle borst mee. Natuur-
lijk met de juiste 1,5 meter afstand! Gevolgd door 
het Lang zal hij leven voor de Koning en daarna 
voor de heer F. Burgers die is geridderd als Lid in 
de Orde van Oranje Nassau, en hier ook  aanwezig 
was. Deze spontane actie heeft op mij erg veel in-
druk gemaakt en kwam met een heel warm gevoel 
binnen. Dank voor deze spontane actie.                                                                                                               

Na deze feestelijke start gingen wij huiswaarts 
om thuis  aan de koffie met Oranjegebak te gaan. 
Hopend dat dit volgend jaar weer gewoon bij 
de Milandhof kan plaatsvinden. In de mid-
dag konden wij gelukkig bij Spies en Spijs een 
heerlijke tappasschaal ophalen die we in de week 
voorafgaand konden bestellen. Dit was ook 
weer een super mooie actie voor de Zegveldse 
bevolking. En zo ontzettend lekker! Vanwege 
het mooie weer kwamen er nog wat vrienden 
in de tuin waarbij we voldoende afstand bleven 
houden, en zo toch nog gezellig met elkaar 
hebben geproost op de Koning en Koningin.                                                                                                                                        
Voor wat afleiding hadden we een sjoelbak, 

dartbord, en een blok hout in 
de tuin gezet om eens te kijken 
wie er in de minste slagen een 
lange spijker in het blok kon 
slaan! Wel zo ideaal met heel 
wat mannen in huis. Dit zorgde 
voor heel wat lol, zelfs voor 
de vrouwen..( maar stiekem 
ook wel herrie voor de buren, 
sorry). Maar ja, je wilt toch dat 
iedereen thuis blijft en op deze 
manier lukte dat aardig. 

‘s Avonds op de tv naar alle 
terug blikken gekeken, zelf de 
dag ook nog eens nagelopen en 
zo kwamen we tot de conclusie 
dat we terug konden kijken 
op een hele mooie bijzondere 
W(K)oningsdag, met mooie 
initiatieven. Nu maar hopen 
dat we volgend jaar in goede 
gezondheid weer bij en in de 
Milandhof deze dag mogen 
vieren. Verder wil ik iedereen 
sterkte wensen en een goede 
gezondheid.   
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Hoofdweg 144 - 3474 JK Zegveld
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Voor:
• (sier)straatwerk
• grondwerk
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• beschoeiingen

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

1 mei 2020, een gedenkwaardige dag voor Bouw-
onderneming Bolton. U heeft vast en zeker de gro-
te advertentie van het personeel in de kranten zien 
staan. 50 jaar geleden startte At Ton en Cor Bol 
het bouwbedrijf  Bolton vanuit een houten keet 
op het erf van Teus de Bruin aan de Hoofdweg 
in Zegveld. In de afgelopen vijftig jaar is er veel 
veranderd. Zo werd een pand aan de Nijverheids-
buurt gebouwd en later verbouwd. Totdat dit ook 
te klein werd. In 2017 werd het prachtige pand 
aan de Zegveldse Uitweg in gebruik genomen, 
wat geheel aan de eisen van deze tijd voldoet. Qua 
werkplekken maar ook qua duurzaamheid. Na 
35 jaar hebben At en Cor het stokje overgedragen 
aan de jongere generatie, Peter Bol en Arjan Ton. 
Zij staan nu alweer 15 jaar aan het roer van dit 
dynamische bedrijf, want dat is het! 
Door de corona-crisis was het programma op 1 
mei jl. anders dan gepland. “Gelukkig nog wel 
feestelijk, hoor!” Het personeel had niet stil geze-
ten. Omdat er nu veel thuis gewerkt wordt, was er 
in de agenda’s van Peter en Arjan een belangrijke 
afspraak op kantoor ingepland. Zo wist iedereen 
zeker dat ze beiden op kantoor zouden komen. Ze 

(Een ingekomen bericht)

De maanden april en mei 2020 zijn voor het KIOR-
team (Kunst in de Openbare Ruimte) van het 
Stadsmuseum Woerden aanleiding om één van de 
oorlogs- en herdenkingsmonumenten te bespreken. 
In de provincie Utrecht bevinden zich 39 oorlogs- 
en herdenkingsmonumenten en 9 daarvan staan in 
de gemeente Woerden. 
Het beeld voor april 2020 was het oorlogsmo-
nument dat in Zegveld aan de Middenweg staat. 
Veertig jaar na het einde van de Tweede Wereld-
oorlog is het door de gemeente Zegveld geplaatst 
om de inwoners te herdenken die tijdens de 
oorlog in Zegveld of daarbuiten om het leven 
kwamen. Burgemeester W.F.E. van der Feltz die 
het monument in 1985 heeft onthuld, benadrukte 
dat het monument niet alleen de slachtoffers van 
Zegveld herdenkt, maar tevens aandacht vraagt 
voor datgene wat er in het algemeen in de Tweede 
Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. 
Het aantal gesneuvelden in Zegveld bedraagt of-
ficieel vijf. Maar bekend is dat er ook twee jonge 
Zegvelders zijn omgekomen die zich in de oorlog 
bij de Duitsers hadden aangesloten. Verder zijn er 
in Zegveld twee Italiaanse krijgsgevangenen door 
de Duitsers opgehangen aan de schoolbrug aan 
het einde van de oorlog. Voor de oudere inwoners 
van Zegveld is dit een verschrikkelijke ervaring 
geweest. 
Het monument is gemaakt door Amke Homan uit 
Ouderkerk aan de Amstel. Als kunstenaar is zij op-

geleid tot omgevings-vormgever. Bij het maken van 
een beeld denkt zij in tegenstelling tot veel andere 
kunstenaars niet primair vanuit het beeld of het 
materiaal maar aan de omgeving, de plek waar het 
beeld komt te staan. Toen Amke de opdracht kreeg 
van de gemeente Zegveld kwam zij op het idee om 
een monument te ontwerpen dat de verandering 
verbeeldt en dat door middel van twee assen kon 
draaien: één voor het gehele beeld en één voor de 
rechter bovenkant die onafhankelijk van de rest 
kon bewegen. Door de wind zou het beeld steeds 
van vorm veranderen. Het was een verwijzing naar 
en herinnering aan de oorlog waarbij de omstan-

Geen Zegveld Zomert 
(Een ingekomen bericht)
Door de coronamaatregelen kan Zegveld Zomert 
op 4 juli 2020 helaas niet doorgaan. 
In verband met alle onzekerheden hebben we 
besloten geen alternatief te organiseren, maar sim-
pelweg een jaar over te slaan. We hopen op jullie 
begrip en zien jullie graag in goede gezondheid bij 
ons volgende evenement Zegveld Wintert 2021!

Hoera….. Bolton 50 jaar!
werden verrast door het personeel met bloemen, 
taart en lovende woorden, alles op gepaste afstand 
natuurlijk! De brievenbussen thuis bij Peter en 
Arjan stroomden over van de vele brieven, kaar-
ten en gelukwensen. 
“Alle personeelsleden hadden ons een kaartje ge-
stuurd en onze ouders zijn gelukkig ook niet ver-
geten, zij zijn tenslotte voor het grootste deel van 
de afgelopen 50 jaar verantwoordelijk geweest”, 
vertelt Arjan met gepaste trots.  
“Het is een vreemde dag voor een mijlpaal als de-
ze. We zijn ontzettend verrast door alle berichten, 

kaarten en bloemen van collega’s en personeel. 
Jullie zijn Toppers!
Wij willen hierbij ook iedereen bedanken; het 
personeel, onze co-makers, partners en natuurlijk 
ook onze ‘first ladies’. Zonder jullie steun waren we 
nooit zover gekomen. Zonder al deze betrokken 
mensen waren Peter Bol en Arjan Ton gewoon Jut 
en Jul geweest!”
Het grote feest wat gevierd zou worden op 6 en 7 
juni a.s. zal echter nog even op zich laten wachten. 
Dat is uitgesteld tot volgend jaar. “Het is even niet 
anders, maar dat het gevierd gaat worden, staat 
als een paal boven water! Voor nu hopen we dat 
iedereen gezond mag blijven en kijken wij met 
vertrouwen naar de volgende 50 jaar!”

Oorlogs monument ‘Het wankele evenwicht’

In de week van 28 oktober t/m 2 november 2019 
collecteerden in heel Nederland vrijwilligers voor 
het Diabetes Fonds. Zij haalden het mooie bedrag 
van € 1.179.000,- op. Ook in Zegveld en de Meije 
gingen de collectanten langs de deuren. 
En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag van 
€ 1.126,79 opgehaald. 

