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Het corona-virus is nog steeds aanwezig en de maatregelen zijn 
begin november weer strenger geworden. Dat is allemaal niet 
leuk voor ons, maar zeker niet voor de horeca. Zij hebben hier 
al vanaf maart mee te maken. Gelukkig zitten ze niet stil. Zowel 
De Milandhof als Eetcafé De Halve Maan zijn begonnen met 
het verkopen van afhaalmaaltijden. Ook zijn beiden bezig met 
de voorbereidingen op de komende feestdagen!

Weekmenu’s van De Milandhof
De Milandhof heeft een prachtige flyer ge-
maakt met weekmenu’s. Het eerste exemplaar 
was voor de weken 45 tot en met 47. Hierin 
kon men onder andere kiezen uit stamppot 
hutspot, shoarmaschotel, vispotje of gebakken 
biefstuk puntjes. Keuze genoeg! “Het is zeker 
de bedoeling om hiermee door te gaan tot het 
einde van het jaar”, aldus Lauw Uittenbogaard. 
“Wat er met de feestdagen wel of niet kan, is 
op dit moment nog niet bekend, maar de kans 
dat we dan nog steeds met beperkende maat-
regelen te maken hebben is groot. Bovendien 
hebben we ook tijd nodig om e.e.a. voor te 
bereiden op de feestdagen. Op dit moment 
zijn we van plan om lekkere traiteur gerechten 
te gaan aanbieden. Deze gerechten kunnen 
de rest van uw feestmaaltijd ondersteunen. 
Complete menu’s is logistiek lastig te realise-
ren, daarom kiezen we voor ondersteunende 
gerechten. Zeg maar, ‘Een beetje van jezelf en 
een beetje van De Milandhof!’ Je kunt dan denken aan een luxe 
borrelplank, een kant-en-klare rollade, een heerlijke ragout, 
een soep of stoofpeertjes. We moeten dit nog verder uitwerken, 
maar ons idee gaat die kant op. We zullen dit weer door middel 
van flyers aan de Zegvelders kenbaar gaan maken. We hopen zo 
toch een steentje te kunnen bijdragen aan gezellige feestdagen.” 

Eetcafé De Halve Maan toch een beetje open
De Halve Maan kiest ook voor afhaalmaaltijden, intussen 
heeft u ook van hen een prachtige flyer ontvangen met de 
mogelijkheden om een avondmaaltijd te komen afhalen of te 
laten bezorgen. Bovendien is De Halve Maan op donderdag 
tot en met zondag geopend voor koffie-to-go of een lekker 
broodje of afhaallunch. Voor de wandelaars is het fijn om te 
weten dat je nog steeds van het toilet gebruik mag maken. 
Je mag natuurlijk niet in het café gaan zitten, maar op deze 
manier hopen we toch onze gasten van dienst te kunnen zijn. 

Lunchgerechten kunnen wij niet 
bezorgen, maar een avondmaal-
tijd wel. En behalve in De Meije 
en Zegveld kunnen we nu ook in 
Woerdense Verlaat bezorgen! 
Elly van Hanswijk: “Voor de 
feestdagen zijn we druk bezig 
om iets origineels te verzinnen. 
Ook wij kiezen niet voor een 
compleet kerstmenu, maar wel 
voor verschillende luxe en uit-
gebreide borrelplanken met een 
‘verrassing’. Ook denken we aan 
gerechten die kant-en-klaar zijn 
en alleen thuis nog opgewarmd 
hoeven te worden. Details weten 
we nu nog niet, maar binnenkort 
zullen wij u daarvan op de hoogte 
brengen met een mooie flyer! We 
willen er toch een speciale kerst 
van maken!”

Horeca moet creatief zijn… Bestel een keer 
iets lekkers en 
ondersteun de 
plaatselijke horeca! 
Zij kunnen uw steun heel 
goed gebruiken! Zij doen 
hun best om binnen alle 
mogelijkheden hun zaak 
draaiend te houden.

Als Zegvelders weten wij hoe fijn het is 
om in ons dorp te wonen. Dat kabouters 

deze mening delen was bij de redactie 
nog niet bekend. 

Inmiddels zijn er op de Hoofdweg twee 
‘kabouterhuisjes’ gespot, namelijk bij 

Bakkerij De Leeuw en bij dokter Quaak. 
Wellicht dat er nog meer volgen…

Nieuwe 

inwoners?



Tel. 0615080215

Lisette_pauw@hotmail.com

Lisette Pauw
Prinses Beatrixstraat 12

3474 JW   Zegveld

vdknaapsloopwerken@gmail.com

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

Toch een beetje open...
Uit eten gaan zit er even niet in, ook wij vinden het jammer
dat we u niet gezellig kunnen verwelkomen in ons eetcafé. 
Vandaar dat we de mogelijkheid bieden om gerechten af te 
halen of ze aan huis te laten bezorgen in de 
Meije, Zegveld en Woerdense Verlaat.

To-go
��������	�����
�����	������
Diverse soorten gebak

Takeaway Lunch gerechten:
Dagsoep  5,- 
Erwtensoep  6,-

Broodjes: (wit / bruin)
Kroket 2,75 (2,-)*
Frikandel 2,75 (2,-)*
Kaas (Oud) 3,- 
Kaas (Jong bel.)  3,- 
Ham  3,- 

*zonder broodje

Patat  2,35
����������������������	�������������
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Dagsoep  5,- 
Erwtensoep  6,- 
Breekbrood met smeersels  5,- 
Carpaccio klein  5,- 
����������� ����
Saté van kip    11,5 
Stoofpotje kip  13,5 
Stoofpotje rund  14,5 
���!�	�����"��� �����
Spareribs  15,-
Alles wordt geserveerd met salade en friet of gebakken kriel.

Voor de Kids
#�����������������$����"���������%��"���"��&�&�� '��

Wat te drinken erbij?
Frisdranken v.a.  2,-
Bieren v.a. 2,-
Wijnen v.a. 15,-
+�/�"����"������0������	���/��&��8����"�9�
�&"�"
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Gekookt ei  2,75 
Gezond  4,5 
Hamburger  4,75
:�	���8���;�<�!=� >�'��;>��=?
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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

Speculaas poppen 

goed verkocht
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 november jl. stond 
zangvereniging ‘De Lofstem’ met een kraam 
vol speculaaspoppen aan de Middenweg. De 
bedoeling was om de kraam leeg te verkopen om 
zodoende de kas van de vereniging aan te vullen. 
Normaal komen de leden van ‘De Lofstem’ 
langs de deur met de speculaaspoppen, maar in 
verband met de beperkingen vanwege de coron-
acrisis had het bestuur dit jaar voor een verkoop-
kraam gekozen. 

