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Al ruim 40 jaar werkzaam op dezelfde plek. 
Wie kan dat tegenwoordig nog zeggen? 
Irene Keyzer heeft het ‘gepresteerd’. Na zo-
veel jaren in het onderwijs neemt ze voor de 
zomervakantie afscheid van de Jorai-school 
en van haar beroep als leerkracht. 
Irene deed in 1978 examen op de pedagogi-
sche academie. Het was een moeilijke tijd in 
het onderwijs, er waren weinig banen. Dat 
betekende veel sollicitaties waar de leukste 
uit werd gekozen. Bij de Jorai-school viel de 
keuze op Irene. Ze had meteen voeling met 
het dorp, de polder en de mensen. Er was 
veel herkenning uit haar eigen jeugd, die ze 
doorbracht in het dorpje Werkhoven. 
Toen Irene op haar 20e startte op de School 
met de Bijbel, ging ze op kamers in Woer-
den.  “Ik weet nog dat het zo’n strenge winter 
was in het 2e jaar dat ik er werkte. Ik ging 
elke dag op de fiets naar m’n werk, door de 
sneeuwbuien en de kou”. 
Toen Irene startte in 1978 was de school 
nog gevestigd aan de Hoofdweg. “Het was 
een heel ander gebouw, maar wel goed. Het 
onderwijs van toen is niet te vergelijken met 
het onderwijs dat vandaag de dag wordt 
gegeven. Het was een tijd van klassikaal 
onderwijs, rijtjes stampen en veel schrijven. 
In de loop van de tijd zijn de methodes 
geregeld herschreven. Dat zal ook steeds 
blijven en moeten gebeuren.  Tegenwoordig 
is er veel aandacht voor de professionalise-
ring van de docent. Dat vragen de ouders en 
dat vraagt de maatschappij. Grappig is dat 
bepaalde zaken weer terugkomen. Nu wordt 
er weer naar voren gehaald dat de tafels 
geautomatiseerd moeten worden en rijtjes 

geleerd. Kortom, het onderwijs is dynamisch 
en dat is leuk.”
Irene herinnert zich nog goed het moment 
dat er verhuisd werd naar een nieuw 
schoolgebouw aan de Nieuwstraat. “Ik zie 
ons nog gaan met de schoolbankjes over de 
Hoofdweg.”
Irene begon op de nieuwe locatie in groep 4. 
Ze heeft echter alle groepen lesgegeven. “Alle 
groepen waren eigenlijk erg leuk. Het is de 
kunst je te verplaatsen in de kinderen. Bij de 
jongste kinderen ben je meer een spel aan 
het spelen in je uitleg. Bij de bovenbouw is 
dat weer anders”.
Na enkele jaren fulltime te hebben gewerkt, 
startte Irene ook op de kunstacademie. Dat 

Juf Irene: “Het is nooit saai geweest”

was een parttime opleiding aan de HKU van 
4 jaar. “Dat is altijd een rode draad in mijn 
leven geweest; het zelf willen creëren in de 
kunst en in het onderwijs.” Veel leerlingen 
zullen haar ook herinneren als de juffrouw 
die zo mooi kon tekenen en schilderen. 
Na jarenlang leerkracht te zijn geweest van 
een eigen/gedeelde klas, geeft ze op dit 
moment alleen de creatieve vakken. “Het 
creatieve onderwijs zit tegenwoordig echter 
ook verweven in de rest van de vakken. De 
maatschappij vraagt namelijk om creatieve 
mensen, om ambachtslieden en bijvoor-
beeld mensen die probleemgericht kunnen 
werken. De basis hiervoor wordt op de 
basisschool gelegd.”
Op 10 juli neemt Irene officieel afscheid van 
de Jorai-school. Er wordt een feestje georga-
niseerd, speciaal voor de kinderen. 
“Ik ga me meer richten op de kunst; op het 
geven van workshops, het maken van schil-
derijen en het meedoen met tentoonstellin-
gen. Ik ga het werk op school echter wel mis-
sen. Afgelopen week stond ik in de centrale 
hal en ben letterlijk even ‘stil gaan staan’. Ik 
bedacht me hoe het in m’n ritme zit om naar 
school te gaan en hoe fijn het contact met de 
kinderen en de ouders is. Ik ga de verhalen 
van de kinderen erg missen. De buitenwe-
reld denkt dat je iedere dag hetzelfde doet, 
maar het is een heel afwisselend beroep. De 
kinderen zijn elk jaar anders. Het vraagt veel 
van je eigen creativiteit, die heb ik er altijd in 
gestopt. Het is nooit saai geweest’. 
De Berichtgever wenst Irene een heel fijn 
afscheidsfeest en veel succes met haar werk-
zaamheden in de kunst!  �      

Na ruim 40 jaar 
neemt juf Irene 
afscheid van de 
Jorai-school

Meijeloop op 26 augustus 
(Een ingekomen bericht)

De Oranjevereniging ‘De Meije’ organiseert op maandagavond 26 augustus 2019 voor de 54e 
keer de Rabo – Meijeloop. Er zijn verschillende afstanden te lopen. De start is om 19.30 uur 
en inschrijven kan op de dag zelf tussen 18.30 uur en 19.15 uur bij de start. Het inschrijfgeld 
bedraagt € 4,00 (kinderen € 2,00) Start en finish zijn voor alle afstanden bij de Hollandse 
Boerderij, Meije 63 te Bodegraven.

  2    km  Kinderen t/m 12 jaar
  6,6 km  Keerpunt voor de rotonde bij de Rijn
15    km Keerpunt bij kruising Oude Meije

Voor meer informatie kunt u bellen naar 06 – 39855320 of 0172 – 685512.