Met deze opbrengsten doet het Diabetes Fonds 
onderzoek naar genezing van diabetes en betere 
behandelingen zoals de kunstalvleesklier. De 
kunstalvleesklier zorgt ervoor dat mensen met 
diabetes meer vrijheid hebben én vermindert het 
risico op ernstige complicaties als nierschade, 
hartfalen en blindheid. 

Collecte Diabetes Fonds groot succes
Namens de plaatselijke collecte-organisator Nel 
Verboom dankt het Diabetes Fonds alle collectan-
ten en gulle gevers in Zegveld en de Meije voor 
hun bijdrage.  
Enkele vrijwilligers zijn dit keer extra in het 
zonnetje gezet en kregen een oorkonde en een 
paraplu voor hun inzet van de afgelopen jaren. 
Dat waren : Anne-Marie van Rossum (29 jaar vrij-
williger), Marleen de Groot (28 jaar vrijwilliger), 
Leon-Arien Verboom (27 jaar vrijwilliger), Sonja 
Verboom (24 jaar vrijwilliger), Marijke Verboom 
(23 jaar vrijwilliger) en Nel Verboom (40 jaar 
vrijwilliger). 
Jammer genoeg kon er geen foto gemaakt worden 
van alle vrijwilligers i.v.m. de coronacrisis. 

digheden voor iedereen verschillend zijn geweest: 
voor de gevallen soldaten, de onderduikers, 
mensen in het verzet en de gewone bewoners van 
Zegveld die deze moeilijke jaren door moesten zien 
te komen. Tevens is het een metafoor voor het wan-
kele evenwicht in de wereld, voor de dreiging van 
een nieuwe oorlog die altijd en overal aanwezig is. 
Het monument is gegoten materiaal met een 
speciaal aangebrachte patina. De afmetingen zijn 
240 cm hoog en 210 cm breed. Beeldbepalend 
zijn de horizontale en verticale lijnen waardoor de 
vorm een monumentaal karakter krijgt. De tekst 
middenin is summier: 1940-1945. Rondom het 
monument liggen grote witte keien. Amke heeft 
er zelf op toegezien dat de keien vanuit Maastricht 
naar Zegveld kwamen. De keien staan voor chaos, 
het strakke monument voor de ordening die daar-
uit kan voortkomen.
Zegveld heeft sinds 2015 een tweede herdenkings-
monument. Dit beeld dat aan de Hazekade staat 
heeft als titel ‘Vliegtuigcrash met een B-17’ en is 
een verwijzing naar de inzittenden die met dit 
vliegtuig op 21 februari 1945 het leven verloren 
omdat het door de Duitsers uit de lucht was 
geschoten. Een van de initiatiefnemers om dit mo-
nument geplaatst te krijgen is Wout Verweij. 

Bij het oorlogsmonument aan de Middenweg 
wordt jaarlijks op 4 mei een herdenking gehouden 
en worden er bloemen gelegd. Dit jaar heeft er voor 
het eerst vanwege de corona epidemie bij het oor-
logsmonument geen herdenking plaats gevonden. 

(Een ingekomen bericht)

Uitzonderlijke tijden vragen om bijzondere initi-
atieven. Om 70-plussers in de gemeente Woerden 
en Oudewater te helpen bij mogelijke verveling 
hebben wij een bezorgdienst speciaal voor hen tot 
leven geroepen. 
Er is gekozen voor deze groep inwoners omdat 
zij door de corona-maatregelen dubbel getroffen 
worden: we proberen hiermee senioren met een 
zwakkere gezondheid extra te beschermen tegen 
het coronavirus door bezoek te beperken, maar 
daarmee neemt ook de kans op eenzaamheid toe. 
Waar jongere generaties over het algemeen mak-
kelijker gebruik kunnen maken van onze online 
Bibliotheek, willen we senioren die niet zo digitaal 

vaardig zijn en/of geen pc, tablet of laptop hebben, 
ook in deze bijzondere tijden graag helpen om 
thuis met plezier een boek te kunnen lezen. 
De bezorgdienst werkt volledig volgens de richtlij-
nen van de overheid. Houd voor meer informatie 
onze website in de gaten: www.bibliotheekhet-
groenehart.nl 

Andere ontwikkelingen 
Met de veranderende maatregelen veranderen 
wij als Bibliotheek ook mee. We besteden extra 
aandacht aan ons online aanbod en hebben bo-
venstaande bezorgdienst tot leven geroepen. Wil 
jij als eerste op de hoogte zijn van nieuwe ontwik-
kelingen rondom de Bibliotheek? Schrijf je dan in 
voor de nieuwsbrief.

Bezorgdienst voor 70-plussers

‘Zegveld Bezorgt’
Normaal gesproken wordt er op de zaterdag voor 
Moederdag ‘Plantjesmarkt’ georganiseerd door de 
Lionsclub in Woerden. Vanwege de coronacrisis 
kon deze markt helaas niet doorgaan. Wat doe 
je echter met zoveel plantjes die allang besteld 
waren? 
De Lionsclub had er gelukkig mooie bestem-
mingen voor gevonden. Zo hebben ze o.a. contact 
opgenomen met Zegveld Zorgt. In samenwer-
king met vrijwilligers van Welzijn Zegveld zijn 
er op ongeveer 100 adressen in Zegveld mooie 
plantjes bezorgd. Juist in deze tijd is het fijn dat 
er aandacht wordt besteed 
aan mensen die sociale 
contacten missen. De 
plantjes 
werden 
dan ook 
met grote 
dankbaar-
heid ontvangen! 
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TE KOOP
2 onder één kap woning 

met garage
Grote oprit en zonnepanelen

Julianalaan 29
tel. 0348 416 845 

06 1355 0458
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 Onze 
      stroopwafels
 een klasse apart !!!

Dit keer brachten we tweemaal een bloemetje 
van de maand weg. En in beide gevallen betrof 
het een echtpaar dat vijftig jaar getrouwd was. 
Onderstaand een korte levensloop van de gou-
den echtparen.

Ton & Ria Hendriks-van den Hooren
Op 15 april 1970 lezen we in de krant dat in de 
Leidse Schouwburg de klucht Potasch en Per-
lemoer zal worden opgevoerd. In Zegveld werd 
er die dag geen klucht opgevoerd, maar was het 
huwelijk die dag tussen Ton Hendriks en Ria van 
den Hooren een serieuze zaak. In het oude ge-
meentelokaal achter de brandweergarage werd het 
burgerlijk huwelijk tussen hen voltrokken door de 
ambtenaar van de burgerlijke stand, de heer Toon 
Blok. Het kerkelijk huwelijk vond daarna plaats in 
de R.K. kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte in de 
Meije. Het huwelijk werd ingezegend door pastoor 
J.G. van der Kleij.

Ton is in 1949 geboren in Woerdense Verlaat, 
Lange Meentweg 25. De lagere school werd ge-
volgd in Noorden en vervolgens de LTS in Woer-
den. “Darna ben ik gaan werken bij kwekerij ‘De 
Oudendam’ in Woerdense Verlaat, een bloemen- 
en groentekwekerij. Hier heb ik 25 jaar gewerkt, 
met een onderbreking van mijn diensttijd van 1½ 
jaar. Daarna ben ik gaan werken bij Leliekwekerij 
De Plas van Joop van Veen in Noorden. Na hier 20 
jaar gewerkt te hebben, kon ik op 61-jarige leeftijd 
met de Vut”. 
Op 26 december 1965 kreeg Ton verkering met Ria 
van den Hooren. Zij hadden elkaar leren kennen 
in de dansschool van Martin Visser in het oude 
Patronaatsgebouw in Woerden. Ton was de eerste 
uit het gezin Hendriks, dat bestond uit negen 
jongens, die verkering kreeg. En daartussen moest 
Ria zich staande houden. Maar dat is nooit een 
probleem geweest, zij vond het prachtig. 
De trouwdag, 15 april 1970, was tevens op de 
verjaardag van Ria en van haar moeder. Als bruid 
was Ria 20 jaar. Het feest werd gegeven in het oude 
Dorpshuis aan de toenmalige Molenweg, thans Ju-
lianalaan. Zij gingen wonen in een bedrijfswoning 
van ‘De Oudendam’. 
Ria is in Zegveld geboren, het adres was toen 
Hogebroek 197, later werd dit Molenweg 9, 
een woning op ‘Volkslust’. Het gezin Van den 
Hooren bestond uit vier meisjes en één jongen. 
De eerste drie klassen van de lagere school volgde 