Via de huis-aan-huis verspreide folder waren al 
veel bestellingen binnen gekomen en ook het 
winkelende publiek wist de kraam te vinden. Het 
was er gezellig druk. En wat de speculaaspoppen 
betreft, ze smaakten als van ouds heerlijk. 

Muzikaal nieuws 
K.N.A.
(Een ingekomen bericht)
Donderdag 22 oktober jl. was de laatste repetitie 
voor onze instructrice Saskia Oskam. De majoret-
tes gaven prachtige cadeaus d.m.v. een ABC, bloe-
men en een toespraak van de voorzitter. Saskia zelf 
had voor deze avond nog een leuke show met de 
meiden in elkaar gezet. Saskia BEDANKT voor al 
die leuke, gezellige jaren.
Gelukkig zitten de majorettes niet zonder instruc-
trice want Petra Tersteeg heeft het stokje overge-
nomen. Wij wensen Petra en de majorettes dan 
ook veel oefen plezier en hopen snel weer tijdens 
een optreden van de shows te kunnen genieten.
Uiteraard hadden we liever tijdens een concert 
afscheid van haar genomen, maar ook alle optre-
dens van KNA zijn geannuleerd. We repeteren 
nu zelfs niet meer, maar hopen daar natuurlijk 
weer snel mee te kunnen beginnen om u dan weer 
te kunnen laten genieten tijdens onze jaarlijkse 
uitvoeringen of buiten optredens.
Om dit allemaal mogelijk te maken houden wij 
naast het maandelijkse papier ophalen ook nog 
diverse acties zoals de grote clubactie en de olie-
bollen verkoop. Wij als vereniging willen iedereen 
die ons heeft gesteund van harte bedanken. De 
online intake en verkoop van de loten en de olie-
bollen is zeer goed opgepakt door de Zegvelders 
en vrienden van K.N.A. zodat wij kunnen spreken 
van geslaagde acties.

Wilt u niet vergeten vanaf donderdag 10 decem-
ber 2020, een dag na de trekking te controleren of 
u een prijs heeft gewonnen op https://clubactie.nl/
lotenkopers/prijzen-uitslag.
Een muzikale groet van Kunst na Arbeid.

(Een ingekomen bericht)

Door alle maatregelen en onzekerheden kan Zeg-
veld Wintert 2021 helaas niet doorgaan. 
We hadden de geslaagde winterdag van afgelopen 
jaar graag een vervolg gegeven, maar dat is helaas 
niet mogelijk. Ook na het tweede afgelaste evene-
ment rekenen we op begrip en zien we jullie graag 
in goede gezondheid bij ons volgende evenement 
Zegveld Zomert 2021!

Zegveld Wintert kan helaas niet doorgaan

TV Miland bedankt verhuis commissie
(Een ingekomen bericht)
Zaterdag 7 november jl. heeft het bestuur van Tennisvereniging Miland de verhuiscommissie bedankt 
voor al hun werk om TV Miland te verhuizen naar de nieuwe locatie. Voorzitter Wim Smeijers spreekt 
waardering uit voor Ben van de Wal die met zijn tuinliefde een mooi park mogelijk heeft gemaakt. Han 
Bruinink bedankt hij voor al zijn activiteiten op de voorgrond (verhuizing) en op de achtregrond (sub-
sidies). Jaap Graman 
‘woonde zo ongeveer’  
op de club om alles in 
goede banen te leiden, 
waarvoor Wim namens 
het bestuur zijn waarde-
ring uitspreekt. 
Het park is af. Wil jij 
ook tennissen? Het is 
een sport voor jong en 
oud en er mag nu ook 
getennist worden!

Kijk op 
www.tvmiland.nl of 
mail naar 
info@tvmiland.nl.
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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. 

Zegveldse 
    TAAIPOPPEN

T.A. BLONK
Onderhoud & Dienstverlening

�������	
�	������	��������������������
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MIDDENWEG 37  3474 KC ZEGVELD  |  TEL 0348 691100

Salon La Sonrisa����������**+����� www.lasonrisa.nl

,���!������0�1�2��3 
Bescherm je huid met een natuurlijk product van 

4������$�#!�����. 
��&��/����	���/������!�������0�"�����
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Hoofdweg 91 • 3474 JB Zegveld 
Telefoon 691257 • 06 402 802 51

Kent u ze nog??
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(Een ingekomen bericht) 

Vanwege de huidige coronamaatregelen was 
er geen Vakantie Bijbel Week mogelijk in de 
herfstvakantie, maar de VBW Puzzeltocht was een 
geslaagd alternatief. 
Er waren heel veel kids (maar ook ouders en opa’s 
en oma’s) in touw om alle 15 letters, die verspreid 
door het dorp hingen, te vinden. Daarna kraakten 
de hersenen bij het vinden van het juiste woord en 

Uitslag Rabo 

ClubSupport
Een club is zoveel meer dan een club. Het is de 
plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen 
kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en 
de buurt sterker maken. Met Rabo ClubSupport 
biedt de Rabobank kennis en financiële ondersteu-
ning aan clubs en verenigingen. Om ze sterker 
te maken, voor nu en in de toekomst. Leden 
van de Rabobank konden in oktober hun stem 
uitbrengen op de club van hun keuze. Dat hebben 
gelukkig veel leden gedaan en dat heeft tot mooie 
resultaten geleid. In Zegveld hebben maar liefst 
tien verenigingen meegedaan. 

