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Op 4 juli jl. zou er een reünie plaats-
vinden van leden die allemaal zijn mee 
geweest naar Roemenië, maar door de 
coronacrisis ging deze niet door. Toch 
vonden de kinderen dat ze bij elkaar 
moesten komen, want zo vaak zagen ze 
elkaar niet tegelijk en ze hadden deze 
middag immers vrij gehouden. Dus 
zo waren Leen (op zijn klompen) en 
Yvonne van Ingen van de Molenweg 
39 naar Papekop getogen om daar in 
afgeslankte vorm een reünie te houden 
in een versierde schuur van de familie 
Huisman aan het Diemenbroek. Niets 
vermoedend zaten ze te genieten van 
de aanwezigheid van de kinderen, 
kleinkinderen en enkele leden van de 
Werkgroep Zegveld. Totdat daar op-
eens burgemeester Victor Molkenboer 
binnen stapte en het woord nam. En al 
heel snel hadden Leen en Yvonne in de 
gaten wat er aan de hand was. 

Het is al weer heel wat jaren geleden dat 
zoon Hendrik van Ingen zijn vader en-
thousiast gemaakt had om eens mee te 
gaan naar Roemenië om daar in de zo-
mervakantie te werken aan een project. 
Daar werd Leen gegrepen door wat hij 
zag: de ellende en armoede van mensen 
liet hem niet meer los en sindsdien zet 
Leen zich in om de leefomstandigheden 
van deze mensen te verbeteren. Enkele 
jaren later ging ook Yvonne voor het 
eerst mee en ook zij verloor haar hart 
aan de mensen en het land. Familie 
en vrienden werden ingezet om te 
helpen met deze missie en nadat deze 
bron langzaam was uitgeput werd de 
Werkgroep Zegveld opgericht, ook om 
meer structuur te krijgen in het geheel. 
Jongeren uit het hele land konden 
zich aansluiten om mee te helpen en 
mee te reizen naar Roemenië. Vanaf 
dat moment gingen Leen en Yvonne 
jaarlijks met een groep van zo’n twintig 
jongeren naar Roemenië. Samen met 
de Stichting Samen op de Levensweg in 
Roemenië zet de Werkgroep Zegveld 
zich in voor projecten ter verbete-
ring van de gezondheidszorg en het 
onderwijs in de armste gebieden van 
Roemenië. In het voorjaar reizen Leen 
en Yvonne naar Roemenië om te kijken 
hoe de situatie daar is en om wat voor-

Een Koninklijke Onderscheiding voor 
Yvonne én Leen van Ingen

werk te doen. En in de zomer reizen 
ze met de hele groep af naar Roemenië 
om het gekozen project daadwerkelijk 
te realiseren. Zo is er de afgelopen jaren 
een school gebouwd voor speciaal on-
derwijs en een tandarts- en dokterspost 
gerealiseerd. Leen en Yvonne hebben 
tijdens de werkvakanties de verant-
woordelijkheid over de groep jongeren. 
Daarbij worden zij aangesproken met 
oom en tante wat wel iets zegt over de 
familiaire sfeer in de groep.
Het geld voor de realisatie van de pro-
jecten wordt gedurende het jaar door 
de werkgroep bij elkaar verzameld. Zo 
hebben zij hun huis diverse keren be-
schikbaar gesteld als pannenkoekenres-
taurant en werden in de loop der jaren 
aan duizenden mensen pannenkoeken 
verkocht. Ook werden in het voor- en 
najaar tweedehands kledingbeurzen 
georganiseerd. Leen ging op zoek naar 
gesponsorde bouwmaterialen, haalde 
oud papier en ijzer op en was voor de 
jaarlijkse rommelmarkt in de weer om 
koopwaar te verzamelen. Jaarlijks werd 
zo’n € 34.000 opgehaald. 
Sinds 2006 werden naast de zomerse 
werkvakantie ook winterreizen geor-

ganiseerd met als doel het uitdelen van 
levensmiddelen aan arme gezinnen, 
het bezoeken van ziekenhuizen en 
gedetineerden in de Roemeense gevan-
genissen. 
Burgemeester Molkenboer eindigde  
zijn speech met: “Beste Leen en 
Yvonne, jaren heeft u zich met hart en 
ziel ingezet voor de Stichting Samen 
op de Levensweg in Roemenië en voor 
de mensen in Roemenië. Dit alles heeft 
u gedaan naast uw werk, in uw vrije 
tijd en vaak ook met eigen financiële 
middelen. U heeft besloten om te stop-
pen met de werkvakanties. Wel blijft 
u zich inzetten om geld en materiaal 
te verzamelen, want helemaal stoppen 
lukt niet, daarvoor zit Roemenië te diep 
in uw hart. Het bestuur van de Stichting 
Samen op de Levensweg in Roemenië 
is trots en blij met u, net als de leden 
van de Werkgroep Zegveld. Maar ook 
Koning Willem-Alexander deelt deze 
trots en namens de Koning mag ik u 
daarvoor de versierselen overhandigen 
die bij een Koninklijke Onderscheiding 
horen. U wordt beiden benoemd tot 

Yvonne en Leen van Ingen 
kregen op 4 juni jl. een 
Koninklijke Onderscheiding 
uitgereikt door burgemeester 
Molkenboer.
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Feest of Gelegenheid Organiseren? 
Open/Informatiedagen

Op zaterdag 26 september en zaterdag 3 oktober a.s. tussen 10:00 en 16:00 uur 
vinden er in de Milandhof open/informatiedagen plaats. Reserveren is niet nodig. 

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om vragen te stellen over de aanpak van de 
coronamaatregelen. Wij laten u de mogelijkheden zien.

De fonkelnieuwe Polderzaal  is een extra bezienswaardigheid. 
Er worden gerechtjes klaargemaakt in de vernieuwde showkeuken. Koffie, thee en 

drinken voor de kinderen wordt gratis geserveerd en er is ijs te koop.
Nu alvast een tafel bespreken voor de exclusieve kerstbrunches en diners in het 

restaurant is mogelijk. Wees er dus snel bij!

Middenweg 2 – tel. 691397 – www.milandhof.nl – info@milandhof.nl

Lid in de Orde van Oranje-Nassau”. Hierna 
mocht Leen de versierselen opspelden bij 
Yvonne en Yvonne bij Leen. 

Na de uitreiking werden Leen en Yvonne nog 
toegesproken door Henrieke Hoogendijk-
van Dam, lid van de Werkgroep Zegveld. Zij 
vertelde: “Vandaag zijn we bij elkaar om aan al 
het werk voor Roemenië terug te denken. En 
onze enorme dank en waardering hebben we 
willen laten merken door het aanvragen van 
een Koninklijke Onderscheiding. Niet om trots 
te zijn, maar als teken van dankbaarheid, zo 
mogen we dat zien”. Zij vertelde hoe ze leerden 
van ome Leen’s wijsheden zoals hoe je afval 
moet scheiden, waar duizenddingendoekjes 
voor gemaakt zijn en hoe je moet onderhande-
len op de veemarkt om een varkentje te kopen 
voor een arm gezin. Van tante Poe (Poe staat 
voor moeder Yvonne) leerden ze grootmoeders 
wijsheden zoals hoe de was is en de was was. 
Over hoe je ei warm kunt houden zonder dat 
je erop moet blijven zitten, hoe je kunt strijken 
zonder te strijken en hoe wonden te verzorgen 
van werkgroepsleden of van Roemenen uit 
het dorp. Doordat Yvonne zich de Roemeense 
taal eigen had gemaakt en vaak optrad als tolk, 
leerde ze ook de werkgroepsleden de meest 
wonderlijke woorden. Henrieke vertelde hoe 
jaarlijks zo’n 22.000 km werd gereden om veel 
werk te verzetten in Roemenië. Ook dat uit de 
18 werkvakanties bijna vijftig bruiloften zijn 
voortgekomen. Zij eindige met: “Terugkijkend 
is er zoveel aan te halen. En met deze bijeen-
komst hier vanmiddag hebben we een beetje 
willen laten weten hoe dankbaar we jullie zijn 
voor alles dat jullie voor Roemenië en voor ons 
als werkgroep betekenden. Die dank mogen 
jullie vanmiddag ook aannemen”. 

Ook de Berichtgever wil Leen en Yvonne van 
harte feliciteren met deze Koninklijke On-
derscheiding. En wat Leen en Yvonne betreft, 
ze gaan wel stoppen met het organiseren van 
werkvakanties, maar Roemenië loslaten kunnen 
ze niet. Ze zullen nog regelmatig daar heen 
gaan om ziekenhuizen en gedetineerden in de 
Roemeense gevangenissen te bezoeken. Wij 
hopen dat ze dat nog lang in een goede gezond-
heid kunnen blijven doen.

Vervolg: Onderscheiding voor 
Yvonne én Leen van Ingen (Een ingekomen bericht) 

Op zaterdag 26 september en zaterdag 3 ok to - 
ber a.s. tussen 10:00 en 16:00 uur vinden er in 
de Milandhof open/informatiedagen plaats. 
Geïnteresseerden zijn van harte welkom om 
vragen te stellen over de aanpak van de coro-
namaatregelen in het Rodizio restaurant Spies 
& Spijs. Ook laten we de voorzorgsmaatregelen 
zien die worden toegepast tijdens kleine - en 
grotere feesten en partijen die in de Milandhof 
zijn georganiseerd. Beiden zijn namelijk zeer 
goed mogelijk; vanwege een unieke en ruime 
opzet en strakke organisatie in het restaurant en 
de zalen.
Er zullen tafels ingedekt staan en demo’s 

worden gegeven tijdens de open/informatieda-
gen. Ook wordt de mogelijkheid gegeven om 
alvast een tafel te bespreken voor de exclusieve 
kerstbrunches en diners in het restaurant. Wees 
er dus snel bij!  