Alle deelnemers zijn verplicht rechts aan te houden. Deelname is voor eigen risico.
Er is tijdwaarneming aanwezig. En natuurlijk zijn er mooie prijzen beschikbaar gesteld door 
Rabobank Rijn en Veenstromen.
Komt u ook op 26 augustus sportief meedoen?  �

Rijn
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De kapsalon is 
wegens vakantie gesloten 
van 22 juli t/m 12 augustus

Voor 

creatieve 

vormgeving 

en realisatie

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening
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De wijkagent 

aan het woord
Misschien dat 
sommige Zeg-
velders haar al 
gezien hebben, 
maar voor de 
redactie was ze 
nog onbekend. 
Reden genoeg 
om de nieuwe 
wijkagent van 
Zegveld eens 
op de koffie te 
vragen. 
Sinds eind 
april is Joyce 
Kroon samen 
met 2 andere 
collega’s wijkagent in Harmelen, Kamerik en Zegveld. 
Ze is nieuw hier in Zegveld, maar werkt al 15 jaar bij 
de politie. Ze vertelt dat ze 18 was toen ze de bij de 
politie begon. 10 jaar lang heeft ze op straat gewerkt 
en daarna 5 jaar bij de recherche. 
Na 5 jaar begon het weer te kriebelen om iets nieuws 
te doen en om weer ‘naar buiten te gaan’. Solliciteren 
op wijkagent was toen een kleine stap. 
Als wijkagent is ze de schakel tussen de wijk en de 
politieorganisatie. Haar rol is het signaleren van straf-
bare feiten, het geven van advies en het doorverwijzen 
indien nodig. 
Joyce legt uit dat de politie meldingsgericht werkt. Als 
er geen meldingen zijn, zullen we haar dus ook niet 
vaak zien. 
Als ik Joyce vraag naar haar eerste indruk van Zeg-
veld, noemt ze dat het een echt dorp is. “Ik herken het 
van het dorp waar ik zelf vandaan kom. Het is veel 
‘ons kent ons’ en ‘we lossen het zelf wel op’. Dat is een 
goede mentaliteit, zolang men open staat voor advies. 
Strafbare feiten moeten wel altijd bij de politie gemeld 
worden.”
“In april is er al een avond bij het Dorpsplatform 
georganiseerd in de Milandhof rondom het thema 
veiligheid. Daar waren de burgemeester en wij als 
wijkagenten ook bij. Jammer genoeg waren er toen 
weinig Zegvelders aanwezig. De komende maanden 
kunt u mij wellicht een keer treffen in het dorp of bij 
de plaatselijke verenigingen. Het is goed om het dorp 
op deze manier te leren kennen”.
Joyce is ook actief op het Social Media kanaal Insta-
gram. Dit doet zij onder het account @wijkagenten-
woerden. Op die manier informeert zij haar volgers 
over haar werkzaamheden.

Als u Joyce wilt bereiken, kan dat via 0900-8844 of u 
kunt haar opzoeken op www.politie.nl en een bericht 
achterlaten. 
De Berichtgever wenst Joyce heel veel succes en 
plezier bij haar werk.  �

Open Erf dag
Op 1 juni jl. was het prachtig 
weer, het was dan ook heel 
druk op de Open Erf dag bij 
het Thomashuis. Naar schatting 
zijn er zo’n tweehonderd men-
sen geweest. Ruim 25 mensen 
zaten door de hele tuin ver-
spreid te genieten van een High 
Tea die verzorgd was door het 
Activiteitencentrum Zegveld. 
Enkele jeugdige bezoekers 
mochten onder begeleiding 
van kunstenaar Henk Kooy een 
landschap schilderen. Henk is 
één van de vaste vrijwilligers 
in Atelier de Schuur. Krish 
en Sven hadden wel een hele 
warme taak. Zij demonstreer-
den hoe je moest Raku-stoken. 
Dit gebruik komt oorspronke-
lijk uit Japan. De gemaakte geglazuurde voorwerpen 
worden in een oven van ongeveer duizend graden 
gebakken. En op het moment dat het glazuur gesmol-
ten is en de voorwerpen er glanzend uitzien worden 
ze eruit gehaald met een stevige tang. Vervolgens 
worden ze in kuiltjes in de grond, die gevuld zijn met 
zaagsel, gelegd. Daar vatten de voorwerpen vlam. Dan 
wordt er een ‘deksel’ op de kuil geplaatst waardoor het 
materiaal kan afkoelen en smoren. Na een minuut of 
twintig kan het werk eruit gehaald worden en verder 
worden afgekoeld in water. Daarna worden roet en 
stro eraf gepoetst. Er zijn nu zwarte barstjes in het 
glazuur (craquelé) ontstaan door de grote tempera-
tuurswisseling en de ongeglazuurde delen van het 
voorwerp zijn door het zuurstoftekort ook zwart 
geworden. Het geglazuurde voorwerp heeft zo zijn 
specifieke Raku-karakter gekregen.

Expositie
Op 13 juli a.s. wordt een tentoonstelling met kunst 
uit Atelier De Schuur in het Ziekenhuis in Woerden 
officieel geopend. Om 13.00 uur vindt het officiële 
gedeelte plaats. Belangstellenden kunnen hierbij 

aanwezig zijn. Er wordt voor een hapje en een drankje 
gezorgd. Er is een informatieboekje beschikbaar 
waarin u meer informatie over de kunstwerken kunt 
lezen. De schilderijen én keramiek zullen tot 21 sep-
tember in het ziekenhuis te zien zijn. 

Jonge kerkuilen
Er zijn zes jonge kerkuilen gespot in de schuur van 
het Thomashuis. Jaarlijks komen er mensen van 
Nestkastenwerkgroep Woerden kijken of er uilen in 
de nestkast zitten. Jarenlang was er niets te zien, tot 
dit jaar! Een moeder met 6 jonge uilskuikens! Twee 
specialisten van de Nestkastenwerkgroep Woerden 
kwamen gelijk om de kuikens te registreren, te wegen 
en van een ring te voorzien. De moeder, zo bleek, 
komt uit Harmelen en is op 22-06-2016, als 28 dagen 
oud nestjong, geringd. Het jongste kuiken was 10 da-
gen terwijl de oudste al 20 dagen oud was. Het blijkt 
dat uilen om de dag een ei leggen. Daardoor komt 
er dus ook om de dag een jong uit. Moeder uil zit 
in deze tijd op het nest, terwijl vader uil het voedsel 
aanlevert totdat de jongen dit zelf kunnen.  � 

Wijkagent Joyce Kroon

Nieuws van het Thomashuis

Boekverkoop in 
Bibliotheek Zegveld 
(Een ingekomen bericht)

In Bibliotheek Zegveld kun je van 24 juni tot 15 juli 
boeken kopen. De boekverkoop is tijdens de reguliere 
openingsuren. 
De boeken verdwijnen uit de collectie van de 
Bibliotheek en gaan graag met je mee naar huis of op 
vakantie. Jeugdboeken € 0,50, andere boeken € 1,00 
(of 3 voor € 2,50). 
In Bibliotheek Woerden verkoopt NUdoen! het hele 
jaar door boeken.  �



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

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

Van 22 juli t/m 31 augustus 

zijn wij alleen op 

vrijdag en zaterdag open.
De broodaanbieding is op vrijdag

We blijven bereikbaar op 06 402 802 51
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Vorig jaar zomer reageerde 
Adrie van Werd, 54 jaar en 
afkomstig uit Gorinchem, 
op een advertentie van KNA 
waarin een docent slagwerk 
werd gevraagd. In septem-
ber is Adrie begonnen bij 
KNA. Later dat jaar bleek 
dat de toenmalige dirigent, 
Ties Wagensveld, ernstig 
ziek was en niet meer terug 
zou komen. Toen werd 
Adrie gevraagd om hem op 
te volgen in de rol van diri-
gent. Sindsdien is Adrie dus 
niet alleen slagwerkdocent 
maar ook dirigent van de 
slagwerkgroep en de fanfare. 
Die rol past hem uitstekend. 
Door zijn jarenlange erva-
ring in de musicalwereld 
weet hij de muzikanten altijd weer te inspireren. Zo 
had hij tijdens het voorjaarsconcert een klein show 
element ingebouwd in de show. Een van de solisten 
was zijn bladmuziek kwijt en wist niet meer wat hij 
spelen moest. Het orkest reageerde daarop en zo 
ontstaat een wisselwerking binnen het orkest. “Ik vind 
het leuk om zo’n grapje erin te verwerken. Dat houdt 
de boel levendig!”
Donderdag is voor Adrie de dag dat hij in Zegveld 
werkzaam is. Vanaf 14.00 uur geeft hij les aan de 
jeugdige slagwerkleerlingen. Zij krijgen individueel 
allemaal een halfuur les. Meisjes kiezen vaak voor de 
xylofoon terwijl de jongens meer voor slagwerk gaan. 
“Ik leer ze wel om op verschillende instrumenten 
te spelen. Zo kunnen ze op die manier zoeken waar 
hun voorkeur ligt. Om 17.00 uur komen alle jeugdige 
leerlingen samen en wordt er gezamenlijk geoefend. 

Dit vind ik het leukste onderdeel. Ik leer ze behalve 
noten lezen ook dat ze moeten kijken en luisteren 
naar elkaar. Dat wordt zo’n laatste uurtje dan ook 
in praktijk gebracht en dat is leuk om te zien.” 
Vervolgens komt om 18.00 uur de MPC (Mallet 
Percussion Corps) (Mallet betekent stokje waarmee 
klokkenspelen, xylofoon, vibrafoon en marimba’s 
worden bespeeld, red.) repeteren en kort daarop 
schuiven de drumbandleden aan. Om 20.00 uur is 
de fanfare aan de beurt voor de repetities. Al met al 
dus een druk programma!
De muziekkeuze van Adrie is heel breed: “We spe-
len van Lady Gaga tot aan Bach. Het is natuurlijk 
afhankelijk voor wie je speelt. Zo speel je op 4 mei 
een heel ander repertoire dan met een defilé van de 
Avondvierdaagse en weer anders in het voorjaars-
concert. Bovendien heb je te maken met verschil-

(Een ingekomen bericht)
Ons eerste lustrum zal plaatsvinden op zaterdag 7 sep-
tember a.s. van 15.00 uur tot 20.00 uur op de parkeer-
plaats achter de OLV Geboortekerk in de Meije.
Naast het gebruikelijke programma mogen we inmid-
dels aankondigen dat u dit jaar ook kunt genieten van:
-  live muziek van de Band ‘Memory Lane’ waar onze 

dorpsgenoot Daniël Burgers deel van uit maakt;
-  tussen 15.30 uur en 17.30 uur zal De Ballonnen-

clown zorgen voor prachtige ballonfiguren voor de 
kinderen;

-  en of het nog niet genoeg is, het uitdagende krat-
stapelen… hoe hoog durf jij te gaan?

De opbrengst zal dit jaar gaan naar het opknappen 
van de Pastorie en het up-to-date maken van de 
schoolbibliotheek. Het is absoluut de moeite waard 

Nieuwe dirigent voor Kunst Na Arbeid

lende leeftijden in de vereniging. Ik probeer 
voor elk wat wils uit te zoeken want: Music is 
fun! En dat moet het voor iedereen zijn.”
Het muzikale bloed stroomt al van jongs af 
aan door de aderen van Adrie. “Ik ben bij de 
plaatselijke vereniging gaan spelen, daarna 
volgde de militaire kapel tijdens mijn dienst-
tijd. Uit dienst gekomen ging ik naar het 
conservatorium. Daarna ben ik 12 jaar lang 
actief geweest in de Musicalwereld. Ik heb 
veel met Simone Kleinsma samengewerkt. 
Dat was een heel leuk, maar ook erg druk 
bestaan. Soms zeven of acht voorstellingen 
per week. Dat werd op een gegeven moment 
lastig te combineren met mijn gezin. Toen 
heb ik besloten om het over een andere 
boeg te gooien. Nu heb ik een drumschool 
in Gorinchem en geef ik les aan slagwerk-
groepen en fanfarekorpsen in verschillende 

plaatsen. Dat bevalt mij prima! Een enkele keer word 
ik nog gevraagd om in te vallen, de laatste keer was 
dit onvoorbereid bij de musical ‘Hairspray’. Dan moet 
je wel weer even alle zeilen bij zetten. Ik vraag de diri-
gent dan altijd wel om even wat extra aanwijzingen te 
geven, zodat ik goed kan meespelen. Dat is natuurlijk 
geweldig, maar het moet bij een enkele keer blijven.”
“Ik vind het heel leuk om onderdeel uit te maken van 
KNA. Het is een mooie vereniging. De lijnen zijn 
kort en dat werkt erg prettig. Ik werk graag met een 
bepaald thema. Dan komt de muziekcommissie met 
een voorstel voor muziek en daar gaan we dan drie 
maanden mee aan de slag. Op 11 juli a.s. kunnen we, 
tijdens het zomerconcert, laten horen en zien wat we 
dit keer hebben ingestudeerd. Het belooft weer een 
mooi concert te worden! U komt toch ook?”  �

5 jaar ‘De Meijerie’

Adrie van Werd geeft les aan Lotte Westerink

om eens te komen kijken in 
de Meije! 
Tot ziens op 7 september!