Hieronder ziet u de resultaten. 
Culturele Stichting Zegveld  €   894,01
Zangvereniging De Lofstem  €   589,86
EHBO vereniging De Meije/Zegveld   €   635,94
Muziekvereniging KNA  €   764,98
S.V. Siveo 60 € 1.548,39
Christelijke Oranje Vereniging Zegveld  €   700,46
Stichting Welzijn Zegveld  €   479,26
Tennisvereniging TV Miland  €   645,16
Polsstokclub Zegveld  €   562,21
Volleybalvereniging Animo  €   267,28

het optellen van alle huisnummers. Alle kinderen 
hebben het PRIJZENSWAARDIG gedaan! 363 
was het aantal van de opgetelde huisnummers. 
De meesten hadden dit goed! Voor alle puzzelaars 
was er een attentie op te halen bij de stand (zie 
foto) en aan elke groep is één extra prijs uitgereikt. 
Ruben, Siem en Lizz van harte gefeliciteerd. Zij 
hebben de prijs inmiddels in ontvangst genomen.
DE GROETJES VAN LIEKE EN FRENKIE!
Tot de volgende VBW activiteit!

‘Sjors, 
ontdek je talent!’
(Een ingekomen bericht) 

Afgelopen weken hebben alle kinderen uit het  
basisonderwijs in de gemeente Woerden het boek-
je ‘Sjors, ontdek je talent’ gekregen van hun school. 
In dit boekje staan sportieve, creatieve, technische 
en natuurlijke workshops waaraan leerlingen deel 
kunnen nemen. Vaak zijn deze workshops gratis 
of tegen een kleine bijdrage. 
‘Sjors, ontdek je talent!’ is al jaren een succesvol 
sport- en cultuurstimuleringsprogramma in het 
Woerdense basisonderwijs. In dit project, dat 
wordt gefinancierd door de gemeente Woerden, 
werken het Beweegteam en de basisscholen van 
Woerden samen met het KUVO, het Klooster, 
sportverenigingen en vele andere aanbieders. 
Er zijn ruim 60 verschillende aanbieders die de 
kinderen leuke activiteiten voorstellen. Denk aan 
hockey, free runnen, snorkelen, muziek maken, 
graffiti, kinderwetenschap, musical, sleutelen aan 
brommers, Engels en ga zo maar door! 
Kinderen kunnen zich vanaf 14 oktober inschrij-
ven voor zoveel activiteiten als zij zelf willen. Het 
inschrijven verloopt via de website www.sjorsin-
woerden.nl of via de Sjors-app. Gedurende het 
hele schooljaar kan er opgegeven worden, maar 
wel geldt ‘vol is vol’. 

‘Een betoverende tijd begint met 
een gezond ontbijt!’ 
(Een ingekomen bericht)

Ieder jaar is er de ‘Week van het 
Nationaal Schoolontbijt.’ In die week 
ontbijten in Nederland ongeveer een 
half miljoen leerlingen van de basis-
school en de brugklas samen gezond 
én gezellig op school. Op donderdag 5 
november jl. was het Nationaal School-
ontbijt en konden de leerlingen van 
de Milandschool voor één keer zonder 
ontbijt naar school komen. En voor wie 
het leuk vond: ook voor één keer in je 
pyjama, onesie of badjas naar school!
Met speciaal lesmateriaal  hebben we 
het over de 5 vuistregels van ontbijten 
gehad, kwam de Schijf van Vijf aan 
bod en hebben we geleerd waarom 
het belangrijk is om de dag gezond te 
starten.
Het ontbijt bestond o.a. uit volkoren 
brood- en crackers, fruitspread, 30+ 
kaas, appelstroop, komkommer, appels, 
halfvolle yoghurt en melk en thee.
Naast een mooie placemat kregen de leerlingen van groep 1 t/m 6 er ook nog een leuk leesboekje bij en 
voor de leerlingen van groep 7 en 8 was er een puzzelboekje. Na zo’n gezellig en gezond ontbijt was ieder-
een helemaal klaar voor de schooldag en kon er weer fijn geleerd, gespeeld en gewerkt worden.

Prijzens waardige 
        VBW puzzeltocht



Nijverheidsbuurt 1 - Zegveld- Tel: 0348-691228 Fax: 0348-691990 
E-mail: info@vddool.nl Website: www.vddool.nl
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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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Nieuw: 
Zegveldse Zuivel
(Een ingekomen bericht)
Misschien heeft u dit huisje al wel zien staan? Dit huisje 
staat sinds 23 oktober jl. nieuw op de Rondweg. Het is niet 
zomaar een huisje. Het is een huisje waarin verschillende 
zuivelproducten  gekoeld verkocht worden. U kunt daar 
handgemaakte boeren yoghurt en verse volle boerenmelk 
vinden. De yoghurt wordt gemaakt van de weidemelk van 
de koeien, volgens ‘het oude’ recept uit grootmoederstijd. 
De melk die ook verkocht wordt, komt direct vanuit de koe 
en gaat zo de fles in. De fles koopt u eenmalig en kunt u 
opnieuw laten vullen. Of u neemt u uw eigen emmer of fles 
mee. Wij denken graag aan het milieu!
Neem gerust een kijkje in het nieuwe huisje aan de Rond-
weg bij nummer 54. U kunt deze overheerlijke producten 
kopen in het huisje. Wilt u er zeker van zijn dat er nog 
producten beschikbaar zijn, vul dan het bestelformulier in 
of neem contact op met Rianne Kastelein (06-10810170).

Uitnodiging 

Kerstfeest!
(Een ingekomen bericht)

Vier jij ook het Kerstfeest mee in de kerk? Op D.V. 
Tweede Kerstdag 26 december 2020 om 9.30 uur 
in de Hervormde Kerk van Zegveld.
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 van de basis-
school zijn van harte welkom om mee te doen. 
Hiervoor gaan we met elkaar oefenen. We oefenen 
op de volgende zondagen van 14.00 –15.00 uur: 29 
november en 6 december in de Voorhof 
en 13 en 20 december in de kerk. 
Neem gerust een vriendje of 
vriendinnetje mee! Opgeven 
kan tot en met 28 november 
via: zondagsschoolzegveld@
gmail.com

Heb je vragen of lukt het 
niet om elke keer te oefe-
nen, maar wil je toch  graag 
meedoen? Neem ook dan even 
contact op via dit mailadres!
Jannie van Amerongen, Bea Pak, 
Emmy van Ingen en Elsina van 
der Knaap

Stichting Welzijn Zegveld
(Een ingekomen bericht)

In navolging van de persconferentie van premier Mark Rutte en de regels van de gemeente Woerden 
zijn, tot nader order, alle activiteiten van stichting Welzijn afgelast.
Zodra er weer activiteiten gestart mogen worden, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.
Houd vol! Alleen samen krijgen we corona eronder.