De fonkelnieuwe Polderzaal  is een extra be-
zienswaardigheid. Er worden heerlijke gerecht-
jes klaargemaakt door de koks in de vernieuwde 
showkeuken. Koffie, thee en drinken voor de 
kinderen wordt gratis geserveerd en er is ijs te 
koop. 
Met deze dagen willen we antwoord geven op 
de met grote regelmaat gestelde vragen over de 
veiligheid en organisatie van een feest. Het is 
vanzelfsprekend dat hier zorgen over worden 
gemaakt. De Milandhof moet en wil daarom ze-
kerheid geven aan haar gasten. Dit kunnen we 
ook. Met persoonlijke aandacht voor uw wen-
sen en veiligheidsmanagement is een evene-
ment nog goed te organiseren. De maatregelen 
hiervoor laat het personeel van de Milandhof 
tijdens de open/informatiedagen persoonlijk 
zien. Wel zo prettig. 

Natuurlijk vragen we u ook om tijdens de open/
informatiedagen, de voorzorgsmaatregelen in 
acht te nemen. Zo zult u bij de ingang worden 
gevraagd om een formuliertje in te vullen met 
daarop, in het kort, uw gegevens. Ook is het 
bewaren van de gepaste afstand van minimaal 
1.5 meter erg belangrijk. We weten uit ervaring 
dat een gezellig avondje uit eten gewoon zeer 
goed mogelijk is. Meer informatie over de 
open/informatiedagen vindt u op de website 
spiesenspijs.nl. Voor de open/informatiedagen 
heeft u geen reservering nodig.

VBW-dag in de herfstvakantie
(Een ingekomen bericht) 
Beste Zegvelders,
Vanwege de huidige coronamaatregelen wordt de Vakantie Bijbel Week verplaatst naar de voor-
jaarsvakantie 2021 en wordt de VBW-dag gehouden op D.V. vrijdag 23 oktober a.s. bij Siveo. Het 
belooft een gezellige en sportieve dag te worden met als thema ‘Duik erin!’. De officiële uitnodiging 
voor kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool volgt nog in de brievenbus! Let op: opgeven is 
verplicht! De link zal op de uitnodiging staan en op de site: www.vbwzegveld.nl. 
Om de VBW-dag te kunnen organiseren zoeken wij vrijwilligers vanaf de eerste klas van de mid-
delbare school! Het is ook mogelijk om bij de VBW maatschappelijke stage te lopen. 
Opgeven en vragen stellen kan via vbwzegveld@gmail.com.

Open/informatie dagen in de Milandhof
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Het is niet gebruikelijk dat we schrijven over 
een diamanten huwelijk wat in Ede is gevierd. 
Toch willen we voor één keer een uitzondering 
maken. Het betreft namelijk het 60 jarig huwe-
lijk van Dick en Lieneke Langerak-van Dom-
melen uit Ede. Zij zijn bijna vanaf het begin van 
de Berichtgever nieuwe stijl een zeer trouwe 
abonnee op ons blad. Niet verwonderlijk want 
zij zijn geboren en getogen in Zegveld en De 
Meije. Dick komt van boerderij ‘Dubbelhoeve’ 
aan de Hoofdweg 147 en Lieneke van boerderij 
‘Kraaienbosch’ aan de Meije 177. Zij leven nog 
steeds van harte mee met het wel in wee in 
ons dorp. Zo zijn zij altijd aanwezig bij welke 
familie aangelegenheid dan ook. 
Dick en Lieneke trouwden op 25 mei 1960 en 
hun huwelijk werd kerkelijk ingezegend in de 
hervormde kerk in ons dorp door ds. Iz. Kok. 
Zij schrijven: ‘Er waren veel aanwezigen in de 
kerk, o.a. zondagsschoolleerlingen uit Zegveld 
en De Meije en leerlingen van de Jaarsveldse 
huishoudschool’.
Ondanks de coronacrisis hebben ze hun 
jubileum uitgebreid kunnen vieren. Op de 
jubileumdag kwamen hun dochter en schoon-
zoon uit Haarlem al om half acht ontbijten. Het 
balkon van hun appartement was versierd met 
ballonnen en een groot bord 60 jaar getrouwd 

en voor in de tuin 
hing de vlag uit. 
Beneden op de 
parkeerstroken 
werd een serena-
de gebracht door 
drie muzikanten 
met alle buren 
als enthousiaste 
toeschouwers. Op 
Tweede Pinkster-
dag waren Dick 
en Lieneke te gast 
op de boerderij 
bij zus Ellis (van 
Lieneke) en 
zwager Douwe 
Heida in Benne-
kom. Het erf was 
prachtig versierd 
en er stonden 
platen met foto’s 
van hun huwelijk 
in 1960. De tafels 
waren prachtig 
gedekt voor 
een high tea. 
Uiteraard waren 
alle familieleden 
en kinderen 
aanwezig. In de 
mail schrijven 
ze: ‘Kortom: ge-
weldige feesten!’ 
Dick en Lieneke 
wonen inmid-
dels 60 jaar in Ede. Dick heeft op verschillende 
instituten in Wageningen gewerkt en veel 
gereisd naar Derde Wereld- en Oostbloklanden 
als technoloog op het gebied van voedsel-
doorstraling om producten langer houdbaar 
te houden. Lieneke is altijd werkzaam geweest 
in het voortgezet onderwijs. Ook hebben ze 
veel vrijwilligerswerk gedaan. Zo was Dick 
(jeugd)ouderling, pastoraal werker bij de CHE 
(Christelijke Hogeschool Ede), bestuurslid bij 
de HGJB (Hervormd Gereformeerde Jeugd 
Bond) en bestuurslid bij de COSBO (Centraal 
Orgaan Samenwerkende Bonden van Oude-
ren). Lieneke heeft als vrijwilligster naailessen 
gegeven aan buitenlandse vrouwen en zij doet 

Diamanten huwelijk in Ede

nog ouderenbezoek. Daarnaast is Lieneke vanaf 
de oprichting in 1991 een van de deelnemers 
van het eerste uur van het senioren tafeltennis. 
Dick en Lieneke kregen twee kinderen en heb-
ben inmiddels twee achterkleinkinderen. 
Dick heeft naast twee hartoperaties alweer bijna 
tien jaar Parkinson waardoor het lopen niet 
meer lukt. Maar schrijven ze: ‘Toch genieten 
we van elke dag en gaan er met rolstoel of auto 
dagelijks op uit’. 
Vanuit Zegveld feliciteert de Berichtgever dit 
sympathieke echtpaar van harte en wenst hen 
nog hele mooie en goede jaren toe. Het adres 
van Dick en Lieneke is: Wilgenlaan 14, 6711 
NK  Ede.

Ria v/d Zon nu ook 
trouw ambtenaar
De Berichtgever ontving het bericht van Ria v/d 
Zon dat zij het diploma ‘Huwelijksvoltrekking 
voor de (zelfstandig) trouwambtenaar’ heeft 
gehaald. Dat betekent dat ze naast uitvaartbege-
leider nu ook trouwambtenaar is. 
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Per 10 augustus jl. dient een deel van de par-
keerplaats bij het gemeentehuis in Woerden als 
een van de coronateststraten van GGD regio 
Utrecht (GGDrU). Tegen de eerder gekozen 
locatie aan de Leidsestraatweg maakten om-
wonenden bezwaar. Daarnaast is de afgelopen 
dagen de vraag naar testcapaciteit gestegen. 
Reden voor GGDrU om samen met gemeente 
Woerden op zoek te gaan naar een geschikte lo-
catie die ruimte biedt aan 4 teststraten in plaats 
van 2 of 3. De parkeerplaats bij het gemeen-
tehuis biedt deze ruimte. Ook is hier minder 
verkeersdrukte te verwachten en is de locatie 
beter bereikbaar.

Overdekte testlocatie
Op het parkeerterrein van het gemeentehuis is 
een overdekte testlocatie komen te staan. In de 
teststraat test GGDrU inwoners met klachten 
(zoals koorts, hoesten, verkoudheid, keelpijn, 
niezen en kortademigheid) op corona.
Arjan Noorthoek, wethouder gemeente 
Woerden: “Ik ben blij dat we nog een andere 
geschikte locatie voor een teststraat hebben 
gevonden. Ook deze locatie is veilig en voldoet 
aan de voorwaarden van de GGD.” 
De gemeente hecht veel waarde aan het 
maatschappelijk belang van een teststraat in 
Woerden. Om die reden is samen met GGDrU 
alles in het werk gesteld om dat alsnog mogelijk 
te maken. “Deze locatie is dichtbij de inwoners, 
net als die in de Leidsestraatweg zou zijn”, zegt 
Noorthoek. “Daarbij kan de teststraat aan De 
Bleek ook ’s avonds open. Dit was bij de locatie 
op de Leidsestraatweg beperkter het geval. 
Hierdoor kunnen mensen zich nog gemak-
kelijker laten testen. Mijn oproep is om dat 
bij klachten ook echt te doen. Zo houden we 
corona samen onder controle.”

Hoe werkt de teststraat?
Inwoners bellen naar GGDrU voor het maken 
van een afspraak en ontvangen een uitnodiging 
voor een bepaald tijdstip (tussen 9:00-17:00 
uur, indien nodig tot 21:00 uur). De teststraat 
werkt als een drive-thru. Inwoners met klachten 
rijden met hun eigen auto naar binnen. GGDrU 

neemt de test door het open raam af en daarna 
verlaat de auto weer de testlocatie. Daarnaast 
biedt deze locatie ook een mogelijkheid voor 
inwoners om lopend of op de fiets te komen.