Namens de organisatie:
Petra Baartman, Lennie 
Bunnik, Mariëlle Stolwijk, 
Joke Bos, Leon Koot en Hans 
v/d Knaap.  �

OPROEP:
Het zou fijn zijn om bij de koffie/thee wat lekkers te kunnen verkopen voor 

de goede doelen. Dus wil je jouw bakkunsten tonen en wil je hier iets voor 

bakken? 
Tevens zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons op 7 september willen 

komen helpen! Wil je helpen bij de kinderactiviteiten in een kraam of achter 

de bar? Graag aanmelden bij: Lennie Bunnik, tel 06-47544338 of mailen naar 

demeijerie@gmail.com

Wilt u op de hoogte blijven van ‘De Meijerie’? 

Like ons op Facebook ‘De Meijerie’  �

, j ,
Joke Bos, Leon Koot en Hans 
v/d Knaap. �

dedememeijijererieie@g@gmamailil.c.comom

WiWiltlt u u o op p dede h hoooogtgte e blblijijveven n vavan n ‘D‘De e MeMeijijererieie’?’?  

LiLikeke o onsns o op p FaFacecebobookok ‘ ‘DeDe M Meieijejeririe’e’ �



Nijverheidsbuurt 5 • 3474 LA Zegveld

Machinehandel, Verhuur en Reparaties

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

en motoren. Verder leveren wij hydraulische slangen en toebehoren.

Ook voor constructiewerk en het lassen van ijzer, roestvast staal 

Heftrucks  •
Hydr. kranen  •

Sloopsorteergrijpers  •

•  Motoren
•  Onderdelen
•  Hydr. slangen service

en aluminium kunt u bij ons terecht.

Wilt u meer weten? 

Kom naar Nijverheidsbuurt 5 in Zegveld of 

neem vrijblijvend contact met ons op:

Tel. 0348-692388/06-50620862 

marceldonselaar@ziggo.nl

Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

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

Schildersbedrijf

Beukers
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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 vrijblij-
vende offerte. 



Welzijn Zegveld
Open Tafel
Er zijn in de zomermaanden twee Open Tafels, te 
weten op woensdag 10 juli en
op woensdag 21 augustus.

Fietsen
Ook in juli en augustus gaat het fietsen door, elke 2e 
en 4e donderdag van de maand.
Gestart wordt om 13.00 uur bij de Milandhof.

Zomerreces
In juli en augustus zijn er bij Welzijn Zegveld geen 
activiteiten, op bovenvermelde activiteiten na.
De commissie wenst u allen een fijne zomer en heet u 
in september weer hartelijk welkom.  �
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(Een ingekomen bericht)

We hadden er naar uitgekeken. Er waren 46 personen 
die zich op 5 juni jl. om 9.15 uur meldden bij de Mi-
landhof. We werden ontvangen met een heerlijk kopje 
koffie/thee en een lekker stukje vlaai er bij. Nadat 
iedereen een plekje had gevonden, nam voorzitter 
Herman het woord. Hij heette iedereen van harte 
welkom en vertelde dat we deze heerlijke traktatie 
te danken hebben aan een gift van een anonieme Zeg-
velder, waarvoor dank.

Er zijn geen mededelingen voor wat de toekomst 
betreft van Welzijn Zegveld. De gemeente heeft nog 
geen duidelijk plan, behalve dat we met de activiteiten 
door kunnen gaan tot volgend jaar augustus.
Verder deelde hij mee dat we naar het Pluimveemu-
seum zouden gaan in Barneveld en wenste allen een 
gezellige dag, waarna we om 10.00 uur vertrokken. 
Rond 11.00 uur kwamen we aan in Barneveld, alwaar 
we in twee groepen werden rondgeleid en uitgebreid 
ingelicht over het wel en wee van de KIP, waarna we 
met elkaar in de veilinghal met een echte veilingklok 
konden bieden op doosjes eieren, flesjes advocaat 
en leuke hand- en theedoeken. De veiling werd leuk 
gepresenteerd waarbij diverse mensen met een artikel 
naar huis gingen. Algauw was het 13.00 uur en tijd 
voor de lunch, die goed verzorgd klaarstond. Daarna 
waren er buiten nog diverse soorten raskippen te 
bezichtigen en uiteraard tijd voor het leuke winkeltje. 
Om half drie vertrokken en na een toer door o.a. 
de Hoge Veluwe ging het weer richting Zegveld. Bij 
Utrecht even in de file, maar we waren om 17.05 uur 
weer thuis. Al met al een prima geslaagde trip.

In Zegveld wachtte ons het Zegvelds diner, waar zich 
nog veel Zegvelders bij aansloten. Dit jaar stond de 
teller op ±130 personen. Volle bak dus. De dames van 
Trio Rianjo zorgden voor een gezellige ondersteuning 
en sfeer met hun 3 accordeons. Er werd nog een 
anonieme gast aangekondigd, die in de loop van de 
avond zou komen. Om 19.00 uur was het zover. Ons 
aller Gert Ton, met begeleiding van Daniël Burgers 
op de piano, bracht een vijftal liederen ten gehore. 
Het eerste lied ‘Mijn buurt’ was heel bijzonder. Gert 
had de tekst van ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld 
bewerkt naar de buurt uit zijn jeugd, heel erg leuk!! 
Daarna o.a. ‘Sophietje’ van Johnny Lion, ‘Avond’ van 
Boudewijn de Groot, ‘Sammie’ van Ramses Shaffy….. 

het werd heel erg gewaardeerd door het publiek en 
na “we want more” gaf Gert nog een toegift. Het 
werd een bewerking van het lied ‘Brabant’ van Guus 
Meeuwis, maar dan sloeg de tekst op Zegveld.
Tijdens deze avond werd er een PowerPointpresen-
tatie getoond met ‘historische foto’s’, ter beschikking 
gesteld door Dirk en Marijke Heemskerk. En om 
de gasten van deze avond nog een beetje bij de les 
te houden, werden er tussen deze presentatie door 
15 spreekwoorden getoond waarvan één woord was 
weggelaten, die moest dan worden ingevuld. Dat 
zorgde best nog wel voor wat hersenbrekers, dat bleek 

Zegvelds dagje uit en Zegvelds diner

In de veilinghal werd er geboden op doosjes eieren, flesjes advocaat en leuke hand- en theedoeken.

wel uit de uitslag. Slechts 1 tafel van de 13 tafels, had 
alles goed. De winnaars werden beloond met een 
ludieke prijs, een heerlijk flesje advocaat uit Barneveld 
en voor de 2e plaats waren er een paar doosjes met 
eieren.  