zij aan de Milandschool in de 
Meije. Daarna ging zij naar de 
Mariaschool in Woerden en 
maakte daar de lagere school af. 
Vervolgens werd de huishoud-
school die naast de Mariaschool 
stond in de Havenstraat in 
Woerden gevolgd. “De school 
werd geleid door nonnen en 
zij waren best wel streng. We 
moesten de nonnen aanspreken 
met soeur, dat is zuster in het 
Frans. Na de huishoudschool 
ben ik gaan werken bij Robby 
Confectie aan de Oudelandse-
weg in Woerden. Mijn zussen 
Annie en Greet werkten hier 
ook. Tot mijn trouwen heb 
ik hier gewerkt. Nadat ik ge-
trouwd was, werd materiaal om 
kleding te maken thuisgebracht en was ik op die 
manier thuiswerkster”. Na de geboorte van dochter 
Mariska in 1972 is Ria gestopt met werken. In 1976 
is zoon Fred geboren. “Later heb ik nog wel 25 jaar 
als schoonmaakster gewerkt op het hoofdkantoor 
van Schoonmaakorganisatie Dejo in Woerden. 
En ik heb bij diverse gezinnen in de huishouding 
geholpen”.
Na 11½ jaar in de bedrijfswoning van ‘De Ou-
dendam’ te hebben gewoond, verhuisden zij naar 
Wilnis. De zoon van de baas kwam in hun woning 
wonen. In Wilnis hebben ze niet echt met veel 
plezier gewoond. Toen in 1987 de woningen aan 
de Elzenlaan in ons dorp gebouwd werden, waren 
ze dolgelukkig dat ze een woning toegewezen 
kregen, Elzenlaan 28. Tot op heden wonen zij daar 
met ontzettend veel plezier.

Voetballen is Ton zijn leven. Hij is al vijftig jaar 
actief bij voetbalvereniging Sportief in Woer-
dense Verlaat. Toen hij veertig jaar lid was, is hij 
benoemd tot erelid. Een oorkonde is hiervan het 
bewijs. Dit jaar kreeg hij een herinneringsplaquette 
omdat hij al vijftig jaar lid is. Ton is penning-
meester van de activiteitencommissie. Op allerlei 
manieren proberen ze geld in te zamelen. Zo heeft 
Ton veertig jaar een amaryllisbollenactie voor de 
vereniging georganiseerd. Ook klaverjassen, een 
lottospel en bedrijvenvoetbal worden door de 
activiteitencommissie georganiseerd. En Ria is zijn 
stille hulp op de achtergrond. Als speler/keeper 

heeft Ton in alle elftallen t/m het tweede team van 
Sportief gespeeld. “Toen de keeper van het eerste 
elftal geblesseerd was, ben ik ¾ jaar als keeper 
ingevallen. De eerste wedstrijd die ik moest keepen 
voor het eerste was tegen Siveo. Wij wonnen met 
2-1. Prachtig”. Ton is een echte Feyenoord sup-
porter. “Samen met mijn zoon Fred ga ik naar alle 
thuiswedstrijden. Toen ik vorig jaar 70 jaar werd, 
heb ik een mooi Feyenoordbord gekregen en mijn 
dochter Mariska heeft een Feyenoordmascotte ge-
maakt, een hond in Feyenoordkleding. Het prijkt 
pontificaal aan de muur in de woonkamer. Als 
Ton niet voor de club bezig is, mag hij graag een 
spelletje spelen op zijn laptop. En eind augustus 
begin september mag hij graag peren plukken op 
landgoed Breeveld. 
Ria is geen verenigingsmens. Ze leest veel, mag 
graag puzzelen, wandelen en fietsen. Daarnaast 
heeft ze op alle kleinkinderen gepast: Mandy (21), 
Angela (19), Quinty (5) en Cruz (3). Een bezit 
waar zowel zij als Ton bijzonder trots op zijn.

In verband met de coronacrisis hebben ze het feest 
een jaar uitgesteld en dat hopen zij nu te vieren op 
15 april 2021. Ze zouden een feest geven op een 
partyboot van Van der Valk Avifauna. De kinderen 
Mariska en Fred vonden dit zo sneu dat ze op de 
feestdag een draaiorgel hadden georganiseerd. Een 
zoon van een broer van Ton heeft een draaiorgel. 
Om tien uur stond deze voor de deur te spelen. Ze 
vonden het prachtig. 

Jos & Marry Didden-van der Maat
De kranten van 1 mei 1970 berichtten over de rel-
len die op Koninginnedag in Amsterdam plaats-
vonden, waarbij duizenden oproerige jongeren 
in gevecht raakten met de politie. Jos Didden en 
Marry van der Maat hadden die dag hele andere 
dingen aan hun hoofd: hun huwelijk. Zij hadden 
elkaar ontmoet tijdens het Nieuwjaarsbal van 
het Verenigingsgebouw in Boskoop. Marry was 
tijdens het bal haar kettinkje verloren en ging naar 
Jos, die in het bestuur van de Instuif zat, of het ket-
tinkje was gevonden. Jos antwoordde: “Als ik het 
vind, mag ik je dan thuisbrengen?” Het kettinkje is 
nooit gevonden, maar Jos mocht Marry wel thuis 
brengen. Nadat het huwelijk op 10 december 1969 
al voor de burgerlijke stand was voltrokken in 
Boskoop, was 1 mei 1970 de grote dag. Toen werd 
het huwelijk ingezegend in de R.K. kerk H. Joan-
nes de Doper te Boskoop door missionaris pater 
Romeijn. Deze pater was een oom van vrienden. 

Jos (72 jaar) is in Woerden geboren. Hij was de 
oudste in het gezin van vijf kinderen. Aldaar 
ging hij naar de Jozefschool. Op 12-jarige leeftijd 
vertrok het gezin Didden naar Boskoop en daar 
volgde Jos de Mulo. Vervolgens werd in de avond-
uren zijn studie voortgezet. Eerst PD, daarna 
MBA en SPD. Tot slot werd aan Nijenrode de stu-
die Nivra gevolgd tot register accountant (RA). “Ik 
was uiteindelijk 49 jaar toen ik afstudeerde”. Na de 
middelbare school ging Jos werken bij de Rotter-
damse bank in Boskoop. Na drie jaar veranderde 
Jos van baan en ging hij werken bij het Verifica-
tiebureau van de Nederlandse Gemeenten. Toen 
in 1987 het Verificatiebureau werd overgenomen 
door Deloitte, ging Jos mee. 
Na totaal veertig dienstjaren 
kon Jos met de Vut. Hij was 
toen 57 jaar. 

Marry (73 jaar) is geboren 
in Zoeterwoude. Zij was 
nummer vijf in het gezin dat 
uiteindelijk uit elf kinderen 
zou bestaan. Toen Marry 
zeven jaar was, verhuisde 
het gezin Van der Maat naar 
Boskoop. Daar volgde zij de 
lagere school. Na de lagere 
school heeft zij thuis gewerkt 
en werd ingezet waar nodig. 
Dit kon in huis zijn, maar 
ook in de tuinderij van haar 
vader. Marry wilde dolgraag 

in de kinderverzorging gaan werken. Daarvoor 
volgde zij de Middelbare Handelsavondschool in 
Boskoop. Na het behalen van het diploma ging ze 
niet als kinderverzorgster aan de slag, maar ging 
werken bij de Boerenleenbank in Boskoop en 
vervolgens bij de Goudse Melkcentrale. Van haar 
ideaal om de kinderverzorging in te gaan is nooit 
meer wat gekomen. 

Na hun trouwen zijn Jos en Marry in Woerden 
aan het Tournoysveld gaan wonen. Marry is nog 
even in Gouda blijven werken, maar veranderde al 
snel van baan. Zij ging werken op de administratie 
van het Hofpoortziekenhuis in Woerden. In 1972 
is dochter Esther geboren. In 1973 werd naar Zeg-
veld verhuisd naar een woning in de Pr. Beatrix-
straat. Jos wilde graag een woning hebben waar de 
mogelijkheid was om een Doka (donkere kamer) 
in te richten. Fotografie was en is nog steeds Jos 
zijn grootste hobby. In 1974 is hun zoon Jeroen 
geboren. In 1982 werd naar de Lijsterbeslaan 
verhuisd en in 1995 naar hun huidige woning aan 
de Broeksloot 55. 