Verspreiding van drukte
Op de momenten dat de teststraat open is, is 
er mogelijk meer verkeer rondom de locatie. 
GGDrU leidt het bezoek in goede banen door 
alleen op afspraak te werken. Hierdoor wordt 
eventuele drukte verspreid. Bezoekers kunnen 
(in de auto) op het terrein van de teststraat 
wachten en bewegwijzering in de omgeving 
leidt de bezoekers direct naar de juiste locatie/

Parkeerplaats gemeentehuis Woerden 
locatie corona teststraat

ingang. Indien nodig wordt een verkeersrege-
laar ingezet.

Voorbereidingen
Om ervoor te zorgen dat de teststraat op 10 au-
gustus open kon, werd een aantal werkzaamhe-
den op en rond de locatie verricht. Denk hierbij 
aan het opzetten van de overdekte testlocatie 
en het plaatsen van bewegwijzeringsborden. 
Voor het plaatsen van de overdekte locatie heeft 
GGDrU een tijdelijke vergunning aangevraagd. 
Gezien het grote maatschappelijke belang van 
de teststraat werden de voorbereidingen en 
ingebruikname gelijktijdig opgestart. 

Zoals we reeds in de Berichtgever van mei 2020 schreven, hebben Atie Vermeij en Frank Burgers 
op 24 april jl. telefonisch van burgemeester Victor Molkenboer te horen gekregen dat hen door 
de Koning een Koninklijke Onderscheiding was toegekend. De uitreiking hiervan zou i.v.m. het 
coronavirus op een later tijdstip plaatsvinden. Dat tijdstip is 3 juli jl. geworden. In groepjes van zes 
gedecoreerden werd de onderscheiding op het stadhuis uitgereikt. Bij Atie mocht haar zus Mari-
anne de onderscheiding opspelden en bij Frank zijn vrouw Ada. Beiden zijn benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Trots poseerden zij voor de foto met de opgespelde onderscheiding.

Koninklijke Onderscheiding 

uitgereikt aan Atie en Frank
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Maandag 7 september jl. werd de uitgestelde 
jaarvergadering gehouden bij de EHBO-ver-
eniging. De avond begon met het uitreiken van 
de diploma’s die 12 cursisten hadden behaald. 
Vervolgens zou er afscheid worden genomen 
van Thijs Angenent als bestuurslid. Thijs was 
nietsvermoedend naar de Milandhof gekomen 
en had het plan de vergadering op tijd te verla-
ten, er moest nl. nog voetbal gekeken worden. 

Zijn vrouw had die 
avond echter wat 
minder ontspan-
nen aan de eettafel 
gezeten en at zelfs 
een aardappel 
minder. Zij wist 
natuurlijk wat er 
die avond zou gaan 
gebeuren. 
Groot was de 
verbazing van Thijs 
toen hij zijn vrouw, 
zijn 4 dochters 
en wethouder 
George Becht de 
Milandhof binnen 
zag lopen. Eerst 

werd hij toegesproken door Margriet Vermeij, 
de voorzitter van de EHBO. Vervolgens nam 
wethouder Becht het woord en sprak zijn waar-
dering uit voor alle jaren dat Thijs zich ingezet 
heeft voor de EHBO. 

Thijs is al jong begonnen met EHBO. Samen 
met zijn vader en broer haalde hij in 1963 zijn 
diploma bij dokter v/d Gruiter. Twee winters 

(Een ingekomen bericht) 

Het was een bijzonder seizoen, ook voor de 
polsstokwereld. Het seizoen kwam wat later op 
gang, er werden minder wedstrijden gespron-
gen en zo duurde het lang voor de spelers in 
vorm raakten. De trainingen van de jeugd 
liepen minder vertraging op en begonnen al 
snel. Er was dit seizoen een grote jeugdgroep 
die vol enthousiasme wekelijks paraat stond om 
te trainen. Dankzij het enthousiasme werden 
er prachtige resultaten behaald. 14 (van de in 
totaal 30) jeugdspring(st)ers op het Hollands 
Kampioenschap (die overigens in Zegveld 
werd gesprongen) kwamen van de Zegveldse 
vereniging. In totaal leverde dit drie podium-
plekken op in de drie categorieën waarin werd 
gesprongen. Ook tijdens het jeugd NK was er 
Zegvelds succes: wederom drie podiumplekken 
in ditmaal vier categorieën.

waren er nodig om de mannen klaar te stomen 
voor het examen. 
In 1995 trad Thijs toe tot het bestuur van de 
EHBO. Eerst alleen van de Meije en vanaf 2007 
van de gezamenlijke vereniging De Meije-Zeg-
veld. Thijs kreeg de taak van penningmeester 
en nam deze functie heel serieus. De kinderen 
weten nog goed dat ze mee mochten om dona-
teurs te werven aan de deur. Toen de kinderen 
groter werden, zette Thijs dit werk voort en zelfs 
de laatste jaren heeft hij zich nog ingezet voor 
het werven van donateurs. 
Daarnaast heeft hij geholpen met de verbou-
wing van een bouwkeet tot een fantastische 
Mobiele EHBO post. Met deze unit worden 
verschillende evenementen in de regio bezocht. 
Ook heeft hij er vorig jaar voor gezorgd dat er 
een aantal AED’s in Zegveld beschikbaar zijn. 
Voor al deze trouwe jaren waarin Thijs van 
grote waarde is geweest voor de EHBO kreeg 
hij de gemeentelijke onderscheiding uit handen 
van de wethouder. Vanwege de corona maatre-
gelen mocht zijn vrouw de zilveren steekspeld 
bij hem opspelden. 
De Berichtgever feliciteert Thijs met zijn onder-
scheiding en wenst hem nog mooie jaren toe bij 
de EHBO-vereniging.

Voor de grote-schansspringers waren er dit jaar 
ook mooie prestaties. Waar de één zijn/haar 
persoonlijke record flink wilde aanscherpen, 

wilde de ander graag pieken tijden het Hollands 
en Nederlands Kampioenschap. Zo waren er 
vijf Zegvelders die op het HK mochten laten 

zien wat zij waard waren. 
Op 12 september jl. hebben ook 
meerdere springers van onze club 
geschitterd op het Nederlands Kam-
pioenschap in Burgum (Friesland). 
Als polsstokvereniging hopen we op 
een voor iedereen voorspoedig ko-
mend half jaar en zullen we in april 
2021 weer starten met de training. 

Het Hollands Kampioenschap Jeugd 
in Zegveld op 22 augustus jl. 
Mark Boer heeft gewonnen bij de 
jongens t/m 10 jaar en Gemma van 
Oosterom en Joël Kastelein behaal-
den beiden een mooie tweede plaats 
in hun categorie. 

Mooi en bijzonder seizoen voor de polsstok

Gemeentelijke onderscheiding voor Thijs Angenent
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Dit keer mochten we drie keer het bloemetje 
van de maand bezorgen. Bij Johan en Riet 
Uittenbogaard, zij waren 50 jaar getrouwd. 
Bij Mees en Bep van Elk die 65 jaar getrouwd 
waren en bij Frank en Ada Beiboer voor hun 
gouden huwelijks jubileum.

Johan en Riet Uittenbogaard-
van der Lee
Terwijl in de krant van 17 juli 1970 staat dat 
buitenlandse mannen in trek zijn en de me-
gahit  ‘Huilen is voor jou te laat’ van Corry 
en De Rekels in 1970 de hitlijst verovert, 
gaan beide zaken voor Johan Uittenbogaard 
en Riet van der Lee niet op. Want Riet 
trouwt die dag geen buitenlandse man maar 
een stoere Zegveldse veerijder en huilen was 
er die dag ook niet bij, alleen maar blijd-
schap. 
Het burgerlijk huwelijk van Johan en 
Riet werd in Houten gesloten waarna het 
huwelijk kerkelijk werd ingezegend in de 
Hervormde kerk van Houten door ds. S. de 
Jong.
Johan had het zwaar op de dag van zijn 
bruiloft. Hij was de nacht voor zijn trouwdag 
niet naar bed geweest, maar had nog varkens 
weggebracht en kwam ’s morgens doodmoe 
thuis. Toen was het gauw douchen, zijn 
trouwpak aantrekken en op naar Riet. Daar 
kwam hij een half uur later aan dan was 
afgesproken. In de kerk kon Johan zijn ogen 
nauwelijks open houden en op een gegeven 
moment zat hij zelfs te snurken. Na een paar 
flinke porren van Riet was Johan weer bij de 
les. Zelf zegt hij: “Ik moet bekennen dat ik 
van de preek helemaal niets gehoord heb”. 
Het feest werd gehouden in ‘De Engel’ in 
Houten. 
Het eerste jaar van hun huwelijk hebben ze 
ingewoond bij de ouders van Riet, daarna 
kon worden verhuisd naar hun woning in 
de Van Loonstraat in Woerden. In 1974 
kwamen zij naar Zegveld en betrokken zij de 
woning aan de Middenweg 21.
Johan (69 jaar) heeft de lagere school in 
Zegveld gevolgd aan de School met de 
Bijbel. Omdat hij volgens de Schoolwet nog 
leerplichtig was, heeft hij nog een half jaar 
op de Julianaschool aan de Leidsestraatweg 

De Berichtgever zegt het met bloemen
gezeten, een school voor Voortgezet Ge-
woon Lager Onderwijs (VGLO). De school 
stond op de plek waar nu de Rehoboth kerk 
van de Chr. Gereformeerde Kerk staat. De 
VGLO was bedoeld als zevende en achtste 
leerjaar, aansluitend aan de lagere school, 
voor leerlingen die na het lager onderwijs 
niet zouden doorleren. “Toen ik veertien 
jaar was, ben ik mijn vader gaan helpen. 
Mijn vader was veevervoerder en veehan-
delaar. In 1978 heb ik de zaak van mijn 
vader overgenomen. Het onderhoud van de 
veewagens deed ik altijd zelf ”. 