Het belangrijkste was het heerlijke buffet, verzorgd 
door de ‘Milandhof ’. Dankzij de vele vrijwilligers die 
meehielpen was het op deze manier mogelijk om voor 
een ‘kleine’ bijdrage van de gasten een heerlijk buffet te 
presenteren. Onder het genot van een kop koffie werd 
deze geslaagde avond om 10.00 uur afgesloten.  �

Nieuws van de polsstok vereniging
(een ingekomen bericht)

Het seizoen is inmiddels enkele maanden onderweg en er zijn nu al noemenswaardige prestaties geleverd. Zo 
zijn er dit seizoen 6 jeugdspringers geweest die hun licentie hebben behaald om op de grote schans te springen. 
Zij boeken flinke progressie, wat te zien is aan de persoonlijke records die wekelijks verbeterd worden. Bij de 
springers van de jeugdschans is een toename te zien in kwaliteit en aantal van springers. Daarom worden de 
jeugdtrainingen nu in 2 groepen gegeven. Heb jij ook eens zin om een training te volgen en te zien of deze spec-
taculaire sport iets voor jou is? Kom gerust eens langs op donderdagavond vanaf 18.30 uur bij de polsstokac-
commodatie aan de Nijverheidsbuurt. Iedereen is welkom, zowel jong als oud.
Als polsstokvereniging Zegveld leven we allen toe naar 31 augustus 2019, als het Nederlands kampioen-
schap polsstokverspringen in Zegveld wordt gehouden. Zet de datum alvast in je agenda, want dit prachtige 
evenement wil je niet missen. Vanaf ’s middags kun je de topspringers van Nederland bewonderen en deze 
zomersport beleven als nooit tevoren. Er is beleving voor jong en oud. We verwelkomen u allen graag!  �



Als mensen vragen “waar woont mevrouw Kuijf”, 
dan hoef je alleen maar te zeggen: “in het huis met de 
blauwe bollen in de tuin”. Deze woning is te vinden 
aan de Korensloot 18 in ons dorp. Dit keer zijn we in 
gesprek met mevrouw Jo Kuijf.  
Johanna Antonia Rosalia (Jo) Kuijf-van Breukelen 
werd op 21 februari 1933 geboren als dochter van 
Cornelis Antonius van Breukelen en Dina Cornelia 
Vonk. Haar geboortehuis stond in de Harmelerwaard, 
gemeente Vleuten. Het gezin Van Breukelen bestond 
uit vader, moeder en vijf kinderen, drie dochters en 
twee zonen. De vader van Jo was boerendaggelder. 

De lagere school werd gevolg aan de Sint Bavo in 
Harmelen, een basisschool voor rooms-katholiek 
onderwijs. Het was zo’n drie kilometer lopen van huis 
naar school. “Maar je liep met elkaar, je liep nooit 
alleen”. Jo vertelt: “Tijdens de oorlog hebben een lange 
tijd Duitsers ingekwartierd gezeten in de school. In 
die periode konden wij niet naar school. Niet dat ik 
het erg vond, maar toch… Mijn ouders hadden het 
niet breed en als kind ging ik regelmatig met een pan-
netje naar school en kreeg soms van de Duitsers wat 
soep of een prakkie eten mee voor het gezin. Toen we 
weer naar school konden, gingen we tussen de mid-
dag thuis eten. Ik zorgde er wel voor dat ik gelijk na 
het eten weer naar school ging, want dan ‘ontvluchtte’ 
ik het helpen bij het doen van de afwas”. Zoals bij 
bijna alle kinderen van rooms-katholieke huize het 
geval was, moest ook Jo twee- tot driemaal per week 
voor het naar school gaan naar de kerk, zeker in de 
vastentijd. Toen Jo acht jaar was, heeft zij haar Eerste 
Heilige Communie gedaan in de Sint Bavokerk in 
Harmelen en op twaalfjarige leeftijd de Plechtige Hei-
lige Communie in dezelfde kerk. “Uit school moest 
ik leren breien. In het begin 10 pennen. Maar toen ik 
het breien eenmaal onder de knie had, moest ik leren 
sokken breien en ook gaten in sokken leren stoppen. 

Gelukkig had ik hier geen hekel aan en het is me later 
goed van pas gekomen. 

Na de lagere school zat er voor Jo geen vervolg 
opleiding in. “Toen ik van school kwam had mijn 
vader mij voor dag en nacht verhuurd. Ik moest gaan 
werken bij boer Piet Boere in Gerverscop, een gezin 
met zeven kinderen. Ik werd er op verhuurd dat ik 
ook moest leren melken. Dat ging wel goed, maar ik 
vond het vreselijk om alleen het land in te gaan, zeker 
als het al schemerde of donker was. Ik schrok van het 
minste of geringste. Het was hard werken, melken, in 
de stal helpen, in de huishouding helpen en ’s avonds 
was het sokken stoppen of knoopjes aannaaien. Wel 
mocht ik naar naailes bij de zusters van de Sint-Bavo-
kerk. Dat was gezellig met mijn vriendinnen. De non-
nen waren wel streng. Als je het niet netjes had ge-
daan, dan werd het uitgehaald. De naailessen werden 
betaald door mijn vader. Eens in de vier weken was 
ik op zondag vrij. Dan mocht ik uit de kerk naar huis 
tot ’s middags half vier. En in de vastentijd mocht ik 
één keer in de week naar de kerk. Even anderhalf uur 
weg van de boerderij, wat een feest. Wat ik verdiende 
dat weet ik tot op de dag van vandaag nog steeds niet. 
De boer betaalde één keer per jaar uit. Nee, niet aan 
mij, maar aan mijn vader en die zette het verdiende 
geld op de bank”. Jo heeft zo’n vier jaar bij deze boer 
gewerkt. De kinderen van de boer werden groter en 
gingen meehelpen op de boerderij. “Ik was een soort 
overbodig geworden. Maar ik kan je wel vertellen, ik 
was blij dat ik er vanaf was”. 