Marry heeft toch nog iets van haar jeugddroom 
waar gemaakt door 14 jaar als vrijwilligster bij 
Peuterpret te helpen. Daarna heeft ze in de winkel 
gestaan bij Fleur en Groen in de Rijnstraat in 
Woerden en bij bloemist Pels in Molenvliet in 
Woerden. Nadat zij bij Boelkes Opleidingen in 
Woerden de eerste herintrederscursus had afge-
rond, heeft zij nog vijftien jaar bij Koninklijke Ho-
reca Nederland in Woerden gewerkt. Toen Jos met 
de Vut ging, is Marry ook gestopt met werken. 
Het vrijwilligerswerk van Jos (o.a. bij fotoclub Iris, 

Tennisvereniging Miland en Stichting Welzijn 
Zegveld) is in de Berichtgever van oktober 2019 
uitgebreid beschreven, nadat hij daarvoor op 9 
september 2019 een Koninklijke Onderscheiding 
had ontvangen. Marry en Jos zijn nog goed ge-
zond en sportief. Ze houden van fietsen, tennissen 
en skiën. Marry loopt daarnaast veel en doet aan 
pilatus (een vorm van fitnessen). En als het even 
kan gaan ze van mei t/m augustus weg met de 
caravan. Ze trekken dan heel Europa door. Marry 
is nog wel vrijwilligster bij de Bibliotheek. Ze mag 
dan graag voorlezen voor de kinderen. 
Het uitje naar het park Disneyland in Parijs kon 
i.v.m. de coronacrisis helaas niet doorgaan. Ze 
zouden er vijf dagen naar toe gaan met hun kinde-
ren en drie kleinkinderen (Siem van 11, Isa van 8 
en Josua van 6). Maar zoals het spreekwoord zegt: 
‘Wat in het vat zit verzuurt niet’. 

Beide gouden echtparen genieten nog van een 
goede gezondheid. De Berichtgever wenst hen nog 
heel veel goede en gezonde jaren. De felicitaties 
die wij brachten gingen uiteraard gepaard met het 
bloemetje van de maand.

De Berichtgever zegt het met bloemen

Nieuws vanuit de 
Pax Christi parochie 
(Een ingekomen bericht)
Wij zijn een jonge, frisse pastoraatsgroep. Wij 
willen er nu voor zorgen, dat u met al uw vragen 
bij ons terecht kan. Wij zijn dankbaar dat we in 
deze gekke tijden mogen opmerken dat de kleine 
geloofsgemeenschap die wij met elkaar zijn, zo 
veel kunnen bereiken en vele mensen kunnen 
bereiken. Ook in gedachten zijn wij met elkaar. 
Wij vinden het heel waardevol dat er veel vrijwil-
ligers zijn die klaarstaan om wat voor een ander 
te kunnen betekenen. Alle zondagen in mei en 
juni zal de kerk in De Meije voor u geopend zijn 
van 10.00 tot 12.00 uur. Er is dan gelegenheid om 
een kaarsje aan te steken en te bidden. Vieringen 
zullen nog niet gehouden worden. Wanneer we 
elkaar weer kunnen ontmoeten in de kerk is nog 
niet duidelijk. Maar dat we met elkaar in verbin-
ding zijn, is wel duidelijk. De Heer zij met u. 
Aniek van der Burg 06-48829274 aniek.vd.burg@
hotmail.com 
Irma Spruit – Timmer 06-33836810 irma.tim-
mer@hotmail.com 
Mike Voorend 06-57666416 mikevoorend@
hotmail.com
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“Het bijzondere zit vaak verborgen 
in het gewone”

Ria van der Zon Uitvaartbegeleider
Zegveld 0348-691398/06-11136234

Mwvanluinenzon66@ziggo.nl
Uitvaartbegeleiding met zorg, rust en 

alle mogelijke aandacht.

Het zonnetje liet zich ’s morgens al vroeg zien, de vlag-
gen wapperden aan hun stok en enkele huizen waren 
oranje versierd. Iedereen kon wat langer uitslapen, want 
pas om 10 uur werd men verwacht voor het zingen van 
het volkslied. In verschillende straten hadden muzikan-
ten hun plaats ingenomen om het Wilhelmus te begelei-

den. Na het Wilhelmus volgde nog ‘lang zal hij leven’ en 
klonk er een ‘hoera’ voor de koning. 
Dankzij het mooie weer konden de tuintafels op straat 
worden gezet en werd er gezellig met de buren koffie ge-
dronken en een oranje tompouce gegeten. Op sommige 
plekken ging zelfs de fles oranjebitter open. 
Bij Koningsdag hoort natuurlijk traditiegetrouw ‘de 
kleedjesmarkt’. Ook in Zegveld hadden sommige kinde-
ren (met hun ouders) hun kleedje of kraampje ingericht 
met leuke hebbedingetjes. Stoof tweewielers hield uitver-
koop in hun voormalige winkel. 
Vanaf 14.00 uur was er buurtbingo op het veld aan de 
Clausstraat. Een kleine tachtig mensen deden, allen van-
uit hun eigen tuin, mee met de bingo. Voorafgaande aan 
de bingo was een flyer bezorgd bij alle inwoners van de 
Clausstraat, Kastanjelaan en Berkenlaan. Via Whatsapp 
kon men zich aanmelden voor de bingo.Maandagoch-
tend werden alle kaarten uitgedeeld aan de deelnemers. 
Om 14.00 uur was iedereen klaar om drie rondes bingo 
te spelen. Jonathan en Neeltje de Leeuw zaten prominent 
midden op het veld en mochten de geluidsinstallatie van 
de kerk gebruiken om zich verstaanbaar te maken voor 

iedereen. Als iemand bingo had, moest hij naar het veld 
komen en zich voorstellen, daarna werd de kaart ge-
controleerd en mocht er een prijs in ontvangst worden 
genomen. Als meerdere mensen tegelijk bingo hadden, 
moest er gedobbeld worden om de prijswinnaar te 
bepalen. Jonathan: “Het idee voor de bingo was eigenlijk 

heel spontaan bedacht. Na de toespraak van premier 
Rutte op dinsdag 21 april jl. waarin hij opriep om toch 
vooral thuis te blijven, kregen wij dit idee. Razendsnel 
zijn we op zoek gegaan naar prijzen. De drie hoofdprij-
zen werden door mijn vader gemaakt – drie grote spe-
culaasbustes van Wilhelmina.” Neeltje: “De troostprijzen 
werden her en der op de kop getikt. Voor de kinderen 
waren er aparte prijzen te winnen en mochten ze voor 
de troostprijzen grabbelen.”
Eén van onze redactieleden was ook gespot met het 
meespelen van Bingo. Hij was te gast bij Arie Brak en 
kon zodoende mee genieten van alle activiteiten. Of hij 
een prijs heeft gewonnen vertelt de historie niet…..
Even voor vier uur waren alle bingorondes gespeeld en 
kon iedereen een drankje voor zichzelf inschenken om 
dan om 16.00 uur met z’n allen – iedereen veilig in eigen 
tuin - de nationale toast uit te brengen. Daarna werd 
het Wilhelmus gezongen en vervolgens werd de muziek 
gestart en bleef het nog lang gezellig rond het veld aan 
de Clausstraat!
Hoofdprijs winnaars waren:
Gerrit de Jong, Rosalie van der Knaap, Familie Drost.

Koningsdag werd 

‘woningsdag’

Kinderspelen bij de 
fam. Spaanderman aan 

de Eikenlaan
Bert & Thea Ton 
vieren op hun manier 
Koningsdag

Een aan-huis-braderie bij de 
fam. Dros, Clausstraat

Spulletjes te koop bij de fam. Bunnik 
aan de Rondweg

Wilbert en Peter Spaanderman 
deden aan spijkerpoepen

Het hofje aan de 
Broeksloot zong om 
10.00 uur met elkaar het 
Wilhelmus en dronken 
daarna een Oranjebitter 
op de koning

Jonathan en Neeltje de 
Leeuw organiseerden 
aan de Clausstraat een 
Bingo 

Een aan-huis-braderie 
bij de fam. v.d. Arend aan 
de Eikenlaan

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

Ook Siem, Sandra en Timon Kastelein 
deden mee aan de bingo
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Salon la Sonrisa werkt sinds kort met een nieuw merk 
Esensa Mediterana en heeft een webshop waar u 

vanuit huis kunt bestellen. 
Neem eens een kijkje op www.esensamediterana.nl

Voordat ik iets kan vragen begint Henk al te 
praten. “Het openingswoord kan zijn: Vanaf mijn 
vijfde jaar tot nu heb ik geen saai leven gehad”. 
Dat zal ongetwijfeld waar zijn, maar laten we zijn 
levensverhaal toch maar bij het begin beginnen.