de Voo o
kerk. 
f
n 

ven 

Pak, 
van 

Waar zijn 
de ooievaars 
gebleven?
(Een ingekomen bericht)
Het is opvallend rustig bij het ooievaarsstation. 
Waar er een paar maanden geleden nog tiental-
len zwart-witte vogels rondvlogen (en de buurt 
versierden met witte flatsen) is er nu zo nu en dan 
maar een handjevol ooievaars te zien. Waar de rest 
gebleven is? In augustus pakten de Nederlandse 
ooievaars massaal de biezen. In grote zwermen 
gingen ze op weg naar het zwoele zuiden. Geen 
code oranje die hen tegenhield. Daar genieten ze 
nu van een andere omgeving en een aangenaam 
temperatuurtje. Benieuwd wat ze daar eten? Een 
filmpje van een ooievaarszwerm met eigen ogen 
zien? Lees het hele verhaal, geschreven door 
dorpsgenoot Vladlena Berezhnaia, op ooievaars-
zegveld.nl/nieuws. Verder zijn we op zoek naar 
uw/jouw laatste foto’s van de ooievaars! Om de 
ooievaars toch nog een beetje in het vizier te 
houden, willen we hier graag een digitale collage 
van maken. Stuur uw/jouw mooiste foto vóór 30 
november a.s. naar info@ooievaarszegveld.nl. Alle 
foto’s komen op de site en de mooiste foto wint de 
enige echte ooievaarsdorpmok vol lekkers!’

(Een ingekomen bericht)

Woensdag 4 november jl. was het dankdag, een 
dag waarop we in het bijzonder 
stilstaan bij alle goede gaven die we 
van de Heere God mogen ontvan-
gen. In deze bijzondere coronatijd 
was deze dag wel extra bijzonder.
Op school werd het verhaal van 
de schipbreuk van Paulus verteld 
(Handelingen 27) en veel kinderen 
van de school bezochten in de 
middag de kerk. Anderen keken 
(samen) thuis naar de dankdag-
dienst.
De kinderen van groep 1 hadden 
een prachtige boot geschilderd 
en juffrouw Meriam had met groep 6 en 7 mooie 
tekeningen gemaakt/geknutseld. Groep 8 bouwde 
een boot met heel veel goederen. Deze hadden 
zij rondom de school verzameld, zoals bessen, 
bloemblaadjes en houtsnippers.
In de kerk was dit alles te bewonderen. Kinderen 
vertelden het verhaal met behulp van de geknut-
selde boot, lazen uit de Bijbel en droegen een 
gedicht voor. Ook werd er prachtig gezongen door 
alleen de kinderen, want volwassenen mochten 

Dankdag op de Jorai-school én in de kerk
niet meezingen wegens de corona maatregelen.
Met elkaar zongen ze: Je hoeft niet bang te zijn, al 
gaat de storm tekeer, leg maar gewoon je hand in 

die van onze 
Heer!

Handgemaakte boeren yoghurt 

Vol van smaak -  Volgens oma’s recept - Puur natuur dus 

Gemaakt van weide melk - koeien lopen gemiddeld 120 dagen buiten

Verse melk direct van de koe - Wordt verkocht in navulbare flessen 

Koop deze producten door even te kijken in de koelkast op Rondweg 54. 

Meer informatie: riannekastelein13@gmail.com (06-10810170)
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Dit jaar bestaat het bedrijf 100 jaar, een eeuw lang! 
Welk bedrijf kan hen dat nazeggen? We hebben 
het hier over de Fa. A. van den Dool, beton-, zand- 
en grindhandel aan de Nijverheidsbuurt 1 in ons 
dorp. Bijna drieëndertig jaar gaf Inger van Mourik, 
samen met zijn vrouw Liny, leiding aan dit bedrijf. 
Een goede gelegenheid om eens nader kennis te 
maken met hun beider levensloop.

Inger van Mourik werd op 15 augustus 1953 te 
Kamerik geboren als zoon van Cor van Mourik en 
Arina de Jong. Het gezin Van Mourik bestaat uit 
zes kinderen, twee jongens en vier meisjes. Inger 
was nummer drie en omschrijft het gezin als een 
warm nest. 
Inger ging in Kamerik naar de kleuterschool. In 
het verenigingsgebouw Rehoboth dat van de Ne-
derlands Hervormde kerkvoogdij werd gehuurd, 
was de kleuterschool gevestigd. Jaarlijks moest de 
kleuterschool wel een week dicht omdat de Kame-
rikse Pluimveevereniging dan daar haar tentoon-
stelling moest houden. Juffrouw M. Vijfhuizen was 
de kleuterleidster. Zij was uiteindelijk dertig jaar 
als hoofdleidster aan de kleuterschool verbonden 
en mocht zelfs in 1965 de eerste steen leggen van 
de nieuwe kleuterschool ‘Zonnehoek’ in Kamerik. 
Toen Inger zes jaar was verhuisde het gezin naar 
‘s Gravensloot in Kamerik. Vandaar dat de lagere 
school in Woerden aan de Julianaschool werd 
gevolgd. Deze school stond op de plek waar nu 
basisschool De Keerkring aan de Rembrandtlaan 
staat. Inger is op de lagere school veel gepest omdat 
hij stotterde. Kinderen kunnen daarin keihard zijn. 
“Maar een oudere zus nam het altijd voor mij op 
en ging de pestende jongens achterna. Op twaalf-
jarige leeftijd ben ik naar een zomerkamp geweest 
om te leren omgaan met stotteren. Uit het hele 
land kwamen daar wel zo’n zestig kinderen naar 
toe. Na dit kamp kwamen we nog zesmaal met de 
jongens en meiden uit de regio Utrecht bij elkaar 
om te oefenen in het praten en om weerbaarder te 
worden. Gelukkig is het stotteren een stuk minder 
geworden”. 