“Daarna ben ik in de huishouding gaan werken bij 
diverse werkhuisjes, o.a. bij Houthandel Van Halm in 
Woerden en op de boerderij van de familie Van Ingen 
in Haanwijk”. Inmiddels had Jo de leeftijd van acht-
tien jaar bereikt en dat betekende dat ze naar dansles 
mocht. De danslessen werden gevolg bij Kees van 

Kooten in Vleuten. “Regelmatig gebeurde het dat ik 
té laat thuis kwam van dansles en dan zat mijn vader 
op mij te wachten. Hij dreigde dan dat als het nog 
een keer gebeurde, hij mij van dansles zou halen. Het 
dreigement is gelukkig nooit uitgevoerd”. 
Bij boer Van Ingen werd dagelijks de melk opgehaald 
door melkrijder Gert Kuijf uit Kockengen. Gert Kuijf 
werd hierbij geholpen door zijn zoon Toon. Deze 
Toon Kuijf had al snel een oogje op de huishoudster 
die bij familie Van Ingen werkte. Eerst werd er voor-
zichtig gezwaaid en ook werd er voorzichtig terug 
gezwaaid, maar al snel werd dat zwaaien uitbundiger. 
En als Toon zonder zijn vader de melk kwam opha-
len, werd er gepraat en daarna steeds langer gepraat. 
Zo kregen Toon en Jo uiteindelijk verkering. “Mijn 
vader was bezorgd over mij en vond het eerst maar 
niets als ik met hem meereed in de melkwagen. Toon 
was een harde werker. Zeven dagen in de week melk 
ophalen en tussen het melkrijden door stro halen 
voor de boeren en ook wel kolen rijden.

Na twee jaar verkering gingen Toon en Jo trouwen. 
Eerst voor de wet op 18 januari 1957 en vijf dagen 
later op 23 januari 1957 werd het huwelijk kerkelijk 
ingezegend door pastoor P.G.A. Swildens in de Sint-
Bavokerk in Harmelen. Antonius (Toon) Kuijf was op 
8 mei 1925 geboren te Laag-Nieuwkoop. “We gingen 
wonen aan de Kerkweg 28 in Kockengen in een huis 
dat gekocht was door de vader van Toon”. Inmiddels 
had Toon een melkrijders bedrijf in de Zegveldse 
Meije overgenomen aan de Meije 169. De melk die hij 
ophaalde, werd gebracht naar de melkfabriek CMC 
in Gouda. “Door zijn werk kwam Toon wel heel vaak 
laat thuis. Na een jaar zijn we met onze pasgeboren 
dochter Bep naar de woning aan de Meije 169 in 
Zegveld verhuisd. Toon kon de woning kopen van 
Teunis Bos die woonde op boerderij ‘De Loet’ aan de 
Meije 310. Zo woonden we bij het melkrijders bedrijf 
van Toon. Het was wel even wennen in de Meije. Er 
brandde geen enkele lantaarn”. Tussen het melkrijden 
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In gesprek met … Jo Kuijf-van Breukelen

Smakelijk & diervriendelijk rundvlees uit de Meije!

Onze stieren krijgen de ruimte om gezonde voeding tot zich te nemen en op 
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• dakbedekking & onderhoud • lood- & zinkwerk • centrale verwarming

Tel.: 0348-407690  Fax: 0348-407190
www.disseldorpinstallaties.nl



Op 12 juni jl. was het zover, de heropening van de 
Milandschool. Waarom nu een heropening? Loca-
tieleider Daisy Lehmann legt uit waarom. “Er is in 
de afgelopen twee jaar heel veel gerenoveerd op de 
school. Zo is er binnen nieuw meubilair gekomen, 
er zijn nieuwe vloeren in frisse kleuren gelegd en 
nieuwe kapstokken gemaakt. We zijn over gegaan op 
vier nieuwe leermethoden en gebruiken nu naast het 
‘gewone’  schrift ook een iPad, tablet of Chromebook. 
En buiten is ook niet vergeten, daar is een dam-
wand geslagen, de parkeerplaats is vernieuwd, het 
schoolplein van nieuwe belijning voorzien en last but 
not least, een nieuw beeldmerk op de gevel. Er is voor 
de kleuren blauw en groen gekozen. Deze kleuren 
symboliseren de polder. De naam Milandschool is 
ook weer op de gevel te zien. De afgelopen periode 
heeft de naam Willibrord/Miland op de gevel gestaan. 
Er is bewust weer gekozen voor de naam Miland-
school, om het eigen karakter te benadrukken. Aan 
de samenwerking tussen de twee scholen verandert 
overigens niets.”
Voor de leerlingen was het ook de hele dag feest, van 
leren is die dag niet veel terecht gekomen. ’s Morgens 

Heropening Milandschool, 
een school met ‘Polderpower’

hebben de leerlingen een workshop ‘Street beat’ 
gevolgd en konden ze geschminkt worden. 
Rond het middaguur was het officiële gedeelte. 
Wethouder Jan Leendert van den Heuvel van de 
Gemeente Bodegraven – Reeuwijk voerde samen met 
Daisy en twee jarige leerlingen Tim en Job de ope-
ningshandeling uit. Ze knipten met z’n allen het lint 
door om daarmee de school officieel te heropenen. 
Daarna vertelde Daisy dat alle leerlingen iets hadden 
gemaakt voor in de tijdcapsule. De capsule wordt on-
der een mooie tegel begraven en mag pas over vijftig 
jaar worden geopend. Vervolgens lieten de leerlingen, 
in drie verschillende groepen, hun ingestudeerde rit-
mische “street beat” horen aan alle genodigden. Toen 
gingen alle leerlingen weer terug naar hun klas, waar 
ze allemaal een mooie rugzak kregen met het nieuwe 
logo. Daar waren ze heel blij mee!
’s Middags was er een receptie die startte met een 
presentatie met het thema Verleden – Heden – Toe-
komst in beeld en geluid door directrice Wil Nicolaas. 
Daarna zongen alle leerlingen het nieuwe schoollied 
en kon het feestelijk samen zijn worden voortgezet 
onder het genot van een hapje en drankje.  �
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door wist Toon allerlei klusjes met zijn melkrijders-
wagen te doen. Zo haalde hij zand voor boeren dat 
op het gras in silo’s werd gelegd. Ook haalde hij stro 
of grind voor boeren of particulieren. Toon was een 
soort manusje-van-alles wat betreft het rijden van 
materialen voor wie dan ook. En indien nodig ging 
hij ook melken bij de boeren. “Weet je dat ik ook 
mijn vrachtwagenrijbewijs heb gehaald, mocht mijn 
man een keer niet kunnen rijden. Alhoewel mijn 
zoon Cor nog geen rijbewijs had, kon hij al beter op 
de melkwagen rijden als ik. Ik heb het rijbewijs nog 
steeds, maar als ik het weer moet laten verlengen, laat 
ik het vrachtwagenrijbewijs vervallen. Ik denk dat ik 
niet meer achter het stuur van een vrachtwagen zal 
gaan zitten”. Als herinnering aan het beroep van haar 
man Toon heeft ze een miniatuur melkvrachtwagen 
laten maken. Trots laat ze mij deze miniatuur zien. Jo 
vertelt verder: “Soms duurde het wel lang voordat de 
rekeningen werden betaald. Als Toon rekeningen weg 
ging brengen, deed hij soms maar één klant op een 
middag. De klant, meestal een boer, vond het gezellig 
als hij kwam en wilde altijd praten. Op een gegeven 
moment had hij daar wat op gevonden. Hij liet mij 
de rekeningen rond brengen en die moest ik dan ook 
gelijk incasseren. Zo ging het ook met de kaas die 
Toon op vrijdagmiddag bij de fabriek in Gouda voor 
diverse boeren ging halen. Voor de boer was dat nl. 
goedkoper. Ik bracht de kaas en incasseerde gelijk 
het bedrag. Dat moest ook wel, want we hadden de 
kosten voor moeten schieten”. 