Hendrik (Henk) Heemskerk is op 24 januari 1939 
geboren als zoon van Klaas (Niek) Heemskerk en 
Neeltje Goudriaan. Zijn wieg stond aan de Ho-
gebroek 200. Dat was een woning op ‘Volkslust’, 
voorheen ook wel de ‘Bokkenwerf ’ genoemd. 
Later kreeg de woning het adres Molenweg 17. 
Thans staan hier woningen met als adressering 
Julianalaan. Het gezin Heemskerk bestond uit 
vader Niek, moeder Neeltje en drie zonen: Dirk, 
Henk en Arie. 

Op zesjarige leeftijd ging Henk naar de christelijke 
lagere school aan de Hoofdweg 48, de plek waar 
nu het kerkelijk centrum ‘De Voorhof ’ staat. Het 
schooljaar begon toen nog in april. In klas 1 en 
2 zat Henk bij juffrouw E. Ende. Nee, Henk was 
geen studiebol en ging voorwaardelijk over naar 
klas 3. Omdat hij het in deze klas niet kon bolwer-
ken, werd hij terug gezet naar klas 2. Vervolgens 
klas 3 en 4 met als leraar meester J.J.L. Hoedeman. 
In klas 5 zat hij even bij het hoofd van de school 
meester A.P. Brussaard in de klas, totdat deze werd 
opgevolgd door meester W.J.A. Ming. Henk ging 
niet graag naar school. “Ik zat veel liever bij mijn 
vader in de kolenschuur. Daarbij had mijn vader 
met de meester afgesproken dat hij mij op woens-
dag niet mocht nahouden. Mijn vader had name-
lijk een beurtvaart naar Woerden op woensdag en 
zaterdag. Ik moest dan zorgen dat ik om drie uur 
bij de sluis was aan het begin van de Hoofdweg. Ik 
kon dan de schuit varen en mijn vader de bruggen 
bedienen. Hij deed dit tweemaal per week voor de 
middenstand. Zo bracht mijn vader boodschap-
pen mee voor o.a. rietdekker Huib de Bruijn, voor 
bakker Aart Ton, voor kruidenier Jacob Brak, voor 
kruidenier Klaas Anker (later Piet Verweij), voor 
café Verhoeff  bier en drank, enz. Het gebeurde 
nogal eens dat ik op donderdag na schooltijd 
alsnog mijn straf moest uitzitten van woensdag 
of werk moest afmaken. Op mijn rapport stond: 
Henk is zeer langzaam”. Tijdens zijn lagere school 
periode verdiende Henk graag een zakcentje bij. 
Hiervoor bracht hij voor Jo Loenen (de bereboer) 
wel eens lopend een (varkens)beer naar een boer 
in de Meije. Als de beer zijn kunstje had verricht 

werd deze daarna door Jo Loenen weer opgehaald. 
Voor het brengen van de beer kreeg Henk als be-
loning ƒ 0,50. Voor dezelfde klus binnen Zegveld 
kreeg hij ƒ 0,25. 
Zoals reeds geschreven liep het schooljaar vroeger 
van 1 april tot 1 april. Toen Henk in klas 6 zat en 
dit veranderde van april naar september dacht 
Henk dat hij in april nog door moest gaan. Toen 
hij zich op school meldde, vroeg meester Ming: 
“Wat kom je doen? Je schooltijd zit er op”. Op een 
draf is Henk naar huis gegaan met dit voor hem zo 
blijde nieuws. 

“Na de lagere school wilde ik naar de Ambachts-
school in Woerden, ik wilde automonteur worden. 
Wat bleek, ik was nog te jong voor deze school. 
Nou, zei mijn vader, dan kom je maar bij mij wer-
ken, want ik kan je goed gebruiken. Ik ben daarna 
nooit meer naar de middelbare school gegaan”. Va-
der Heemskerk had in de winter genoeg werk. Hij 
was kolenboer en kon Henk dan goed gebruiken. 
Maar in de zomerperiode was het werk een stuk 
minder. Hij besteedde Henk dan uit aan Jaap van 
Elk die een loonwerkersbedrijf had. 

Toen de bodedienst van het beurtschip over ging 
naar de vrachtauto, moest er heel wat geregeld 
worden. De vergunningen voor het vervoer over 

het water waren niet geldig 
voor het vervoer over land. “Ik 
weet nog goed dat de toenma-
lige gemeentesecretaris F. van 
Mazijk voor alle vergunningen 
heeft gezorgd. De eerste auto 
van mijn vader was een Austin, 
een omgebouwde legertruck. 
We vervoerden er vee mee zoals 
biggen, schapen en kalveren. 
Ook brachten we zieke dieren 
naar de Veeartsenijschool in 
Utrecht”. 
Inmiddels was het gezin 
Heemskerk in 1951 verhuisd 
naar de nieuw gebouwde 
gemeentewoning aan de Mo-
lenweg 14. Bij de verhuizing 
gingen ook oma Goudriaan 
en ome Piet Rietkerk mee. Dat 
was ook nodig om de huur te 
kunnen betalen. 

Schuin tegenover Molenweg 14 lag de woning 
Molenweg 5 waar groenteboer Muijs zijn winkel 
had. De groenteboer had een dochter en een zoon. 
Henk was er wat verkering betreft vroeg bij. Vanaf 
de lagere school had hij al ‘verkering’ met Sijt, de 
dochter van groenteboer Muijs. Maar Henk was 
geliefd bij veel vrouwen. Regelmatig kreeg hij 
briefjes en dat wekte jaloersheid op bij Sijt. Op 
een gegeven moment stelde zij hem tijdens een 
schaatstocht voor een dilemma. Met wie wil je nu 
verkering. Hij koos voor Sijt. En zo kon het gebeu-
ren dat Henk op 10 augustus 1961 in het huwelijk 
trad met Sijgje Wilhelmina (Sijt) Muijs, geboren 
op 3 maart 1941 als dochter van Jan Cornelis 
Muijs en Evertje Burger. Zij gingen wonen in één 
van de zes noodwoningen aan de Molenweg en 
wel op nummer 48. “Het was een knoert gezellig 
buurtje met een hoop lol onder elkaar”. Drie en 
een half jaar later na het overlijden van de vader 
van Sijt op 3 februari 1965 verhuizen Sijt en Henk 
naar Molenweg 5. De broer van Sijt, Gijs Muijs, 
blijft alleen achter in deze woning en Sijt en Henk 
besluiten bij hem te gaan wonen. Twee jaar later 
krijgen Sijt en Henk een huis aangeboden aan de 
Molenweg 14 en verhuizen zij daar heen. Mo-
lenweg 14 was het huis van de ouders van Henk, 
maar zij waren verhuisd naar een nieuwe woning 
aan de Hoofdweg 14. Gijs Muijs verhuist naar 

In gesprek met … Henk Heemskerk
(een ingekomen bericht) 

Door de corona-maatregelen zijn er veel dingen 
veranderd voor de kinderen van onze school.

Eerst waren er 6 
weken onderwijs 
op afstand +  
(t)huiswerken, 
waarbij de ouders 
van de kinderen 
uit de onderbouw 
elke vrijdag het 
werk kwamen op-
halen. Gelukkig 
werden de kin-
deren elke week 
gebeld of was er 
whatsapp contact 
met de juffen. 
De kinderen van 
de bovenbouw 
kregen elke dag 
online in de 

classroom hun (t)huiswerk op. In de dagelijkse 
video-meetings konden ze elkaar en de juf/mees-
ter ‘meeten’ voor werkbespreking, uitleg én gezel-
ligheid. Zo werd er goed gewerkt in deze weken 
van (t)huiswerken. Een periode om trots te zijn op 
de kinderen én ouders.
In de meivakantie moest er weer veel geregeld en 
aangepast worden, want op 11 mei jl. mochten 
de basisscholen weer voor 50% open! Lokalen 
werden anders ingericht, er kwamen looproutes 
en alle Chromebooks werden weer klaar gemaakt 
voor dagelijks gebruik in de klas.

Voor iedereen was dat wennen én opletten:
-  ’s Morgens naar school en ‘s middags een huis-

werkopdracht maken en dan vrij. 
  Of juist andersom: ’s morgens vrij, uitslapen en 

een huiswerkopdracht maken en ’s middags naar 
school.

Van (t)huiswerken weer terug naar (de Jorai) school
- Geen ouders/verzorgers op school.
-  Afscheid nemen op straat… Nog even zwaaien 

en dan met de juf mee naar binnen.
-  Bij het binnenkomen je handen open ophou-

den… en de meester of juf die je handen sprayt.
-  Lokalen waar strepen zijn getrokken met tape 

en overal gele stickers in school met ‘anderhalve 
meter’ afstand.