Na de lagere school ging Inger naar de Technische 
School in Woerden. “In die periode verhuisden we 
met ons gezin naar de Van der Valk Boumanlaan 
in Woerden. Ik was toen vijftien jaar. Kort na de 
verhuizing overleed mijn vader. Ik kreeg zijn Solex. 
Een Solex is een soort fiets waarbij een hulpmotor-
tje boven het voorwiel wordt geplaatst. Nu had ik 
op de Technische School een leraar die een brom-
mer had en graag een Solex wilde. Toen hebben we 
geruild, want een brommer vond ik veel stoerder. 
Het eerste jaar op de Technische School was een 
basis jaar, daarna ging je een specifieke richting 
volgen. Ik wilde automonteur worden, maar omdat 
er teveel leerlingen automonteur wilden worden, 
werd ik niet gekozen voor deze vervolg opleiding 
en eigenlijk na twee jaar een soort van school 
gestuurd. Later heeft de bewuste leraar toegegeven 
dat hij mij niet had mogen wegsturen”. 

Gelukkig kon Inger wel bij een garage gaan 
werken. Dit was de BMW-garage van Automobiel-
bedrijf H. van de Wijngaard in Linschoten. Dit be-
drijf is in 1986 overgenomen door Hans Severs. “In 
de avonduren heb ik in Utrecht diverse cursussen 
gevolgd voor automonteur en daarbij de diploma’s 
basistechniek en tweede monteur behaald. Bij de 

BMW-garage heb ik gewerkt totdat ik in militaire 
dienst moest”. 
De langste tijd van zijn militaire dienst heeft Inger 
doorgebracht in de Generaal Majoor De Ruyter 
van Steveninck Kazerne  in Oirschot. “Ook daar 
heb ik nog diverse cursussen gevolgd voor auto-
monteur. De militaire dienstplicht was voor mij 
echt een verplicht nummer. Het enige leuke was 
dat ik de chauffeur van de luitenant was en hem 
overal naar toe mocht rijden. Op een gegeven mo-
ment heb ik overplaatsing aangevraagd. Zo kwam 
ik de laatste periode van mijn dienstplicht terecht 
bij de Genie van de Koninklijke Landmacht aan de 
Singel in Woerden. Na mijn militaire dienst werd 
ik wel door vier garages benaderd of ik bij hen als 
monteur wilde komen werken . Ik heb gekozen 
voor de Citroën garage van de Fa. H.J. Blonk aan 
de Leidsestraatweg in Woerden”. 

Op zaterdagavond trok Inger er vaak op uit met 
zijn vriendenclub uit Kamerik. “Vaak gingen 
we naar de dansschool van Hans van Eijk die 
gevestigd was in ‘De Kluis’ in de Achterstraat in 
Woerden. Je had regelmatig vrije dansavonden 
waar iedereen kon komen dansen. Op een keer 
lieten mijn vrienden het afweten en was ik daar 
alleen met voor mij weinig bekenden. Toen ben 
ik maar eens nader kennis gaan maken met een 
meisje dat ik daar al vaker had gezien. We raakten 
gezellig aan de praat en het klikte tussen ons. De 
zogenaamde vlam sloeg over. En zo is het geko-
men”. Het bewuste meisje was Liny van den Dool 
uit Zegveld.

Engelina (Liny) van den Dool is op 26 september 
1953 te Zegveld geboren als dochter van Arie van 
den Dool en Lien van Leeuwen. Het gezin Van 
den Dool bestond uit drie kinderen, één jongen en 
twee meisjes: Kees, Liny en Marja. Zij woonden 
aan de Hoofdweg 136. Liny herinnert zich dat 
ook zij uit een warm gezin kwam en het bij hen 
thuis altijd de zoete inval was. Liny volgde de 
lagere school aan de School met de Bijbel in ons 
dorp tot en met de vijfde klas. Omdat zij naar de 
Mulo wilde, werd de zesde klas in Woerden aan 
de Julianaschool aan de Rembrandtlaan gevolgd. 
Misschien heeft zij daar onbewust Inger al een keer 
ontmoet. Zij mocht op de fiets naar school in Zeg-
veld. Daarom kan ze ook nog zo goed de strenge 
winter van 1963 herinneren. De winter waarin 
Zegveld zelfs een keer geïsoleerd was van de bui-
tenwereld door de enorme hoeveelheid sneeuw die 
er gevallen was. “Op de fiets naar school kon toen 
niet en moesten we lopen. Dat vond ik minder 
leuk”. Zoals gezegd ging Liny naar de Kalsbeek 
Mulo aan de Nieuwe Markt in Woerden, waarbij 
Mulo staat voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs. 
Na twee jaar verhuisde de school naar de Coba Rit-
semastraat in Woerden. “Aan deze school behaalde 
ik het Mulo-B-diploma, dus met wiskunde in mijn 
lessenpakket”.
Na het behalen van het Mulo-diploma in 1969 
ging Liny in Utrecht werken bij Levensverzekering 
Maatschappij De Utrecht. “Tot 1973 heb ik daar 
gewerkt. Daarna ben ik gaan werken bij Stichting 
Drinkwaterleiding De Elf Gemeenten in Woerden”.

Na drie jaar verkering is Inger op zijn knieën 
gegaan en heeft Liny ten huwelijk gevraagd en 
haar antwoord was: ja! Op 23 april 1976 zijn ze 

getrouwd. Het burgerlijk huwelijk werd in de 
Milandhof voltrokken door rietdekker Huib de 
Bruijn die in ons dorp meer dan 20 jaar ambtenaar 
van de burgerlijke stand is geweest. De kerkelijke 
inzegening van het huwelijk vond plaats in de Her-
vormde Kerk van Zegveld door ds. W. Arkeraats. 
De trouwtekst was uit Psalm 119 vers 105: ‘Uw 
woord is een lamp voor mijn voet en een licht op 
mijn pad’. Het bruiloftsfeest werd gevierd in de 
Milandhof. “Wij zijn gaan wonen in de Kerkstraat 
in Kamerik. Tien jaar hebben we daar gewoond”.
Inger is in 1978 bij het bedrijf van zijn schoon-
vader komen werken, de Fa. A. van den Dool, 
beton-, zand- en grindhandel. Een jaar later nam 
hij het bedrijf over, samen met zijn zwagers Kees 
van den Dool en Ton Meijers. Het jaar 1979 waarin 
ook hun oudste zoon Corald is geboren. Liny was 
nog tot vlak voor de geboorte van Corald blijven 
werken bij Stichting Drinkwaterleiding De Elf 
Gemeenten. Daarna heeft zij nog drie maanden 
in de avonduren en op zaterdag geholpen om het 
computersysteem (de input) over te zetten naar 
een nieuw systeem. Na de geboorte van Corald is 
in 1982 hun zoon Marco geboren en in 1985 hun 
dochter Lianne.