Nadat Jo en Toon in de Meije zijn komen wonen, zijn 
daar nog drie zonen geboren: Cor, Gerard en Tonnie. 
Op vakantie gaan was er door de vele drukke werk-
zaamheden niet bij. “Soms zorgde Toon in de zomer 
dat hij om 11.00 uur thuis was met de melkrijderswa-
gen. Dan werden de kinderen op de wagen ‘geladen’ 
en gingen we naar de Put van Broekhoven nabij 
Nieuwerbrug waar heerlijk kon worden gezwommen 
en gespeeld. Ik was ook lid van de vrouwenvereniging 
‘Op eigen kracht’ in de Meije en ging jaarlijks mee 
met het daagje uit”. 
Jo is kerkelijk betrokken bij de rooms-katholieke kerk 
Onze Lieve Vrouw Geboorte in de Meije. “Ieder jaar 
hielp ik als vrijwilligster mee om de kerk schoon te 
maken”. 

Jo heeft het niet gemakkelijk gehad in haar leven, 
want verdriet is haar niet gespaard gebleven. Zoon 
Tonnie kreeg toen hij één jaar was hersenvliesont-
steking. Als gevolg hiervan overleed hij in 1975 op 
twaalf jarige leeftijd in Huize Nieuwenoord in Baarn, 
waar hij de laatste twee jaar van zijn leven liefdevol 
was verzorgd door de nonnen. Ook haar man Toon 
overleed op 14 januari 1989 in het AMC ziekenhuis 
te Amsterdam. De suikerziekte had zijn lichaam 
gesloopt. Hij werd slechts 62 jaar oud. Daarna moest 
zij nogmaals de gang naar de begraafplaats maken 
om haar zoon Gerard te begraven. Hij overleed op 
42-jarige leeftijd in 2002. Als herinnering aan haar 
man Toon en zoontje Tonnie heeft ze een ketting 
laten maken met daaraan de trouwring van haar man 
en daarin een tandje van haar zoontje Tonnie.
Vlak voor het overlijden van Toon heeft haar zoon 

Cor het melkrijders bedrijf over genomen. Om plaats 
te maken voor het gezin van Cor, verhuisde Jo in 1991 
naar de Korensloot 18 in ons dorp. “Opnieuw was dat 
weer wennen, wat een overgang. Gelukkig woonden 
Flip en Truus Verhage bij mij in het rijtje. Zij kwamen 
ook uit de Meije. Inmiddels ben ik helemaal gewend 
en woon hier heerlijk. Gelukkig kan ik met de auto 
nog overal naar toe, zoals naar mijn dochter in Bos-
koop of mijn schoonzus in Houten. Daarnaast fiets ik 
graag. Even een kopje koffie drinken bij de Hema in 
Woerden of lunchen bij de Bosrand. Ik zie altijd wel 
een bekende en anders dan praat ik wel. Dat is geen 
probleem voor mij”. 
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Verder is tuinieren een grote hobby van Jo. Ze zorgt 
dat de tuin er altijd pico bello uit ziet. Aan een houten 
afrastering hangen vier kinderklompjes. “Dat zijn de 
kinderklompjes van mijn kinderen”. En lezen mag ze 
ook graag doen. O ja, Jo is ook verslaafd aan Utopia, 
een soap serie op de televisie. 
Het gezin van Toon en Jo werd uitgebreid met acht 
kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. 
“Daar geniet ik met volle teugen van. Soms doe ik 
nog wat kleding naaien voor de kleinkinderen, maar 
dat wordt wel minder”. Jo is nog vitaal en doet in het 
huishouden alles nog zelf. Dat hoopt ze nog heel wat 
jaren te kunnen blijven doen.  �
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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

Inloopspreekuur: 

Dinsdag van 9.30 tot 10.00 uur
Woensdag van 15.30 tot 16.00 uur

Henk Oskam Wer

Dublinlaan 2, 3446 AC Woerden, 0348 - 506643 www.elwi.nl
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Deze APP is te Downloaden in de APP  STORE of in GOOGLE PLAY

Reparatie met ALL-INN garantie. Aansluiten van verlichting. 

Elektra–Installaties in Huis, Berging, Inbouwen van apparaten.

KMN KOOMAN MECHANISATIE 
NOORDEN

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

Nog even en de vakantie periode 

breekt weer aan
Wij hopen van 5 augustus t/m 26 augustus er even 

tussen uit te gaan. Vanaf 27 augustus staan wij weer 
helemaal voor u klaar.

Wij wensen u ook een hele fijne vakantieperiode toe.