(Een ingekomen bericht)

Voor sommige leerlingen en juffen voelde het 
als terugkomen na een zomervakantie. En voor 
anderen voelde het alsof ze vorige week nog op 
school waren. De tekst op het raam ‘lieve kinde-
ren, wij missen jullie’ werd vervangen door ‘lieve 
kinderen, we beginnen weer.’ Wat was het fijn om 
elkaar weer ‘in het echt’  te zien, in plaats van op 
een beeldscherm. 
Door alle maatregelen en afspraken is naar 
school gaan natuurlijk nog wel een beetje anders 
dan we gewend waren. 
Halve groepen op school, 
ouders blijven buiten, nog 
vaker handen wassen en 
1,5 meter afstand tot de 
juf houden. Groep 1/2, 
4/5 en 7 zijn de ene dag 
op school en groep 3, 6 
en 8 zijn er de andere 
dag. Tussen de middag 
blijft iedereen over. 
Bewegingsonderwijs 
is niet in de zaal maar 
op het schoolplein. En 
wat zijn we blij met het 
nieuwe volleybal net! Alle 
groepen hebben een eigen 
ingang. De bovenbouw 

mag hun fiets op de parkeerplaats zetten. Tussen 
alle leerlingen in de klas is een tafeltje vrij. En 
stiekem lijkt het soms al een beetje op het voort-
gezet onderwijs. Want je moet goed in je agenda 
schrijven wat het schoolwerk is om de volgende 
dag thuis te maken. Omdat niet al je klasgenootjes 
tegelijkertijd op school zijn, hangt er in de klas 
‘een postzak.’ Daarin laat je dan een briefje achter 
en heb jij de volgende keer weer een berichtje 
terug. Wat vonden de leerlingen nu het leukste 
aan het thuiswerken? Dat ze zelf mochten kiezen 
wanneer ze pauze namen, het videobellen met de 

juf en klasgenoten en dat ze 
extra veel tijd hadden voor hun 
huisdieren. En wat hebben de 
leerlingen het meeste gemist 
aan school? De gezelligheid, het 
samenwerken- en spelen met 
hun klasgenoten en de leuke 
activiteiten. Want soms was 
het thuis best wel een beetje 
saai om te werken. We hopen 
natuurlijk dat binnenkort weer 
iedereen in goede gezondheid 
naar school mag gaan.

De postzakken om briefjes in te 
doen voor de kinderen die niet 
aanwezig zijn.

De Milandschool weer van start!

-  Tafels, deurklinken en toiletten die tussen de 
middag supergoed worden schoongemaakt.

-  Alleen pauze houden met de helft van de kinde-
ren uit je eigen klas.

Het is allemaal even wat anders, maar wel op de 
oude vertrouwde school met klasgenootjes, de 
juffen en meesters! En wie weet kunnen we vanaf 
juni weer met z’n allen tegelijk naar school.
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vdknaapsloopwerken@gmail.com

E LW I

Electra

Reparatie van Elektrische Apparaten.  
Elektra-aanleg en Auto Laad-installaties.

Voor meer informatie: zie op www.elwi.nl of de ELWI APP          
Reparatie, Aansluiten verlichting. Laad installatie voor Elektrische
auto. Elektra–installaties in Huis,Berging,Tuin, of andere groepkast               
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• Beschoeiingen
• Vlonders
• Hekwerken
• Tuinschermen - geïmpregneerd  
 - hardhout
 - gaaselementen 
• Grondwerk - kraanwerk 
 - rioleren
• Erfverharding - grind
                        - split      
     - straatwerk   
• Tevens doen wij diamantboren 

W. J. VONK       ZEGVELD
• loonwerk • grondwerk • tuinaanleg • diversen
Hoofdweg 125 • 3474 JC Zegveld • T 0348-692705 • M 06-25120414

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

KMN KOOMAN MECHANISATIE 
NOORDEN

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

Kent u de compact accu machines van Stihl?
Handig voor alle werkzaamheden in uw tuin.

Bodegraven. Hij wordt zetbaas van een groente-
winkel aldaar. 
Even terug naar 1962. Toen is hun zoon Klaas 
geboren. Een leuke anekdote is dat de dag na de 
geboorte van Klaas zuster Van Sevenhoven kwam 
en Klaas aan Sijt gaf voor borstvoeding. Hoe 
het allemaal kon gebeuren blijft nog steeds een 
raadsel, maar de zijkant van het bed brak af en het 
hele bed kantelde schuin naar de grond. De schrik 
zat er even goed in maar gelukkig was alles goed 
afgelopen. Nog vaak is dit verhaal verteld en kon 
er hartelijk om gelachen worden. Na Klaas zijn er 
nog twee dochters geboren: Elvera en Nicole. 

Vol goede moed startte Henk bij een avond-
school een cursus om zijn Middenstandsdiploma 
te halen. Dit werd een groot fiasco. Toen heeft 
Sijt deze cursus gedaan en zij behaalde wel het 
Middenstandsdiploma en het diploma voor de 
Brandstoffenhandel. Zij was toen in verwachting 
van Elvera. Het bizarre was dat een jaar later de 
hele brandstoffenhandel vrij werd gegeven en 
geen diploma meer nodig was. Sijt heeft meerdere 
diploma’s gehaald voor het beroepsgoederenver-
voer. Zo kon Henk aan het werk blijven en voor 
inkomsten zorgen. 

Toen vader Heemskerk in ±1968 met pensioen 
ging, kreeg Henk de vraag: Neem jij de kolenhan-
del over, of doen we de zaak weg? “Ik heb toen 
een gesprek gehad met de gemeente Zegveld en 
gevraagd wanneer Zegveld aangesloten zou wor-
den op het aardgasnet. O, dat kon nog wel zes jaar 
duren, want Zegveld was onrendabel gebied. Om 
de zaak te kunnen overnemen heb ik toen geld 
kunnen lenen bij de Boerenleenbank in de Meije, 
gebaseerd op die zes jaar. Echter, het aardgas 
kwam al na drie jaar en tussen het derde en vierde 
jaar was ik 80% van mijn klanten kwijt, ook wat de 
oliehandel betreft”.

Henk ging zich daarna helemaal toeleggen op de 
transportsector. Nadat de veewagen totaal was 
opgereden, werd een andere vrachtwagen, een 
Bedford aangeschaft waarmee materiaal vervoerd 
kon worden. “Met deze vrachtwagen heb ik veel 
riet en stro gereden. Deze wagen had als voordeel 
dat ik achter de chauffeursstoel kon slapen en 
grotere afstanden kon gaan rijden. Later is deze 
benzineauto omgeruild voor een vrachtwagen op 
diesel, dat was veel goedkoper. Deze dieselauto 
was een Daf uit het leger die was omgebouwd tot 
vrachtwagen”.
Henk had op een gegeven moment zoveel vracht 

te rijden, dat hij een aanhanger achter de vracht-
wagen had. “Ik kon toen 15 ton rijden. Dag en 
nacht heb ik gereden. En daardoor kon ik aan 
mijn verplichtingen jegens de Boerenleenbank 
voldoen”.  

“Ik heb ontzettend veel aan Sijt te danken, zij re-
gelde alles: het transport, de financiële zaken, echt 
alles. Zo kon het gebeuren dat als ik thuis kwam 
Sijt zei: “Douchen en dan gaan we lekker weg. De 
koffers staan al klaar”. En dan gingen we er even 
een week tussen uit. Sijt had alles al geregeld. Ook 
wat de zaak betreft”.

Ook de melkbussen bij de boeren zijn nog een 
jaar door Henk of een werknemer opgehaald. 
Henk had inmiddels twee mensen in dienst. Toen 
de boeren over gingen op het melken via een 
melkmachine en de melk werd opgehaald door 
een tankwagen, viel het ophalen van melkbussen 
weg en hiermee ook één werknemer. “Wij zijn 
toen meer het ‘wilde’ vervoer ingegaan. Zo hebben 
we veel gereden voor bevrachters in de haven 
van Rotterdam. Dit was allemaal op oproepbasis. 
Voor graanhandel Pak in Woerden reden we 
veevoergrondstoffen. Daarnaast reed één auto vast 
voor Riedel, een drankenfabriek. Doordat mijn 
werknemer en ik zoveel uren reden, teveel uren, 
kreeg ik boete op boete van de Rijksdienst voor 
het Wegverkeer. Ik werd de boetes zo verschrikke-
lijk zat en toen ik op een gegeven moment de auto 
met chauffeur kon overdoen aan een ondernemer 
in Woerden die ook voor Riedel reed, heb ik dat 
gelijk gedaan. Ik ben alleen verder gaan rijden”.

Inmiddels waren Henk en Sijt in 1985 verhuisd 
naar de woning Hoofdweg 43. In deze woning 
woonden zijn tante Ris en ome Jan Heemskerk. 
Zij verhuisden naar een woning aan de overkant 
van de weg, naar Hoofdweg 30.