Riet (71 jaar) is in Driebergen geboren. 
“Toen ik zes jaar was verhuisden we naar 
Houten. Daar heb ik de lagere school 
gevolgd aan de Christelijke Nat. School in 
Houten. Na de lagere school ging ik naar 
huishoudschool De Sprong in Utrecht. Na 
school ging ik werken in de huishouding. 
Daarnaast volgde ik diverse cursussen voor 
coupeuse”. Een coupeuse naait nieuwe 
kleding of vermaakt bestaande kleding voor 
klanten. “Ik heb veel naaiwerk gedaan voor 

o.a. Uittenbogaard Textiel, destijds gevestigd 
aan de Middenweg. Ook heb ik bruidsjurken 
genaaid. Nu maak ik alleen nog kleding voor 
mezelf ”. 

Ja, hoe hebben Johan en Riet elkaar leren 
kennen? De moeder van Riet kwam van 
Zegveld. Dit was Aartje van der Bas. Haar 
vader Roel van der Bas woonde op boerderij 
‘De Wenpost’, de plek waar thans Gasterij 
De Milandhof staat. Aartje was al vanaf de 
lagere school in Zegveld bevriend met Wies 
Bunt die later is getrouwd met Klaas Lange-
rak. “We kwamen regelmatig met het hele 
gezin op visite bij tante Wies. We kwamen 
dan met negen personen naar Zegveld in 
een grote auto. Mijn ouders, hun vier kin-
deren en ook nog drie pleegkinderen.  Vaak 
ging ik dan met enkele zussen en pleegzus-
sen een stuk wandelen in Zegveld”. Ook Jo-
han was door zijn moeder gemaand eens te 
gaan wandelen. “Ik zat veel binnen en mijn 
moeder zei: ‘Joh, ga ook eens naar buiten, 
je zit hier maar op te drogen’. Dus ging ik 
maar eens een stukje wandelen. Bij de eerste 
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wandeling kwam ik Riet tegen en het was 
gelijk raak. Ik weet het nog goed, het was op 
kerstavond. Omdat ik op Eerste Kerstdag 
van mijn moeder niet naar Houten mocht, 
ben ik gelijk al op de Tweede Kerstdag naar 
Houten gereden”. De moeder van Riet vond 
het prima dat Johan binnen kwam. Zij zei 
altijd: ‘Ik heb liever dat jullie hier komen 
dan dat jullie op straat lopen’. 

In 1982 is Johan ernstig ziek geweest. Hij 
had een hersentumor. “Ik ben daaraan 
geopereerd maar ze hebben niet alles weg 
kunnen halen. Helaas heb ik daar een scheef 
gezicht aan over gehouden en problemen 
met mijn evenwicht. Maar ik ben dankbaar 
dat ik er nog ben”. 
Johan en Riet kregen drie kinderen en vijf 
kleinkinderen. Verdriet is hen niet bespaard 
gebleven want hun zoon Cor kreeg in 2009 
een ernstig ongeluk tijdens het repareren 
van een auto. Daaraan is hij in 2011 overle-
den. 

Eén gebeurtenis als veevervoerder zal Johan 
nooit vergeten. Dat was in 1995 toen zich in 
februari een watersnoodramp voordeed in 
Noord-Brabant. Dag en nacht is Johan met 
zijn zoons in touw geweest om vee te evacu-
eren uit gebieden die bedreigd werden door 
het water. “In één week heb ik maar één uur 
geslapen”. Op veler verzoek kregen zij van 
de Berichtgever daarna het bloemetje van de 
maand en terecht!

Een grote hobby van beiden is het verzorgen 
en overwinteren van fuchsia’s. “We hebben 
zo’n 60 soorten in de voor- en achtertuin 
staan. Deze hobby heeft Riet van haar moe-
der overgenomen. Er zit veel werk aan vast, 
zeker in het najaar als alle planten weer naar 
binnen moeten”. 
Vijf jaar geleden hebben ze een camper 
aangeschaft. “Als het kan gaan we richting 
Spanje de warmte opzoeken. We doen dit 
speciaal voor Riet, zij heeft reuma en de 
warmte is heerlijk voor haar”. 

Het gouden huwelijksjubileum is in familie-
kring gevierd. 
Als tijdens ons bezoek de hond Rakker on-
der tafel ligt te snurken, kan Johan het niet 
laten om te zeggen: “Zo zat ik ook in de kerk 
te snurken”. 

Mees en Bep van Elk-
Weerdmeester
Het gebeurt niet vaak dat we een bloemetje 
van de maand brengen bij een echtpaar dat 
65 jaar getrouwd is. Op 29 juli jl. was het feest 
aan de Boschsloot 38 want daar wonen Mees 
van Elk (89 jaar) en zijn vrouw Bep van Elk-
Weerdmeester (88 jaar). Zij mochten die dag 
hun briljante huwelijksjubileum vieren. 

Op 29 juli 1955 stapten Mees van Elk en Bep 
Weerdmeester naar het gemeentelokaal in 
ons dorp (thans brandweerkazerne) alwaar 
gemeentesecretaris F. van Mazijk hen in het 
echt verbond. Daarna werd de weg overge-
stoken naar de Hervormde kerk waar hun 
huwelijk kerkelijk werd ingezegend door ds. A. 
Breure. Het trouwfeest werd gehouden in het 
dorpscafé van zaal Verhoeff aan de Hoofdweg 
tegenover de kerk. Mees moet lachen als hij 
vertelt: “De soep moesten we zelf meene-
men”. Namens de burgerlijke gemeente is 
burgemeester Victor Molkenboer hen wezen 
feliciteren. Via de gemeente kwam de vraag: 
Wat wilt u, een wethouder die op de jubile-
umdag komt of de burgemeester i.v.m. zijn 
vakantie wat later”. Omdat vijf jaar geleden 
ook al een wethouder was geweest, kozen 

Mees en Bep nu voor de burgemeester. “Het 
was erg leuk toen hij kwam en we hebben over 
van alles gezellig zitten praten”. Het bruidspaar 
is verrast door de vele kaarten die ze hebben 
ontvangen. Door de hele kamer staan ruim 60 
kaarten uitgestald. Bep zegt: “Ik word er warm 
van al je ziet hoeveel mensen aan je denken”. 
Bep gaat op woensdagmorgen wandelen met 
de club van Zegveld Zorgt en één dag in de 
week gaat ze naar Dagverzorging de Cope in 
Kamerik. Verder vermaakt zij zich met breien, 
haken en woordzoekers oplossen. Mees is nog 
steeds lid van muziekvereniging ‘Kunst na Ar-
beid’ waar hij de Bas bespeelt, ook wel de grote 
Euphonium genoemd. En graag mag hij zijn 
partij meeblazen bij het Vrijetijdsorkest van 
Harmonie ‘De Vriendschap’. Het muziekspelen 
kost Mees toch steeds meer moeite en hij heeft 
al tien keer op het punt gestaan om te stoppen, 
maar daarvoor geniet hij toch nog teveel van 
het musiceren  en de daarbij behorende sociale 
contacten. Ook de groentetuin aan de Rond-
weg is nog steeds een plek waar Mees graag 
mag vertoeven. ”Allicht dat er iemand langs 
komt en een praatje begint”.
Op 29 augustus jl. hebben zij (i.v.m. corona 
maatregelen) hun huwelijksjubileum kunnen 
vieren met de kinderen, acht kleinkinderen, elf 
achterkleinkinderen en verdere familie. 
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Frank en Ada Beiboer-van 
den Bosch
Het derde bloemetje van de maand brachten 
we bij Frank en Ada Beiboer, W. Alexander-
straat 19. Zij waren op 28 augustus jl. 50 jaar 
getrouwd. Frank vertelt: “Er is maar één tak 
Beiboer, we zijn allemaal familie. Heel soms 
wordt Beiboer met een igrec (y) geschreven, 
met name in Australië schrijven ze Byboer”. 
Frank (72 jaar) is geboren in Buitenpost, 
een dorp in de provincie Friesland. Het 
gezin Beiboer bestond uit vader, moeder 
en twaalf kinderen, vijf jongens en zeven 
meisjes. Frank is de op een na jongste van 
het gezin en het eerste kind van de tweede 
vrouw van zijn vader. 
Na de lagere school in Buitenpost volgde 
hij de technische school in Kollum. Na 
het behalen van zijn diploma ging Frank 
varen. “Ik werkte daar in de machinekamer, 
zeg maar ketelbinkie (manusje-van-alles). 
Na één jaar ben ik gaan werken bij een 
loonwerker in Woerdense Verlaat. Ik lag 
daar in de kost en als snel heb ik daar Ada 
ontmoet”.