Maar terug naar de firma. Dit jaar bestaat de Fa. 
A. van den Dool 100 jaar. Een mijlpaal. Het bedrijf 
is in 1920 opgericht door de opa van Liny, de heer 
Cornelis van den Dool. Hij was toen 42 jaar. Mis-
schien was hij zelfs al eerder voor zichzelf begon-
nen, maar vanaf 1920 zijn de eerste documenten 
gevonden. Toen was het alleen nog zand- en 
grindhandel en het werd allemaal met de schuit 
vervoerd. De opslag van het zand en grind had de 
firma bij de Pannenbakkerijen in Woerden. Daar 
kon het vanuit de schuit op de kade gelost worden. 
Opa Kees van den Dool zal later geholpen worden 
door zijn zoon Arie van den Dool die in 1925 was 

In gesprek met… Inger & Liny van Mourik- van 
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geboren. Wanneer het bedrijf is overgenomen 
door zijn zoon Arie, is niet precies bekend. Liny 
vertelt: “Wel weet ik dat opa nooit op een auto 
heeft gereden”. 

“Omdat het op een gegeven moment niet meer 
praktisch was dat wij in Kamerik woonden, zijn 
wij in 1986 verhuisd naar onze huidige woning aan 
de Nijverheidsbuurt 1 in Zegveld. Bij het bedrijf 
dat daar in 1980 gevestigd was. Vanaf dat moment 
ben ik (Liny) ook de administratie en de planning 
voor het bedrijf gaan doen. Daarnaast beantwoord 
ik de telefoontjes die dagelijks binnen komen”. 
In de Berichtgever van december 2017 heeft een 
artikel gestaan ‘De generaties aan het woord’, waar-
bij Liny en haar zoon Corald zijn geïnterviewd. 
Om dit verhaal ‘In gesprek met ...’ ‘compleet’ te ma-
ken hebben wij een groot gedeelte van dit artikel 
gekopieerd en op enkele punten aangepast. 
Al vanaf 1920 bestaat de Fa. A. van den Dool, 
thans gevestigd aan de Nijverheidsbuurt 1. In 1920 
gestart als zand- en grindhandel. Nu bestaan de 
activiteiten voor 80% uit het leveren van beton. 
Ook binnen deze bedrijfstak is er veel veranderd. 
Werd het beton vroeger in een kleine betonmolen 
bij het werk gemaakt en met een kruiwagen naar 
de plaats van bestemming gekruid, nu rijden grote 
betonwagens naar het werk en wordt het beton via 
slangen van soms wel 100 meter naar de plek van 
bestemming gepompt. Corald die vijf jaar geleden 

den Dool
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het bedrijf van zijn vader heeft overgenomen, 
vertelt samen met zijn moeder Liny bevlogen over 
hun bedrijf. Vader Inger is er niet bij, hij is onder-
weg met één van de vier rijdende betonwagens. 
’s Morgens wordt al vroeg begonnen. Wel is er 
vanwege de Hinderwet een bepaling dat het voor 
zeven uur ’s morgens en na zeven uur ’s avonds 
rustig moet zijn op het bedrijventerrein. 
“Vrijdag is een echte betonstortdag”, vertelt Corald. 
“Dan kan het beton in het weekend drogen en de 
werklieden bij een bouwwerk ’s maandags weer 
volop verder”. Een betonwagen kan 14 m3 beton 
per rit vervoeren. Als je weet dat 1 m3 beton 2300 
kg weegt, dan gaan er heel wat kilo’s over de weg. 
“Ons bedrijf kent best wel een groot leverings-
gebied. We leveren tot maximaal een uur rijden 
vanaf ons bedrijf. We hebben een vaste klan-
tenkring. Veel kleine aannemers zijn erg trouw. 
Natuurlijk heb je te maken met concurrentie, 
maar we worden ook wel eens ingehuurd door een 
ander betonbedrijf omdat wij dan dichter bij het 
betreffende project zitten. Dan verhuur je een auto 
en dat gebeurd dan wederzijds. De ‘betonwereld’ is 
klein en we kennen elkaar. En waar nodig helpen 
we elkaar”. 
Naast beton wordt er ook zand en grind ver-
handeld en grond. Grond is meer seizoenswerk. 
“Verder verkopen we zand en strooizout in zakjes. 
In het verleden hebben we ook aan gladheidsbe-
strijding gedaan, waarbij we soms werden inge-
huurd door de Rijkswaterstaat. Al ruim tien jaar 
is dit niet meer het geval. Je moet aan zoveel eisen 
voldoen en de gladheidsbestrijding is inmiddels 
helemaal geprivatiseerd”. Nee, het gaat niet meer 
zoals vroeger waarbij de ouderen onder ons Piet 
Versluis en Joost Schellingerhout in gedachten nog 
zien zitten achter op een wagentje waarbij ze met 
een schep het zout strooiden op de weg. 

Bij een rondleiding door het bedrijf en de beton-
centrale is de enorme installatie te zien die zich in 
de hal bevindt en door hen zelf is ontwikkeld. Ook 
bevindt zich in de centrale een laboratorium. Het 
leveren van beton is bij de wet geregeld en moet 
aan veel eisen voldoen. Zo moet beton het KO-
MO-productcertificaat hebben. Om dit certificaat 
te krijgen en te behouden moet er aan zeer strenge 
voorwaarden worden voldaan. Zo wordt iedere 
dag een kubusmonster van het beton gemaakt. Een 
maand later vindt van dit monster een drukproef 
plaats op sterkte. Vijf maal per jaar vindt er een 
controle plaats door de Stichting BMC en wordt 
bekeken of het bedrijf aan alle eisen voldoet. 
Als je dit allemaal gehoord en gezien hebt, krijg je 
steeds meer bewondering voor de mensen uit deze 
bedrijfstak. Tot zover het interview uit 2017.
In 2019 is er een nieuw besturingssysteem voor 
de betoncentrale gekomen, waarbij de 
facturering gekoppeld is aan de 
centrale en de facturen 
er gelijk uitkomen. Dit 

scheelt Liny een hoop werk omdat ze de facturen 
niet meer handmatig hoeft aan te maken. Ook 
heeft het bedrijf veel metselspecie silo’s die met een 
menger op het werk geplaatst worden en ideaal 
zijn voor de kleine klus of een werk waar weinig 
ruimte beschikbaar is. 