De auto waar Henk in reed had op een gegeven 
moment één miljoen kilometer gereden en was 
finaal op. Wat te doen, een nieuwe auto aanschaf-
fen of…. De graanbedrijven liepen erg terug, ook 
omdat de boerderijen minder werden. En om een 
investering te doen voor een nieuwe auto met 
aanhanger, dat kostte erg veel, te veel. “Dat heb ik 
niet meer gedaan. Ik was inmiddels vijftig jaar. De 
laatste 12½ jaar van mijn werkzame leven heb ik 
bij veevoederbedrijf Arie Blok in Woerden door 
gebracht. Binnen dit bedrijf heb ik meer moeten 
afleren als aan moeten leren, want ik bemoeide 
mij teveel met zaken binnen het bedrijf. In mijn 
ogen konden veel zaken beter lopen. Op mijn 
62-ste kon ik met de Vut, dus met vervroegd 
pensioen. Wat een luxe”. 

“De zeilboot die we hadden, hebben we verkocht. 
Daarvoor in de plaats hebben we van twee oude 
mensen uit Sneek een IJlstervlet van negen meter 
gekocht. Deze boot heb ik samen met Cees 
Lehman uit Friesland gehaald tijdens zwaar weer. 
Onverantwoord oordeelde men toen we aan de 
andere kant van het IJsselmeer aankwamen. Met 
deze boot hebben Sijt en ik in de loop der jaren 
veel Nederlandse wateren bevaren. Zo ook in 
België en Frankrijk, tot zelfs aan de Middellandse 
zee”.

Na de verkoop van de woning aan de Hoofdweg 
43 in 2006 werd besloten om de IJlstervlet te ver-
kopen en werd de huidige boot, een Sneekermeer 
Spiegelkotter, aangeschaft. “Sijt heeft er gelukkig 
nog vijf jaar plezier van gehad. Nu ga ik er in m’n 
eentje op uit. Als het even kan ga ik in april weg 
met de boot en kom in september terug. Vorig 
jaar heb ik gevaren door Nederland en België, in 
totaliteit 1600 km. Dan beleef je onderweg veel. Je 
maakt snel contact met andere bootvaarders. En 
dan kom je thuis en is het saai, weer erg wennen. 
Maar ik kan me gelukkig goed vermaken. Op 
dit moment ben ik bezig met het in elkaar zetten 
van de boot van Columbus van een bouwpakket. 
Verder mag ik graag een legpuzzel in elkaar leg-
gen”. Dat klopt ook wel, er liggen vijf legpuzzels op 
elkaar gestapeld in de kamer. 

Van 1961 tot 1977 was Henk lid van de vrijwillige 

brandweer. “In die periode, de kolenperiode, was 
ik veel thuis. Ik was chauffeur op de brandweer-
wagen. Toen ik later zo vaak en zo ver van huis 
was, kon ik die verantwoording niet meer dragen 
en ben gestopt als vrijwilliger bij de brandweer”. 
Een ander verhaal is de oude brandweerwagen. 
Deze was in 1980 gekocht door Bas de Bruijn 
tijdens een veiling op de Zegvelderie. “Om de 
oude brandweerwagen, een Chevrolet uit 1958, 
rijdend te houden, heb ik de motor en de remmen 
van de auto gerepareerd. In 2007 kreeg de inmid-
dels opgerichte Senioren Brandweervereniging 
Zegveld ‘Uitgeblust’ de oude Chevrolet, uiterlijk 
nog in authentieke staat, weer van Bas de Bruijn 
geschonken voor het symbolische bedrag van 
€ 1,00. ‘Uitgeblust’ zijn oudgedienden van de 
brandweer die qua leeftijd niet meer in dienst zijn. 
Omdat de wagen te lang had stil gestaan, moesten 
de remmen opnieuw gerepareerd worden. Samen 
met Bert Nap heb ik deze klus geklaard. Daarna 
hebben veel leden van ‘Uitgeblust’ de oude brand-
weerwagen helemaal opgeknapt”.

Zo’n 15 jaar heeft Henk een motor gehad. “Ik had 
mijn eerste motor al toen ik vijftien jaar was. Toen 
ik zeventien jaar was reed ik op mijn eigen motor 
naar Gouda om daar rijles te nemen. Je begrijpt, 
ik reed al motor zonder rijbewijs. Samen met Sijt 
reden we overal naar toe. Zo heb ik tien jaar gere-
den voor de Jumbo Run, een jaarlijkse toertocht 
voor kinderen met een lichamelijke beperking. 
Deze persoon zit dan in het zijspan. Zowel in Ne-
derland als in België reed ik de Jumbo Run. Deze 
toertocht duurde een heel weekend en je had het 
hele weekend dezelfde persoon in je zijspan. Er 
deden 125 tot 150 motors mee en het geheel ging 
onder politiebegeleiding, want de stoet was soms 
wel 5 km. lang. In 1971 hebben we de motor weg 
gedaan en een open zeilboot gekocht. Om uit de 
sores, de spanning van het eigen bedrijf te komen, 
heb je soms even een andere spanning nodig”. 

Tot slot wil Henk nog het volgende kwijt. “Ik 
vermaak me prima en ben gelukkig nog goed 
gezond. Ik heb lieve mensen om me heen en 
geweldige buren. Ik hoef maar een kik te geven of 
ze zijn er. Ik heb schatten van kinderen die altijd 
bereid zijn mij te helpen. Ik geniet van de acht 
kleinkinderen en één achterkleinkind. En ik mag 
de rust en vrede ervaren door mijn geloof. Dat 
geeft enorm houvast en neemt ook angst weg. 
Als ik terug kijk dan kan ik zeggen: ik heb een 
prachtig en beslist geen saai leven gehad. Ik ben 
een gelukkige, tevreden ouwe vent”.  

Henk en Sijt 
trouwden in 1961.

De Milandhof is sinds half maart gesloten en de 
meeste activiteiten zijn noodgedwongen gestopt. 
Maar stil zitten is niet aan de orde. Creatief als we 
zijn kunnen we binnen de regels veel betekenen 
voor de inwoners van Zegveld.
Velen hebben tijdens Koningsdag genoten van 
een heerlijke Tapasschotel. En wie heeft er tijdens 
het mooie weer niet een lekker ijsje gekocht? 
Vanaf begin mei is er gestart met het verkopen 
van afhaalmaaltijden. Op donderdag, vrijdag en 
zaterdag kan er gekozen worden uit een aanbod 
van twintig verschillende gerechten. Je belt of 
mailt even je bestelling door, haalt het lekkers op 
en dan thuis heerlijk smullen. Intussen wordt hier 
gretig gebruik van gemaakt. Voorlopig tot 1 juni. 
Daarna zullen we opnieuw bekijken of we hiermee 
door zullen gaan. 

Dat is niet het 
enige waar de 
Milandhof mee 
bezig is. Het be-
stuur kijkt met 
Lauw ook naar 
de toekomst, 
in de hoop dat 
deze crisis met 
alle genomen 
maatregelen ein-
dig is. Er is vorig 
jaar al een mooi 
plan gemaakt 
om de Polder-
zaal te moderniseren. Wat gaan we doen met dit 
plan? Wanneer gaan we dit uitvoeren? Niemand 
had toen kunnen bedenken dat we nu middenin 
een corona-crisis zouden zitten. Het bestuur heeft 
samen met Lauw toch gemeend om deze plannen 
uit te gaan voeren.
De zalen staan nu toch leeg en we kunnen deze 
tijd juist nú goed benutten. Bovendien vindt het 
personeel het ook leuk om een handje mee te 
helpen. “We gaan een aantal werkzaamheden zelf 
doen, waaronder sloop-, en schilderwerk. Ook 
gaan we op zoek naar leuke accessoires en lampen. 
Dat scheelt een hoop geld als je zelf even rond 
gaat kijken,” aldus Lauw. Waar nu de bar is zal 
een nieuw keukenblok verschijnen dat dienst zal 
gaan doen als buffet. Er komt een kookeiland met 
twee kookplaten om gerechten vers op te bereiden. 
De huidige verlichting wordt vervangen door 
duurzame led verlichting en er zal een prachtige, 
grote bar worden gecreëerd. Wij denken hiermee 
in de nabije toekomst in te kunnen spelen op de 
hedendaagse wensen van onze gasten. 
Als alles volgens planning loopt, zal de Polderzaal 
half juli klaar zijn. Lauw: “Een grootse opening 
is niet te verwachten met onze nieuwe 1,5 meter 
economie, maar iedereen die een kijkje wil komen 
nemen is van harte welkom!”