Ada van den Bosch (68 jaar) is geboren aan 
de Voorhaakdijk in Woerdense Verlaat. Ook 
zij komt uit een gezin met twaalf kinderen, 
drie jongens en negen meisjes. De lagere 
school volgde Ada in Woerdense Verlaat, 
daarna in Nieuwkoop voor één jaar de huis-
houdschool. “Omdat er te weinig leerlingen 
op deze school zaten, ging ik vervolgens 
naar de Christelijke Nijverheidsschool voor 
meisjes in Woerden. Na deze school ben 
ik gaan werken in de huishouding. Vervol-
gens ben ik gaan werken in de fabriek van 
Crossland-Filters Holland NV in Woerdense 
Verlaat. De fabriek zat in het pand waar nu 
de appartementen In De Maalderij zich be-
vinden. Het was wel druk, want voor en na 
het werk moest ik thuis helpen met melken”. 
Zoals gezegd, Frank heeft Ada in Woerdense 
Verlaat leren kennen en de liefde was zo 
sterk dat zij besloten op 28 augustus 1970 
te gaan trouwen. Het burgerlijk huwelijk 
werd voltrokken in Nieuwkoop waarna het 
huwelijk kerkelijk werd ingezegend door 
ds. R.J.A. Hanenburg in de Gereformeerde 
Kerk van Woerdense Verlaat. Het brui-
loftsfeest werd gegeven in gebouw Beatrix 

te Woerdense Verlaat. Zij gingen wonen 
in Oudewater. Frank werkte inmiddels bij 
Van Zuijlen Landbouwmechanisatie BV in 
Oudewater waar hij zich voornamelijk bezig 
hield met het installeren van melkmachines. 
Ada ging werken bij de Provinciale Directie 
voor de Bedrijfsontwikkeling in de Land- en 
Tuinbouw in Utrecht. “Ik kreeg daar een 
kantoor functie, iets wat ik altijd graag had 
gewild. Na de geboorte van ons eerste kind 
ben ik gestopt met werken”. Frank veran-
derde van baas en ging werken bij A.G. van 
der Linden in Harmelen, een gerenom-
meerd installatiebedrijf voor de agrarische 
sector. Hij werd hier vertegenwoordiger, 
vooral in melkmachines. Rond 1982 werd er 
verhuisd naar Nieuwveen. Dit was dichterbij 
Frank zijn werk. Hij was gaan werken bij 
C.T.A.V. (Coöperatieve Tuinbouw Aankoop 
Vereniging) in Aalsmeer in de verkoop van 
tuinbouwtechniek. Daar is hij doorgegroeid 
tot verkoopmanager. 

Om voldoende kennis te hebben voor alle 
functies die hij heeft gehad, heeft Frank na 
zijn huwelijk in de avonduren de nodige 
cursussen gevolgd. “C.T.A.V. is een aantal 
keren gefuseerd tot het uiteindelijke bedrijf 
Horticoop met als hoofdkantoor Bleiswijk. 
Ik ben bij Horticoop bij de exportafdeling 
terecht gekomen. Daarvoor heb ik eerst 
veel landen bezocht om mogelijkheden te 
onderzoeken, maar uiteindelijk vooral ge-
werkt in Oost Afrika en met name Ethiopië. 
Daar heb ik een vestiging opgezet voor de 
verkoop van producten en een laboratorium 
voor grond en wateronderzoek”. Na één jaar 
werd verhuisd naar de Meije. Zij gingen 
wonen in de woning waar later de Meijetuin 
en Theesalon kwam. Uiteindelijk vestigden 
zij zich in 1989 in hun huidige woning aan 
de W. Alexanderstraat. Ada en Frank kregen 
drie jongens, Bernie, Arnold en Ronald. 
Inmiddels zijn ze de gelukkige grootouders 
van acht kleinkinderen, vier jongens en vier 
meiden.

Ada is als vrijwilliger altijd actief geweest. 
Zo was zij op de lagere school lees- en com-
putermoeder. “Er was altijd genoeg te doen. 
Ook bij de Bibliotheek heb ik negentien jaar 
geholpen en heb ik tien jaar in het bestuur 
gezeten”. Nog steeds is Ada actief als secreta-
ris bij Welzijn Zegveld. “Toen onze jongste 
zoon Ronald in Woerden naar school ging, 
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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.
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ben ik weer gaan werken. Vijftien jaar heb ik 
met heel veel plezier via een uitzendbureau 
gewerkt bij Koninklijke Horeca Nederland 
in Woerden”. Verder is Ada contactpersoon 
van de Gereformeerde Kerk in Woerden 
voor enkele leden uit Zegveld. 

Frank is als vrijwilliger actief bij Welzijn 
Woerden (nu Hart voor Woerden). “Ik rijd 
mensen die niet meer zelfstandig bood-
schappen kunnen doen met de Plusbus 
naar hun bestemming om boodschappen te 
doen. Ook organiseert De Plusbus wekelijks 
leuke activiteiten voor hen die niet (meer) 
zo gemakkelijk zelf op pad kunnen. Er zijn 
verschillende uitstapjes zoals bijvoorbeeld 
een bezoek aan een museum, natuurgebied 
of dierenpark. Ik ben één van de chauffeurs 
op de Plusbus”. 

Maar Frank zijn grootste hobby was het fok-
ken van Rottweilers. Deze honden worden 
zo genoemd omdat het ras is ontstaan bij het 
Duitse stadje Rottweil. De Rottweiler is een 
goede gezinshond en is er al eeuwenlang aan 
gewend om zich aan de mens dienstbaar te 
maken. “Ruim 30 jaar heb ik Rottweilers ge-
fokt, maar hier ben ik in 2000 mee gestopt. 
In die tijd ben ik 20 jaar bestuurslid geweest 
van de Nederlandse Rottweilerclub. Daarna 
ben ik er een poosje uit geweest, maar na 
mijn pensioen zit ik weer in het bestuur van 
de Nederlandse Rottweilerclub als voorzit-
ter. Ik ben ook exterieurkeurmeester van de 
Rottweilerclub. Ik reis hiervoor de hele we-
reld over en ben inmiddels in zo’n 30 landen 
geweest. Regelmatig ging Ada met mij mee 
en knoopten we er een vakantie aan vast”. 

“Het weekend van 10, 11 en 12 juli jl. zijn 
we met de kinderen en kleinkinderen naar 
Warfstermolen (Fr) geweest waar we heb-
ben gebivakkeerd in de oude boerderij bij 
Logement Doosje. Een feest met familie en 
vrienden zit nog in de planning, maar wan-
neer dat kan plaatsvinden is op dit moment 
nog onbekend”.

De Berichtgever heeft bij alle drie de echtpa-
ren het bloemetje van de maand gebracht en 
hen van harte gefeliciteerd met hun gouden 
dan wel briljanten jubileum. De Berichtgever 
wenst hen allen nog hele goede jaren toe in 
een goede gezondheid.

Inmiddels zijn de meeste activiteiten, met in 
acht neming van de corona regels, weer begon-
nen.

Activiteiten
Er is een informatieboekje voor de 2e helft van 
2020 rondgedeeld aan de deelnemers van Stich-
ting Welzijn Zegveld, waarin alle activiteiten 
met het tijdstip van aanvang staan vermeld  en 
het telefoonnummer van de contactpersoon. 
Bij verschillende activiteiten is uitbreiding 
nog mogelijk. Neem gerust uw buurman,  
buurvrouw, en of vriend(in) mee. Van harte 
welkom!!!

Workshop afgelast
Door omstandigheden kan dit najaar de work-
shop met het thema hoe u zelf chronische pijn-

Zegveld Zorgt
(Een ingekomen bericht)
Door de coronamaatregelen kon de Algemene Leden Vergadering van Zegveld Zorgt in april helaas 
niet doorgaan. Zoals het er nu naar uitziet kan er op korte termijn ook geen nieuwe datum gepland 
worden. 
Het bestuur van Zegveld Zorgt hecht er aan de leden in deze bijzonder periode op de hoogte te 
houden van haar reilen en zeilen. Alle leden ontvangen daarom op korte termijn een brief met een 
overzichtje van de huidige stand van zaken.
Nadat de leden als eerste zijn geïnformeerd, wordt de informatie op de website gepubliceerd. 
Afgelopen maanden is er hard aan de website gewerkt en is deze geactualiseerd. Nog niet alle infor-
matie is verwerkt, maar wij hopen dat dit voor het einde van het jaar gerealiseerd is.

Bezoek bij TV Miland 
(Een ingekomen bericht)

Op 19 augustus jl. was de wandelclub van 
Zegveld Zorgt voor de koffie uitgenodigd 

bij Tennisvereniging Miland. Op deze 
stralende woensdagochtend werd genoten 

van het heerlijke weer en een gezellig 
samenzijn.

klachten kunt verminderen d.m.v. lichamelijke 
en mentale oefeningen, niet doorgaan.
Wij hopen de workshop in januari aan te kun-
nen bieden.
In het decembernummer van de Berichtgever 
zullen we u hierover nader informeren.

Cadeaubon Open Tafel
Heeft u in familie en of vriendenkring iets te 
vieren en wilt u een niet alledaags aardigheidje 
geven. Dan kunt u bij Herman Lekkerkerker 
een cadeaubon bestellen voor de Open Tafel.
Deze kan worden besteed elke 2e en 4e woens-
dag van de maand  in de Weidezaal van de Mi-
landhof, waar we met elkaar van een heerlijke 
maaltijd genieten.
Kosten cadeaubon € 6,00.
Telefoon Herman Lekkerkerker: 0348-692424

Stichting Welzijn Zegveld
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E-mail: info@vddool.nl Website: www.vddool.nl
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Vrijwilligers 

gezocht! 
(Een ingekomen bericht)

Op dinsdagochtend wordt er vanuit ‘Zegveld 
Zorgt’ door een groepje senioren gezamenlijk 
een kopje koffie gedronken. Voor een aantal 
deelnemers wordt het echter steeds moeilijker 
(eigenlijk onmogelijk) om zelf naar de huiska-
mer aan de Korensloot te komen. 

Wij zoeken vrijwilligers die bereid zijn deelne-
mers naar de koffieochtend te brengen en weer 
op te halen. Je doet er een dorpsgenoot die vaak 
toch al niet zo veel meer kan, een groot plezier 
mee. Zegveld Zorgt kan voor beschermende 
middelen zoals een mondkapje of desinfecte-
rende gel zorgen. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Marco van Mourik, 
telefoonnummer 06-48194126. 
Bij het wandelen op woensdagochtend zijn er 
dringend vrijwilligers nodig, helaas heeft zich 
hiervoor nog niemand aangemeld. Bent u/jij 
geïnteresseerd, neem dan contact op met de co-
ordinator van Zegveld Beweegt, Marja Meijers, 
telefoonnummer 0348 691470.
Verder zijn we ook nog op zoek naar een extra 
rolstoel. Voor een aantal deelnemers is de 
wandeling af en toe net iets te lang en biedt een 
rolstoel uitkomst. 
Kent u iemand die een rolstoel heeft die niet 
meer gebruikt wordt, of heeft u zelf nog een 
gebruikte rolstoel over? Wij zijn er blij mee. 
U kunt hiervoor contact opnemen met Marja 
Meijers of Marco van Mourik. 