Burgerlijke stand
Geboren: 

20 mei 2019
Twan, zoon van Bert Brak & Amy Blonk
Dorpsstraat 18, 3474 JR  Zegveld

11 juni 2019
Nora Elena Adriana (Nora), dochter van
Erik & Kim Streng-Verhage
Korensloot 4, 3474 HL  Zegveld

12 juni 2019
Milou, dochter van
Jeroen & Claudia van Nieuwkerk-Oskam
Het Erf 7, 3474 NA  Zegveld

Huwelijk:

12 juli 2019
Dirk van Dam & Jacky de Graaf
Eikenlaan 21, 3474 HB  Zegveld

12 juli 2019
Dirk Jan van Amerongen & Linda Oskam
W. Alexanderstraat 27, 3474 JS  Zegveld

6 juli 2019
Thomas Braun & Hilde Harshagen
Hoofdweg 131, 3474 JC  Zegveld

30 augustus 2019
Corné Brak & Christa de Groot
Prinses Beatrixstraat 32, 3474 JW  Zegveld

25 jaar getrouwd:

19 mei 2019
Peter & Ellen Gijzen
W. Alexanderstraat 42, 3474 JT  Zegveld 

40 jaar getrouwd:

4 juli 2019
Cees & Arja de Vink-Bregman
Middenweg 41, 3474 KC  Zegveld

31 augustus 2019
Gerrit & Martini de Kruijf-Noordegraaf
Clausstraat 1, 3474 JZ  Zegveld

50 jaar getrouwd:

22 mei 2019
Edo & Joke van Veldhuijzen-Oudejans
Julianalaan 19, 3474 JN  Zegveld

16 juli 2019
Henk & Gonny van der Wind-van Ingen
W. Alexanderstraat 14, 3474 JT  Zegveld

65 jaar getrouwd:

25 augustus 2019
Ben & Lida Sliggers-Versteeg
Boschsloot 42, 3474 HK  Zegveld

Overleden:

20 mei 2019
Grada Francisca Alida Margaretha Maria (Gerda) 
Jansen-van Deursen
Dorpsstraat 21, 3474 JP  Zegveld
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De Berichtgever in 2019 
De Berichtgever hoopt in 2019 te verschijnen op: 
20 september, 25 oktober, 22 november, 
20 december.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 
woensdag 4 september 2019 bij ons 
binnen te zijn. 
Adver tenties uiterlijk 
vrijdag 6 september 
2019. �

Voor het laatste Zegveldse 

nieuws, kijk even op de 

Facebooksite van 

De Berichtgever en op 

www.zegveld.net

De agenda:
ZegveldZorgt: Iedere dinsdagmorgen van 10.00 - 12.00 
uur koffieochtend op Korensloot 15. Indien er vervoer 
nodig is dan graag tevoren aanmelden bij Atie Vermeij, 
telefoon 691658. 

Zegveld Beweegt: Iedere woensdagmorgen om 10 uur 
wandelen, verzamelen in de Zegge. Er lopen vrijwilli-
gers mee. Voor informatie kunt u Marja Meijers bellen, 
telefoon 691470.

  6 juli: Meije Tentfeest  
  6 juli: Zegveld Zomert
10 juli:  Zegvelds Kampioenschap Polsstokspringen

De vele hartverwarmende reacties en blijken van 
medeleven tijdens haar laatste levensjaren en na 
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder 
en oma

Gerda Jansen-van Deursen

zijn voor ons tot enorme steun en troost geweest. 
Wij willen u op deze manier bedanken voor het 
mooie afscheid van een bijzondere vrouw.

Koos Jansen
kinderen en kleinkinderen

Zegveld, juni 2019

Uitslag verkiezingen Europees Parlement Zegveld/Woerden
Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei jl. is het CDA met 36,4% in Zegveld de grootste partij 
gebleven. Was bij de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart jl. Forum voor Democratie als nieuwkomer nog 
nummer twee, nu moesten ze deze plaats weer terug geven aan de ChristenUnie/SGP met 20,8%. Zowel plaatselijk 
als landelijk deed de PvdA het erg goed, de partij van eurocommissaris Frans Timmermans. 

Bijna de helft van de 39.517 kiesgerechtigden in de gemeente Woerden heeft gestemd. 49,5 procent kwam name-
lijk naar de stembus. In 2014 was dit nog 44,7 procent. Voor Zegveld was het aantal kiesgerechtigden 1721. Met 
een opkomst van 905 kiesgerechtigden lag het opkomstpercentage op 52,6%. 

Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. De PvdA is de grootste met 6 zetels. De VVD volgt met 4 
zetels, net als het CDA. GroenLinks en Forum voor Democratie krijgen er elk 3, ChristenUnie/SGP en D66 2 en 
50PLUS en Partij voor de Dieren 1. Het doek valt voor de PVV en de SP in het Europees Parlement. Zij leveren al 
hun zetels in. De PVV zat met 4 zetels en de SP met 2 in het Europees Parlement. 

In onderstaande tabel de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement 2019 in Zegveld en de uitslag 
van geheel Woerden in 2019 in aantallen en procenten.

   Zegveld Zegveld Woerden Woerden
Partij % uitslag 19        stemmen 19 % uitslag 19 stemmen 19
CDA 36,4% 330 20,0% 3906
PvdA 8,1% 73 15,2% 2977
SP  0,9% 8   1,9% 368
VVD 8,7% 79 15,7% 3072
PVV 3,2% 29 2,5% 487
GroenLinks 2,9% 26 9,4% 1839
ChristenUnie/SGP   20,8% 188  10,3% 2020
Forum v Democratie 10,3% 93 9,1%  1777
D66 3,2% 29    6,9% 1344
PvdD 1,8% 16 3,2%  627 
50plus 2,0% 18 2,5% 501
Denk 0,0%  0 0,5%  104
Volt Nederland 1,5% 14 2,0% 386
Jezus Leeft 0,0% 0 0,2% 44
De Groenen 0,0% 0 0,2% 32   

vdRegio&Piratenpartij  0,0% 0 0,1% 24
Blanco 0,6% 2 0,1% 23
Ongeldig   0,2% 32

 100,0% 905 100,0% 19563

11 juli: Zomerconcert KNA
13 juli:   Boer Bert Bokaal Polsstokspringen
13 aug.: 1e klasse Polsstokspringen
26 aug.: Meijeloop
31 aug:   Nederlands Kampioenschap  

Polsstokspringen
  7 sept.:   Meijerie
10 sept.:    Passage. De heer K. Snijders uit  

  Ter Aar laat dia’s zien over de natuur met 
als onderwerp ‘Steeds nieuwe wonderen’. 
Aanvang 19.45 uur in de Milandhof.

14/15 sep: Open Monumentendag
28 sep: Najaar/winter Kinderkledingbeurs
  2 nov: Najaarsconcert KNA
23 nov: Intocht Sinterklaas
16 dec: Kerstzangavond  �



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