Nadat het bedrijf in 1979 was overgenomen door 
Inger, Kees en Ton, heeft Kees in 1987 besloten uit 
het bedrijf te gaan. En na het plotselinge overlijden 
van Ton Meijers op 6 januari 2006 heeft Inger 
de bedrijfsvoering alleen op zich genomen. In 
2015 heeft zoon Corald het bedrijf overgenomen. 
Dit betekent dat Liny en Inger langzaam gaan 
afbouwen. Maar of Inger helemaal stopt, hij denkt 
van niet. “Ik zal altijd wel bij de zaak betrok-
ken blijven”. Inmiddels is sinds mei 2020 zoon 
Marco bij het bedrijf komen werken. “Hij gaat de 
administratie en planning overnemen van Liny en 
waar nodig Corald ondersteunen. Wij hopen dat 
hij het fijn werken vindt binnen het bedrijf en in 
de toekomst samen met Corald de bedrijfsvoering 
kan voortzetten”.
Helaas kon het jubileumfeest dit jaar niet doorgaan 
in verband met de coronacrisis. “Nu hopen wij vol-
gend jaar het 101-jarig bestaan te kunnen vieren, 
samen met ons verdere personeel: Mees, Peter, 
Laus en Arend. Ook Daan hoort daar bij, hij wast 
zaterdags de auto’s”.  

Liny is binnen ons dorp niet actief geweest in 
het verenigingsleven. “Ik heb drie kinderen en 
daarnaast de zaak. Dat te combineren met het 
verenigingsleven lukte niet. Wel ben ik vroeger 
nog majorette geweest. Om fit te blijven ga ik 
tweemaal per week naar de sportschool en ik 
ga graag met mijn hondje wandelen. Verder 
heb ik veel gewandeld om te oefenen voor de 
Nijmeegse Vierdaagse die ik inmiddels acht keer 
heb gelopen”. Inger was destijds actief binnen de 
autocrossvereniging ‘Rang Pang’ uit Oudewater, 
samen met zijn kinderen en zwager Ton. “Op een 
gegeven moment reden we met zes crosswagens 
uit Zegveld, waarbij ook vrienden van onze zoons 
meededen”. Verder is Inger lid van de Onderne-
mers Vereniging Zegveld/De Meije. Ook binnen 
het Dorpsplatform is Inger als bestuurslid actief. 
Zijn visie/advies over met name verkeerszaken 
wordt nogal eens gevraagd. Als hobby heeft Inger 
het sparen van (oude) ansichtkaarten van Zegveld 
en Kamerik. Verder is hij een filatelist, oftewel een 
postzegelverzamelaar.

Nu de zaak in vertrouwde handen is, hopen we dat 
het Inger en Liny gegeven is dat zij nog lang mo-
gen genieten van hun, zoals dat heet, oude dag. En 
dat zij als opa en oma nog meer kunnen genieten 

van hun kleinkinderen 
Fabienne en 

Olaf. 



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

met ons op:
Tel. 0348-692388 /

06-5062 0862 
marceldonselaar@ziggo.nl

    Nijverheidsbuurt 5 
        3474 LA Zegveld 
        Fax 0348-692388
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Machinehandel, 
Verhuur en Reparaties

G. Donselaar & Zn.

Heftrucks  •
Hydr. kranen  •

Sloopsorteergrijpers  •

•  Motoren
•  Onderdelen
•  Hydr. slangen service
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Nog een paar keer maaien 
en dan kan uw grasmaaier weer aan 

de kant.

Vergeet u de jaarlijkse onderhoudsbeurt 
niet? Dan kunt u volgend seizoen 

zonder problemen weer aan de gang.
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Privé:

Willem Alexanderstraat 12
3474 JT Zegveld
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Voor uw schilder-, behang- en glaswerk

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

Schildersbedrijf

Beukers

Van donderdag t/m zondag kunt u weer heerlijke gerechten 
afhalen bij de Milandhof. Hiervoor hebben wij een wisselenden 
menukaart gemaakt. (Zie onze flyer).
Wij staan voor u klaar en zien uw bestellingen graag tegemoet. 
In deze tijd kunnen wij uw steun goed gebruiken.

Middenweg 2 • 3474 KC Zegveld • Tel. 0348-691397
info@milandhof.nl • www.milandhof.nl

DE MILANDHOF

WEEKMENU’S
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De Berichtgever in 2020 
De Berichtgever hoopt in 2020 te verschijnen op 
18 december.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 
woensdag 2 december 2020 
bij ons binnen te 
zijn. Adver tenties 
uiterlijk vrijdag 
4 december 2020. 

Voor het laatste Zegveldse 

nieuws, kijk even op de 

Facebooksite van 

De Berichtgever en op 

www.zegveld.net

(Een ingekomen bericht)

Na een pilot van vier jaar gaat zorgcoöperatie 
Zegveld Zorgt verder en gaat zij meer aansluiten bij 
de werkwijze van Woerden Wijzer. Zegveld Zorgt 
begon de pilot om zo goed mogelijk wederkerige 
hulp tussen inwoners binnen Zegveld te kunnen 
organiseren. Het lokale initiatief werd door de 
gemeente de afgelopen jaren ondersteund. Inmid-
dels is ze uitgegroeid tot strategische partner van 
gemeente Woerden. 

Om die reden krijgt Zegveld vanaf begin decem-
ber een nieuwe dorpsconsulent die dichter bij de 
mogelijkheden van de gemeente Woerden zit. Zo 
blijven de inwoners goede en passende hulp krijgen 
door deze unieke samenwerking van dit lokale 
inwonersinitiatief en de gemeente Woerden. 

Paulien Emidio start als dorpsconsulent. Zij maakt 
tevens deel uit van het sociaal team WoerdenWijzer 
om deze aansluiting mogelijk te maken. 