Tot slot wil het bestuur en Lauw benadrukken dat 
het heel bijzonder is hoe de inwoners van Zegveld 
als hechte gemeenschap elkaar ondersteunen in 
deze onzekere en moeilijke tijd. Het is goed om 
te weten dat we op elkaar kunnen rekenen. Als 
Milandhof staan wij vanzelfsprekend weer te 
popelen om iedereen te mogen ontvangen als de 
maatregelen van de overheid versoepeld zijn. Voor 
nu wensen wij u veel gezondheid toe!

Milandhof zit niet stil tijdens corona-crisis

Winnaar 
boodschappen bingo
Bart en Piet Bremmer hadden een hele leuke actie 
voor alle klanten, namelijk de ‘boodschappen 
bingo’. Bij iedere € 5,- aan boodschappen werd er 
een Bingo nummer of joker ontvangen. Bij een 
volle kaart mochten klanten een artikel uitkiezen 
van de kraam en maakten ze kans op een gewel-
dige prijs.  Op 16 april jl. werden de prijswinnaars 
bekend gemaakt. De hoofdprijs ging naar Mike 
en Lieke Verhage. Zij wonnen de fiets ter waarde 
van € 529,-.
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De agenda:
ZegveldZorgt: Iedere dinsdagmorgen van 10.00 - 
12.00 uur koffieochtend op Korensloot 15. Indien 
er vervoer nodig is dan graag tevoren aanmelden 
bij Atie Vermeij, telefoon 691658. 

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

Bovenstaande activiteiten gaan voorlopig 
niet door.

  3 juni:  Zegvelds uitje, afgelast
  3 juni:  Zegvelds diner, afgelast
  6 juni:   Uitvoering Oratorium ‘Jozef ’ door De Lof

 stem in de Hervormde kerk van Zegveld, 
             afgelast
 13 t/m 21 juni: 
  TV Miland - Open Toernooi voor jeugd, 

17+ en 35+, afgelast
15 t/m 19 juni: 
 TV Miland - Open Toernooi 50+, afgelast
20 juni:  Stratenvoetbal Siveo, afgelast
22-27 juni: Jubileumweek Siveo 60 jaar, afgelast
  4 juli:  Zegveld Zomert, afgelast
  9 juli:  Zomerconcert KNA
14 okt:  Oliebollen verkoop KNA
31 okt:  Toneelavond Oranjevereniging
31 okt:  Kindertheater Oranjevereniging
  7 nov:  Najaarsconcert KNA

De Berichtgever in 2020 
De Berichtgever hoopt in 2020 te verschijnen 
op: 26 juni, 25 september, 23 oktober, 
20 november, 18 december.

Kopij voor het volgende nummer dient uiter-
lijk woensdag 10 juni 2020 bij ons 
binnen te zijn. 
Adver tenties 
uiterlijk vrijdag 
12 juni 2020. l

Voor het laatste Zegveldse 

nieuws, kijk even op de 

Facebooksite van 

De Berichtgever en op 

www.zegveld.net

Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

Hoofdweg 56 - 3474 JG Zegveld - Tel. 0348 - 691220
schilder@beukers.info

Schildersbedrijf

Beukers

Tel. 0615080215
Lisette_pauw@hotmail.com

Lisette Pauw
Prinses Beatrixstraat 12

3474 JW   Zegveld

Wilt u meer weten? 
Kom naar Nijverheidsbuurt 5 
of neem vrijblijvend contact 

met ons op:
Tel. 0348-692388 /

06-5062 0862 
marceldonselaar@ziggo.nl

    Nijverheidsbuurt 5 
        3474 LA Zegveld 
        Fax 0348-690469

Machinehandel, 
Verhuur en Reparaties

G. Donselaar & Zn.

Heftrucks  •
Hydr. kranen  •

Sloopsorteergrijpers  •

•  Motoren
•  Onderdelen
•  Hydr. slangen service

• MIDDENWEG 2F • 3474 KC •
• TEL. 691971 •

&
A D M I N I S T R A T I E  -  F I S C A A L  A D V I E S

Lekkerkerker
Keijzer B.V.

 
 R. Keijzer
 A. Vergeer

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

Vanwege de opgelegde overheidsmaatregelen gaat 
de busreis en het ‘Zegvelds diner’, welke gepland 
stonden op woensdag 3 juni a.s., definitief niet door.

Wilt u in deze bijzondere tijd met enige regelmaat 
gebeld worden voor een praatje dan kunt u contact 
opnemen met de volgende personen. Herman 
Lekkerkerker: tel. 692424, Ada Beiboer: tel. 691894, 
Hanneke Kastelein: tel. 691891, Adrie de Jong: tel. 
691416 en Riet Verheul: tel. 601045

De ‘Open tafel’ is ‘Open tafel aan huis’ geworden. 
Ina en Riet bereiden elke 2e en 4e woensdag van 
de maand een driegangen diner voor alleenstaande 
ouderen in de keuken van Riet Verheul. Cobi 
zorgt voor een pan soep. De maaltijd wordt goed 
en netjes verpakt en daarna snel door vrijwilligers 
rondgebracht, zodat de warme hap meteen gegeten 
kan worden.

Nieuws Stichting Welzijn Zegveld

Meijerie 2020 
(Een ingekomen bericht)

Wat hadden wij er weer zin in! Na het succesvolle 
jubileum van vorig jaar, opnieuw een mooie editie 
van de Meijerie organiseren. Helaas hebben wij 
moeten besluiten dat, gezien de huidige omstandig-
heden en aangepaste regels rondom het corona-
virus, het niet haalbaar is om begin september dit 
evenement te organiseren. 
Er is nog teveel onzekerheid om ieders gezondheid 
te kunnen garanderen en daarnaast is de Meijerie 
ook afhankelijk van giften van onze sponsoren. 
Voor veel van hen zijn het nu ook moeilijke tijden. 
Wij kiezen er dus voor om een jaartje over te slaan. 
Wij wensen iedereen het beste toe, blijf gezond en 
in september 2021 verwelkomen we u graag op de 
6e Meijerie! 

Burgerlijke stand

Dank

Geboren: 

11 april 2020
Sterre, dochter van 
Jouri & Nelleke Oosterbeek-Schippers
Kometenlaan 499, 3721 JP  Bilthoven

14 april 2020
Vigo Paul Alfred (Vigo), zoon van
Dennis Klein & Hanneke Verhoeff-Klein
Veluwemeer 299, 3446 JE  Woerden

30 april 2020
David Johannes Isaï (David), zoon van
Hendrik & Carmen van Tuijl-Groenendijk
Utrechtsestraatweg 107, 3445 AP  Woerden

3 mei 2020
Charlie, zoon van
Thomas & Hilde Braun-Harshagen
Hoofdweg 131, 3474 JC  Zegveld

14 mei 2020
Sifra Gerritje Wijna (Sifra), dochter van
Edwin & Corien de Kruijf-Vermeij
Nieuwstraat 42, 3474 JM  Zegveld

16 mei 2020
Jelte Jozef Cornelis (Jelte) 
Zoon van Marileen de Leeuw en Patrick Voorend 
Prinses Beatrixstraat 20, 3474 JW Zegveld

Huwelijk:  

26 juni 2020 (burgerlijk huwelijk)
25 september 2020 (kerkelijk huwelijk)
Wouter Vrolijk & Debora Brak
Oudraadtweg 46, 2612 SN Delft

55 jaar getrouwd:

24 juni 2020
Kees & Plonie Vergeer-Arkesteyn
Rondweg 52-A, 3474 KG  Zegveld

Lieve vrienden en bekenden, 

Het afgelopen jaar ging de gezondheid van mijn 
man Ben Sliggers achteruit. Wat was het fijn en 
warm om te zien dat iedereen heeft meegeleefd.
Na het overlijden van Ben, 10 maart 2020 op 
90 jarige leeftijd, heb ik heel veel condoleance 
kaarten, brieven en telefoontjes mogen ontvangen!  
Dit heeft mij heel erg goed gedaan.
Veel dank hiervoor, ook namens mijn kinderen.

Vriendelijke groet van 
Lida Sliggers
Park Oudeland 91-B, 3443 AJ  Woerden

Hierbij wil ik iedereen bedanken die mij na mijn 
verhuizing naar Woerden een kaartje of een 
appje heeft gestuurd, bloemen heeft gegeven of 
mij heeft gebeld. Het heeft mij echt door de eerste 
moeilijke tijd heen geholpen.
Zegveld blijft een warm plekje in mijn hart 
houden.

Met een hartelijke groet van Wil van Geelen
Park Oudeland 40, 3443 AE  Woerden



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