Nieuws van Animo 
(Een ingekomen bericht)

Stratenvolleybal
Helaas kan dit jaar het stratenvolleybal in de 
herfstvakantie niet doorgaan. We hopen dit 
volgend jaar natuurlijk wel weer te gaan houden 

De Rabo ClubSupport aktie is weer van start 
gegaan. Verenigingen kunnen zich nog inschrij-
ven tot en met 30 september a.s.. 
Tennisvereniging Miland heeft zich al aan-
gemeld, met als doel het aanschaffen van een 
AED.
De Polsstokvereniging heeft zich ook al aan-
gemeld en heeft als doel het aanschaffen van 
sporttassen voor de wedstrijdspringers. Deze 
tassen bevatten een zogenaamd bodemvak waar 
de natte kleding van de springers apart in op-
geborgen kan worden. De tassen zullen oranje 

Milandschool weer van start 
(Een ingekomen bericht)

Na een zonnige zomervakantie begon op maandag 31 augustus jl. het nieuwe schooljaar. Niet met-
een in de klas maar gezellig buiten op het schoolplein. Alle leerlingen werden welkom geheten met 
‘gelukkig nieuw schooljaar’ en iedereen kreeg een zakje knikkers cadeau. De knikkerzakjes zijn in de 
loop van de week versierd met textielstiften. Wij hopen op een gezond, leerzaam en fijn schooljaar. 

Rabo ClubSupport aktie weer van start
zijn, onze clubkleur zodat ze eenheid kunnen 
uitstralen tijdens wedstrijden. 
KNA organiseert al sinds 2012 samen met 
basisschool Jorai een muziekproject. Zo is 
het project ‘Windvlaag’ ontwikkeld, een kort 
lessenprogramma over blaasmuziek voor 
leerlingen van groep 5 en 6 van de basisschool. 
De Blazersbende is een vervolgproject van het 
project Windvlaag voor de groepen 5, 6 en 
7. Bij het vervolgproject ‘Blazersbende’ gaan 
kinderen direct een instrument spelen. Daarna 
krijgen de scholieren les van een professionele 

dirigent. Doel is uiteraard toetreding tot de ver-
eniging. Voor genoemde projecten heeft KNA 
zich aangemeld.
Er zijn ongetwijfeld nog meer Zegveldse 
verenigingen die zich ingeschreven hebben, 
maar dat was op het moment van het schrijven 
van dit artikel nog niet bekend. Kijk voor meer 
informatie op rabo-clubsupport.nl
Leden van de Rabobank kunnen tussen 5 en  
25 oktober a.s. hun stem uitbrengen op hun  
favoriete club. In november is de finale en wor-
den de uitreikingen gehouden.

en hopen jullie dan ook allemaal weer te ont-
moeten!

Stroopwafelactie
Helaas kan de stroopwafelactie van onze vol-
leybalvereniging dit keer in november niet 
doorgaan. We hopen dit door te schuiven naar 
het nieuwe jaar en in het voorjaar weer bij u aan 
de deur te komen.
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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               Tel. 06 2246 7345

(Goede Doelen Dag alternatief)

Zaterdag 26 september a.s. wordt er een alter-
natieve goede doelen dag gehouden door heel 
Zegveld van 10.00 - 15.00 uur.

Fiets de puzzeltocht en bezoek de kramen met 
verse baksels, streekproducten, bloemstukken, 
honing, fair trade koffie en thee, boeken en 
ander moois en geniet op mooie locaties van 
koffie, thee, pannenkoeken of een boerenlunch. 

Startkaarten voor de fietspuzzeltocht kosten 
€ 2,- en zijn bij elke kraam verkrijgbaar. De 
ingevulde startkaarten zijn bij alle kramen in te 
leveren en dan ontvang je een klein presentje!

De juf trouwt!
(Een ingekomen bericht) 
Op basisschool ‘Jorai’ werkt sinds enkele jaren 
juf Carolien Kooij. Haar moeder Annelies 
Langerak is geboren en getogen in Zegveld. 
Zij maakte Carolien enthousiast om in 2017 in 
Zegveld haar eindstage te gaan doen. Vervolgens 
is Carolien op school gebleven. Het afgelopen 
jaar heeft de juf aan de Molenweg gewoond bij 
de fam. Verburg.
Donderdag 9 juli jl. was het een blijde dag voor 
de juf. Die dag was haar trouwdag en die mocht 
voor de kinderen uiteraard niet onopgemerkt 
voorbijgaan. Vanwege de corona maatregelen 
moest het programma van die dag wel enigszins 
worden aangepast, maar dat mocht de pret niet 
drukken.
Juf Carolien arriveerde met haar bruidegom 
Floris in een oude automobiel op school. Daar 

Voor u gelezen: 
‘Bram van der Vlugt is 
weer Sinterklaas’ 
AD 04-09-2020 
De ervaren acteur Bram van der Vlugt is bin-
nenkort weer als Sinterklaas te zien. Hij heeft 
de hoofdrol in ‘De Grote Sinterklaasfilm’ die 
vanaf 7 oktober te zien is in de bioscoop. 
De acteur, die al ruim 40 jaar in De Meije 
woont, was al jarenlang Sinterklaas in onder 
meer het Sinterklaasjournaal. Hij stopte in 2011 
met zijn werk als Sinterklaas, maar maakte een 
paar keer voor een film een uitzondering. 

‘Nieuwkoopse boeren 
hebben beet bij minister’. 
AD 04-09-2020 en 10-09-2020
Zo’n zestig boeren rond de Nieuwkoopse Plas-
sen hebben mogelijk de oplossing voor het stik-
stofprobleem. Zij willen nieuwe stallen bouwen, 
die de ammoniakuitstoot fors terugbrengen. 
Deze operatie willen ze voor een deel beta-
len uit het ‘verleasen’ van de milieuwinst aan 
bouwbedrijven, de industrie, de Rotterdamse 
haven en Schiphol. 
Melkveehouder Bert-Jan Verboom uit de Oude 
Meije is één van de tien initiatiefnemers. 
De boeren willen een plaatselijke coöperatie 
oprichten, namelijk ‘Boeren met perspec-
tief ’. Deze coöperatie moet het verleasen van 
stikstofruimte regelen. Het systeem lijkt op 
de handel in CO2 rechten, die nodig is om de 
klimaatdoelstellingen te behalen. 
Inmiddels is het plan van de boeren gepresen-
teerd aan gemeenten, provincies, het ministerie 
van Landbouw en Natuur en natuurbescher-
mingsorganisaties. Ook hebben enkele boeren 
een bezoek gebracht aan minister Carola 
Schouten om hun stikstofplan te presenteren. 

Fiets puzzeltocht met kramen

wachtten alle leerlingen hen, vanwege de sto-
mende regen, in de hal op.
Het bruidspaar werd verwelkomd als echte VIP 
gasten. Zij hadden de eer onder versierde bogen 
door te lopen en werden door de leerlingen 
begroet met een hartelijk applaus.
Het programma had een vervolg in het speel-
lokaal waar de kinderen van groep 2/3 een feest-
programma voor de juf hadden voorbereid.
De leerlingen droegen hun mooiste kleding, 
versierd met zelfgemaakte sluiers en stropdassen. 
Ook droegen alle kinderen tulp corsages, omdat 
de bruidegom in de tulpveredeling werkt. Er 
werden gedichtjes opgezegd, foto’s gemaakt en 
natuurlijk cadeaus overhandigd. Na een feestelijk 
uurtje op school, zwaaiden alle kinderen van 
de school het bruidspaar weer uit. Zij vertrok-
ken naar Kasteel Woerden waar de feestdag een 
vervolg kreeg.
Juf Carolien en haar man zijn gaan wonen in 
Bodegraven.
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In gesprek met… Gerrit & Annie Baas-Vreeburg

Als het even kan dan pakken ze de trekker en gaan 
een rondje rijden. De meeste mensen uit ons dorp 
zullen ze vast wel eens tegen gekomen zijn. Ze ge-
nieten van hun bijna dagelijkse tochtjes, Gerrit en 
Annie Baas. Hierover later meer, want … Ook zij 
wonen inmiddels 34 jaar in ons dorp, in één van 
de twee gasbeton woningen aan de Middenweg 
23. Jaren hebben ze de post rond gebracht, maar 
laten we bij het begin beginnen.