Henk Oskam, de huidige dorpsconsulent van 
Zegveld Zorgt, heeft vanaf de start van dit prachtige 
dorpsinitiatief de afgelopen vier jaar door zijn pio-
nierswerk een goede basis gelegd. Wij, het bestuur 
van Zegveld Zorgt en de gemeente Woerden, zijn 
hem hiervoor zeer erkentelijk en bedanken hem 
voor zijn geweldige inzet. 
Wij hopen in de Berichtgever van december de 
nieuwe dorpsconsulent te kunnen introduceren 
en nog even stil te staan bij het vertrek van Henk 
Oskam, de huidige dorpsconsulent.

U kunt reageren op bovenstaand artikel via een 
mail aan: secretariaat@zegveldzorgt.nl

Zegveld Zorgt en gemeente Woerden 
starten intensievere samenwerking met 
nieuwe dorpsconsulent

(Een ingekomen bericht)
Na reconstructie van de Blokhuisbrug en de 
Rozenbrug, is dan nu de Kwakelbrug aan de beurt. 
De werkzaamheden aan de Kwakelbrug zouden 
eigenlijk dit voorjaar al plaatsvinden, maar door de 
komst van COVID-19 werd dit uitgesteld. Nu en-
kele maanden later is de planning rond en gaan de 
werkzaamheden vanaf 20 november 2020 van start.  

Wat gaat er gebeuren
Na grondige inspectie van de brug bleek het nodige 
toe te zijn aan vervanging. Zo worden het brugdek 
en de afsluitbomen vervangen en het bewegings-
werk hersteld. Het brugwachtershuisje wordt opge-
knapt en de stalen bovenbouw van de brug wordt 
gedemonteerd en hersteld. De Kwakelbrug krijgt 
een nieuwe asfaltdeklaag en de besturingsinstallatie 
wordt hersteld. Een ingrijpende klus, maar nodig 
om de brug ook voor de komende jaren weer veilig 
en betrouwbaar te houden.

Het onderhoud aan de Kwakelbrug was zo 
ingepland, dat dit aan zou sluiten op de nieuwe 
indeling van de Boerendijk. Helaas loopt de 
reconstructie van de weg vertraging op. Hierdoor 
wordt er een tijdelijke aansluiting gemaakt van de 
huidige weg op het nieuwe brugdek. Uitgangspunt 
is dat de werkzaamheden zorgvuldig op elkaar 

afgestemd worden.
Planning
De aannemer start op vrijdag 20 november 2020 
om 21.00 uur met de wegafzetting. In diezelfde 
avond, nacht en de zaterdag worden delen van de 
bovenbouw van de brug gedemonteerd. Uiterlijk 
maandagochtend om 05.00 uur wordt de weg-
afzetting verwijderd en zal de Kwakelbrug weer 
opengesteld zijn voor het verkeer. 
Eind januari 2021 wordt het nieuwe brugdek ge-
monteerd en wordt de bovenbouw teruggebracht, 
waarna de brug wordt ingeregeld en weer in bedrijf 
wordt gesteld. Ook zullen dan de nodige aanpas-
singen aan de voegconstructies, het betonwerk 
en het asfalt worden uitgevoerd. Hiervoor zal de 
Kwakelbrug tussen vrijdag 29 januari 2021, 21.00 
uur en vrijdagavond 12 februari 2021, 21.00 uur 
afgesloten zijn voor alle verkeer.

Bereikbaarheid en verkeershinder
Tijdens de werkzaamheden zal de Kwakelbrug een 
aantal perioden volledig afgesloten zijn voor al het 
wegverkeer. Dit wordt met bebording aangegeven 
en er worden omleidingsroutes ingesteld. 

Van 20 november 2020 tot en met 22 februari 2021 
wordt de Kwakelbrug niet bediend/geopend voor 
vaarverkeer. Vanwege hijswerkzaamheden en de 
vervanging van de remmingwerken is ook passage 
van lage vaartuigen die zonder brugopening kun-
nen passeren in die periode beperkt mogelijk.

Werk zaam  heden Kwakelbrug van start

Burgerlijke stand

Geboren: 

5 oktober 2020
Julius Daniël (Julius), zoon van
Coen & Janna Slagter-Postma
Prins Hendriklaan 22, 3701 CP  Zeist

12 oktober 2020
Anouk Adriana (Anouk), dochter van
Lennart en Winnie Streng-Kastelein
Meije 115, 2411 PM  Bodegraven

14 oktober 2020
Dies Gerrit Marinus (Dies), zoon van
Jeroen & Caroline Brak-Uittenbogaard
Cornelis Troostlaan 19, 3443 WE  Woerden

22 oktober 2020
Fleur, dochter van
Giel Sluis en Esther Ton
Leeuwerikstraat 45, 2872 AA  Schoonhoven

23 oktober 2020
Sil Joah (Sil), zoon van
Hendrik & Joanne Mulder-Boerefijn
Rondweg 17a, 3474 KD  Zegveld

28 oktober 2020
Fem Hinke Sieuwke (Fem), dochter van
Charlotte & Beau Dwars-de Jong
Hoofdweg 177, 3474 JD  Zegveld

28 oktober 2020
Bram Quinten (Bram) & Niek Gilles (Niek),  
zonen van Quinten & Lianne van Dobben-Mouris
Meije 254, 3474 MC  Zegveld

3 november 2020
Leendert Theodoor (Ted), zoon van
Vincent van Dam & Linda Esteie
Prinses Beatrixstraat 19, 3441 XJ  Woerden

4 november 2020
Fayèn, dochter van
Jeroen & Nadia Vonk-Verweij
Molenweg 16, 3474 KZ  Zegveld

5 november 2020
Lieke Elise (Lieke), dochter van
Jeroen & Jantina de Bruijn-Brak
Korensloot 52, 3474 HM  Zegveld

25 jaar getrouwd:

22 november 2020
Gijs & Wilma Blok-Smidt
Uitweg 21, 3652 LR  Woerdense Verlaat

23 november 2020
Anton & Marian Kastelein-Burghout
Milandweg 64, 3474 KK  Zegveld

50 jaar getrouwd:

21 oktober 2020
Gert en Hennie Groenendijk-Thomas
Kievitstraat 31, 3443 BD Woerden

3 december 2020
Dirk & Jannie Blonk-Verlaan
Nijverheidsbuurt 2, 3474 LB  Zegveld
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