Gerardus Petrus Cornelis (Gerrit) Baas is op 31 
maart 1941 geboren aan de Hollandsekade 1 in 
Slikkendam, Woerdense Verlaat als zoon van Jan 
Baas en Geertje Hartveld. Gerrit was het derde 
kind in het gezin van de familie Baas met elf 
kinderen, bestaande uit twee jongens en negen 
meisjes. Gerrit volgde de lagere school aan de 
Rooms-Katholieke Basisschool St. Antonius in 
Noorden. De school stond op de plek waar nu 
Coop supermarkt in Noorden is gevestigd. Eén 
keer moest Gerrit een klas over doen, want hij 
werd van klas 2 terug gezet naar klas 1. Toen hij 
14 jaar was kwam hij van school. De schooljaren 
liepen toen nog van april tot april. Gerrit ging niet 
meer naar de middelbare school, want Boudewijn 
(roepnaam Bou) Voorend kwam op zijn brom-
mertje naar de familie Baas gereden en kwam 

vragen of Gerrit hem wilde 
komen helpen met melken. 
Bou Voorend had tot dan 
een paar oude mannetjes 
die hem ’s middags altijd 
hielpen bij het melken, maar 
die gingen stoppen. Gerrit 
kwam gelijk in volledige 
dienst en heeft er uiteindelijk 
17 jaar gewerkt. Toen Gerrit 
er kwam werken had Bou 
Voorend net een nieuwe 
melkmachine gekocht. 
Voorend had echter de pech 
dat hij met een vinger tussen 
de V-snaar van de ma-
chine kwam en een poosje 
uitgeschakeld was. Goede 
raad is duur, dus werd aan 
Gerrit gevraagd of hij ook ’s 
morgens kon komen melken 
en dat is toen 17 jaar zo ge-
bleven. “Ik begon ’s morgens 
al om vijf uur. Vaak was Bou 
Voorend dan nog niet uit 

bed. Dan gooide ik een hand grind op het dak en 
kwam hij er uit. Maar ik had ook pech met mijn 
ringvinger aan mijn rechterhand. Het gebeurde al 
in het eerste jaar dat ik daar werkte. Bou Voorend 
had een nieuwe hooiberg gekregen en bij het hooi-
bouwen werd het hooi met een grijper naar boven 
in de hooiberg getrokken. Op een gegeven mo-
ment zaten de kabels boven de grijper gedraaid en 
ik dacht ze met mijn hand even terug te draaien. 
Maar dat ging goed mis want mijn ringvinger van 
mijn rechterhand kwam er tussen. Het gevolg was 
dat ik sindsdien het topje van deze vinger moet 
missen. Ik was een maand uit de roulatie”. 
Gerrit was 30 jaar toen hij verkering kreeg. Met 
een groep vrienden gingen ze wel eens dansen bij 
boerderij Meerrust in Warmond, thans restaurant 
De Moerbei. Op de dansvloer ontmoette hij daar 
ene Annie Vreeburg en het was liefde op het eerste 
gezicht.

Haar naam is genoemd, Annie Vreeburg. Haar 
volledige naam luidt Johanna Christina Vreeburg. 
Annie is op 2 september 1946 in Voorschoten 
geboren als dochter van Willem Vreeburg en Dien 
de Hosson. Annie komt uit een gezin met twaalf 
kinderen, vijf meisjes en zeven jongens en is het 
op één na jongste kind. 

Na de kleuterschool ging Annie naar een Rooms 
Katholieke lagere school, de zogenaamde ‘Elzen-
laanschool’. Na de eerste klas werd besloten om 
Annie de lagere school te laten vervolgen aan het 
bijzonder lager onderwijs. Dit werd gegeven aan 
de Lidwinaschool in Leiden. Toen was deze school 
alleen voor meisjes toegankelijk. Daar kreeg ze les 
van zuster Edith Heemskerk. Ook voor Annie zat 
er geen vervolg onderwijs in. Op 16-jarige leeftijd 
ging Annie werken in het Sint Elisabeth Zieken-
huis aan de Hooigracht in Leiden. Zij kwam bij 
de huishoudelijke dienst en dat betekende dat zij 
hielp bij het schoonmaken van het ziekenhuis. 
“Maar na twee jaar was ik het zat. Ik kon niet zo 
goed tegen die zieke mensen. Mijn vader pro-
beerde mij te motiveren door te zeggen: ‘Annie, 
je moet het proberen, proberen, proberen…’. Het 
lukte me echter niet. Achter de rug van mijn vader 
om heb ik toen gesolliciteerd bij Boekbinderij Jan-
sen Binders B.V. in Leiden. Daar heb ik zeven jaar 
gewerkt en hielp bij allerlei klusjes in de boekbin-
derij. De laatste jaren voor mijn huwelijk heb ik 
op meerdere adressen in de huishouding gewerkt, 
o.a. bij minister Nelissen. Minister Roelof Johan-
nus Nelissen was toen minister van economische 
zaken in het kabinet De Jong. 

Gerrit en Annie hebben acht maanden verke-
ring gehad, toen traden ze in het huwelijk. Op 
13 december 1971 zijn ze in Nieuwkoop voor 
de burgerlijke stand getrouwd, daarna werd hun 
huwelijk kerkelijk ingezegend in de Rooms Ka-
tholieke Sint Martinus kerk in Noorden. Martinus 
was een Franse heilige, die omstreeks 316 in het 
tegenwoordige Hongarije geboren werd. Op jonge 
leeftijd werd hij soldaat en als vijftienjarige trok 
hij naar Gallië (Frankrijk). Bij een stadspoort van 
Amiens ontmoette hij een bedelaar, aan wie hij de 
helft van zijn mantel gaf. Omdat de helft van de 
mantel eigendom was van Rome, kon hij slechts 
zijn eigen helft weggeven. Volgens een legende 
was deze bedelaar een verschijning van Jezus, of 
stond de bedelaar symbool voor Christus. Marti-
nus liet zich bekeren en verliet het leger. Hij was 
inmiddels christen geworden en na zijn diensttijd 
vestigde hij zich omstreeks het jaar 360 als klui-
zenaar. Volgelingen sloten zich bij hem aan en zo 
ontstond een van de eerste kloosters in Frankrijk. 
In 372 koos men Martinus tot bisschop van Tours. 
Hij overleed in het jaar 397. 
Het bruiloftsfeest van Gerrit en Annie werd ge-
houden in café De Klinker in Noorden. Zij gingen 

• MIDDENWEG 2F • 3474 KC •
• TEL. 691971 •
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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 0348-692 388

Heftrucks  •
Hydr. kranen  •

Sloopsorteergrijpers  •

•  Motoren
•  Onderdelen
•  Hydr. slangen service

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

   Lekkere 
       Zeeuwse
bolussen

wonen in een huisje van Gerrit zijn vader aan de 
Korte Meentweg in Woerdense Verlaat. Hij had 
dat huisje kunnen kopen van zijn vader. Gerrit 
en Annie kregen twee kinderen, Linda in 1972 en 
Gert-Jan in 1974. 

Op 17 april 1972 is Gerrit bij de gemeente 
Nieuwkoop in dienst gekomen, bij de afdeling 
Plantsoenendienst. Dagelijks ging hij er op uit 
om te maaien, schoffelen, bomen te planten en 
te onderhouden en vele andere werkzaamheden 
die op zijn pad kwamen. Toen Gerrit in dienst 
trad, was hij officieel ook nog in dienst bij Bou 
Voorend tot 1 mei 1972. Dus ging hij nog twee 
weken lang ’s morgens eerst melken en vervol-
gens naar de gemeente. De familie Voorend geeft 
bij monde van zoon Sjaak aan dat ze aan Gerrit 
altijd een hele goede hulp hebben gehad. Gerrit 
vertelt enkele leuke anekdotes over zijn tijd bij de 
gemeente Nieuwkoop. “Ik werkte nauwelijks een 
jaar bij de gemeente toen er door de personeels-
vereniging een feest werd gegeven. Ik had erg veel 
zin om daar heen te gaan, maar Annie kon niet 
mee want zij was hoogzwanger. Omdat ik geen zin 
had om er alleen heen te gaan, is Joke Voorend, 
een dochter van Bou Voorend, met mij meege-
gaan. We hebben heerlijk gedanst op de dansvloer, 
maar ik merkte wel dat er onder de collega’s werd 
gesmoesd. De volgende dag moest ik op het matje 
komen bij de personeelsvereniging. Daar kreeg 
ik te horen dat ik in het vervolg geen ‘vreemde’ 
vrouw mocht meenemen, maar alleen mijn eigen 
vrouw”. Een andere leuke anekdote heeft te maken 
met zijn werkzaamheden bij de gemeente. “Ik 
was aan het maaien voor de gemeente en het was 
warm weer. In de loop van de middag kreeg ik 
toch wel dorst en omdat ik in de buurt van café 
De Klinker in Noorden was, ging ik daar even 
naar binnen om een biertje te drinken. Maar dat 
zal je net zien, komt mijn baas daar naar binnen. 
Ik moest gelijk weer aan het werk gaan en mocht 
nog wel mijn flesje bier op de grasmaaier verder 
opdrinken. Daarna moest ik op kantoor komen en 
kreeg een flinke reprimande met de mededeling 
dat het nooit meer mocht gebeuren. Uiteindelijk 
heb ik 30 jaar met heel veel plezier bij de gemeente 
Nieuwkoop gewerkt. Ik heb het er buitengewoon 
naar mijn zin gehad”. 

Annie is na haar huwelijk bij bejaarden gaan 
werken in de huishouding. Nadat ze vijftien jaar 
in Woerdense Verlaat hadden gewoond, zijn ze 
in 1986 in ons dorp komen wonen in de zoals 
dat heet gasbeton woning aan de Middenweg 23. 

Annie is toen gaan werken bij Promatrix in ons 
dorp en tot slot tot haar 67-ste jaar bij Assemblage 
bedrijf De Rijnstreek in Woerden. 
Omdat Gerrit op zijn 61-ste jaar kon stoppen 
met werken bij de gemeente Nieuwkoop, gingen 
ze samen post in Zegveld en de Meije rondbren-
gen voor Sandd. Dit hebben ze twaalf jaar vol 
gehouden. Toen zijn ze noodgedwongen gestopt. 
“Er zat zoveel administratie aan vast, dat was niet 
leuk meer”. 

De grootste hobby van Gerrit is zijn trekker. “Ik 
heb wel vijf trekkers gehad van dik 50 jaar oud. 
Nu heb ik nog één trekker, een Lanz Bulldog 
uit 1959”. Deze trekker was ontworpen door de 
Duitse ingenieur Fritz Huber en had een liggende 
eencilinder tweetaktgloeikopdieselmotor. Door 
deze eencilinder had de trekker een karakteristiek 
geluid, een staccato ‘boem-boem’ geluid. Hij werd 
gemaakt door Heinrich Lanz uit Mannheim. Als 
het even kan gaat Gerrit, het liefst dagelijks, met 
de trekker een toertje maken, waarbij Annie op 
de bijrijdersstoel bij Gerrit zit. Meestal is het een 
rondje van zo’n 25 km, vaak door de Meije. “We 
doen daar ongeveer twee uur over. Het maakt 
niet uit of het zomer of winter is, we gaan! In het 
verleden hebben we veel toertochten meegereden, 
zoals de O.P.A. trekkerdag in Kamerik. O.P.A. staat 
voor Oldtimer Parade Aanslingeren. Soms reden er 
wel drie trekkers van mij mee”. En wie heeft Gerrit 

en Annie niet door het dorp met hun trekker zien 
rijden. Maar… wat gebeurt er na dit interview? De 
trekker gaat stuk. Is met geen mogelijkheid meer 
aan te krijgen. Volgens Gerrit en Annie betekent 
dit ook het einde van de dagelijkse rondjes. Ze heb-
ben besloten de trekker nog wel te laten repareren 
en daarna te verkopen, want een kapotte trekker 
is niet te verkopen. Jammer, want zo is een uniek 
dorpsgebeuren ineens verleden tijd. 

Voor Gerrit sloeg het noodlot op 12 maart 2014 
toe. Hij kreeg die dag zowel een hersen- als een 
hartinfarct. Gelukkig is hij redelijk goed hersteld, 
alhoewel zijn conditie niet meer 100% is. Dat 
Gerrit een half jaar niet met de auto mocht rijden, 
was wel even een dingetje, maar gelukkig gaat dat 
weer prima. “Graag gaan Annie en ik wandelen. 
Twintig minuten is voor mij het maximum. Ik 
haal net het bruggetje bij het Branderpad. Annie 
kan ik niet bijhouden, die gaat zo hard af”. Als het 
mooi weer mogen ze graag voor de garage buiten 
zitten, heerlijk chillen. Ondertussen zwaaien ze 
naar alle voorbijgangers. 

Gerrit en Annie wonen nog steeds met heel veel 
plezier aan de Middenweg en zijn ontzettend blij 
met hun buren Hannes en Riet Uittenbogaard. 
“Zij zijn heel goed voor ons. Daar zijn wij hen 
heel dankbaar voor. Dat mag ook wel eens gezegd 
worden”. 
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Tel. 0615080215

Lisette_pauw@hotmail.com

Lisette Pauw
Prinses Beatrixstraat 12
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Henk Oskam

Dorpsconsulent ZegveldZorgt

Mobiel: 06-14326531
E-mail: dorpsconsulent@zegveldzorgt.nl

Bezoek en post adres: 
Hoofdweg 70, 3474JG Zegveld
www.zegveldzorgt.nl

Werkdagen:

Dinsdag, woensdag en donderdag
Henk Oskam Wer

Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

Hoofdweg 58 - 3474 JG Zegveld - Tel. 0348 - 691220
schilder@beukers.info

Schildersbedrijf

Beukers
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������������aannemersbedrijf

Prunuslaan 8, 3474 HA Zegveld, tel. 0348-691572

• 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.
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Stuur een kaartje naar 
De Berichtgever!!

Als u wilt dat een geboorte, jubileum, overlijden 
etc. in De Berichtgever vermeld wordt, dan 

verzoeken wij u dit ons te melden.  
Vergeet u dus niet om de Berichtgever een 

kaartje te sturen! 

Uw kaartje kunt u het beste sturen naar: 
Gert Ton, Broeksloot 43, 3474 HS  Zegveld

De 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.

26 sep: Kledingbeurs, afgelast
26 sep:  Goede Doelen Dag/fietspuzzeltocht met 

kramen door heel Zegveld heen tussen 
10.00 en 15.00 uur

26 sep:  10.00 – 16.00 uur open informatiedag 
Milandhof

  3 okt:  10.00 – 16.00 uur open informatiedag 
Milandhof

13 okt:   Passage. Ds. H.G. de Graaff uit Nieu-
werbrug komt spreken over: ‘Depressi-
viteit, hoe ga je daar mee om?’ Aanvang 
19.45 uur in de Milandhof

14 okt:  Oliebollen verkoop KNA
 7 nov:  Najaarsconcert KNA
21 nov: Sinterklaasintocht in Zegveld 

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

Kopij voor het volgende nummer dient uiter-
lijk woensdag 7 oktober 2020 
bij ons binnen te 
zijn. Adver tenties 
uiterlijk vrijdag 
9 oktober 2020. 

Voor het laatste Zegveldse 

nieuws, kijk even op de 

Facebooksite van 

De Berichtgever en op 

www.zegveld.net

Burgerlijke stand

Geboren: 

13 juni 2020
Alain William (Alain), zoon van
Radboud & Anouk van der Kooi-Wilk
Sjaak Boezemanstraat 49, 3145 SW  Maassluis

15 juni 2020
Storm Rutger (Storm), zoon van
Felicity Geers
Dorpsstraat 6, 3474 JR  Zegveld

19 juni 2020
Raeven Willemijn (Raeven), dochter van
Zeb & Noesjka van Drie-van Elk
A.G. de Vrijestraat 10, 2806 SP  Gouda

25 juni 2020
Tiemen Wijnand Marian (Tiemen), zoon van
Bastiaan Brak & Coline Meijers
Rietveld 24-A, 3443 XC  Woerden

2 juli 2020
Patrick Jan Leo (Patrick), zoon van
Lennard van Dam & Denise van den Hoeven
Populierenlaan 12, 3474 HC  Zegveld

7 juli 2020
Cornelis Hendrik (Cornelis), zoon van
Bert Jan & Marijke Verboom-Keuter
Oude Meije 4, 3474 KM  Zegveld

9 juli 2020
Tieme, zoon van 
Cornelis van Ingen & Lianne van Ingen-
Steenwijk
Kennedylaan 52, 2421 EP  Nieuwkoop

30 juli 2020
Nathan Jacobus (Nathan), zoon van
Lennart & Amanda Spies-Muis
Stationsstraat 18, 3371 AX  Hardinxveld-
Giessendam

6 augustus 2020
Samuël, zoon van
Leendert & Klazina van Ingen-van Vliet
Molenweg 39, 3474 KX  Zegveld

14 augustus 2020
Noud Dirk Jan (Noud), zoon van
Kevin van Veldhuizen & Lizette Habben Jansen
Berkenlaan 6, 3474 KA  Zegveld

18 augustus 2020
Henriëtte Leah (Leah), dochter van
Ruben & Anita Geertsma-de Kruijf
Het Nooitgedacht 2, 1661 BV  De Weere

19 augustus 2020
Geert Theodorus Hendricus (Geert), zoon van
Henk & Annemarie Spruit-Smit
Molenweg 12, 3474 KZ  Zegveld

3 september 2020
Jael Lucy (Jael), dochter van
Daniël & Janneke van Draanen-van Oosterom
Dorpsstraat 8, 3474 JR  Zegveld

4 september 2020
Zoë, dochter van
Hans & Hélène Vermaat-Boer
Broeksloot 33, 3474 HS  Zegveld

Huwelijk:

1 september 2020
Niels Ebbelink & Nicole van Dijk
Mercuriusburg 44, 3437 GZ  Nieuwegein

1 oktober 2020
Bram de Groot & Anne Molenaar
Saturnusstraat 11, 2402 DA  Alphen aan den Rijn

2 oktober 2020
Stefan Bosch & Kirsten Klein
Kruisstraat 5, 3441 BW  Woerden

40 jaar getrouwd:

26 september 2020
Arie & Hennie de Bruijn-Leusink
Pr. Beatrixstraat 11, 3474 JV  Zegveld

60 jaar getrouwd:

25 mei 2020
Dick & Lieneke Langerak-van Dommelen
Wilgenlaan 14, 6711 NK  Ede

Overleden:

9 juli 2020
Teunis (Teus) de Bruijn
in de leeftijd van 73 jaar
Hoofdweg 144A, 3474 JK  Zegveld

15 juli 2020
Johanna (Jopie) Kruijt-Visser
in de leeftijd van 84 jaar
Milandweg 67, 3474 KK  Zegveld

16 juli 2020
Jacob Hendrik (Jaap) Verburg
in de leeftijd van 68 jaar
Lijsterbeslaan 8, 3474 HE  Zegveld

2 augustus 2020
Klasina Adriana (Carla) van de Geer
in de leeftijd van 62 jaar
Laatst gewoond hebbende: Korensloot 8, 3474 
HL  Zegveld
Correspondentieadres: Lavendel Uitvaartbege-
leiding
t.a.v. familie van de Geer
M.A. Reinaldaweg 51, 3461 CD  Linschoten

Verhuisd

Riet de Jong-Bol is verhuisd van Dorpsstraat 27 
in Zegveld naar: Iepenhof 5, 3442 GZ  Woerden

Hartelijk dank
Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele 
felicitaties in de vorm van kaarten, medeleven, 
bloemen en goede wensen die wij mochten ont-
vangen in verband met ons 50-jarig huwelijks-
jubileum.

Johan & Riet Uittenbogaard
Middenweg 21, 3474 KC  Zegveld

Dankbetuiging 
Via deze weg willen wij u heel hartelijk danken 
voor de gebeden, kaarten en gesprekken die wij 

ontvangen hebben tijdens het ziekbed en na het 
overlijden van onze (schoon)moeder en oma
                 Jopie Kruijt-Visser
Het was hartverwarmend en heeft ons heel erg 
gesteund.

Familie Kruijt
Milandweg 67, 3474 KK  Zegveld

DANK
Graag willen wij iedereen bedanken voor de 
felicitaties, in wat voor vorm dan ook, die wij 
mochten ontvangen bij ons 55-jarig huwelijks-
jubileum. Ondanks de coronatijd is het toch een 
hele mooie dag geworden.

Hartelijkje groeten van
Kees & Plonie Vergeer
Rondweg 52, 3474 KG  Zegveld



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


