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voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer honderd
Zevenennegentig, achtennegentig,

negenennegentig... HONDERD!!!
Het is klaar! We maakten er al maanden geleden de
eerste plannen voor. We stelden die plannen weer
bij in de loop van de tijd en waar er aanvankelijk
tijd genoeg leek te zijn, kwamen we uiteindelijk
tijd te kort. Maar NU is de honderdste Klepper een
feit. Een week later dan aanvankelijk gepland, want
het leveren van drukwerk in kleur kent een langere
aanlevertijd, daarmee hadden wij geen rekening
gehouden. Stress en tijdsdruk liepen hoger op dan
ooit, maar… ik denk dat het resultaat er mag zijn.
(Al heb ik op het moment dat ik dit schrijf nog niets
gezien; alleen de zwart-wit-teksten en de mooie
dromen over Klepper 100 in mijn hoofd.)
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Het is een heel bijzonder nummer geworden. Elk
redactielid heeft in de oude Kleppers geneusd en
daar een stuk uit gekozen. Die artikelen, die op
een of andere wijze door ons als zeer waardevol
werden gezien, hebben we in deze nummer 100
gebundeld zoveel mogelijk aangevuld met een
stukje beschouwing vanuit het nu. Uiteraard vindt u
in deze Klepper veel foto’s, want die komen in deze
kleurenuitgave extra goed uit. We hopen dat u er
erg van geniet. Deze uitgave in kleur is eenmalig.
Een collectors-item dus, een bewaaruitgave.
Ook eenmalig is de prachtige voorkant van deze
Klepper. Het symboliseert de geboorte van de website
van de Klepper: www.dorpskrantdeklepper.nl en dat
kan natuurlijk niet mooier dan met een ooievaar.
De website was al even in de lucht, maar heeft
nu toch echt haar definitieve gedaante gekregen.
De ontwerper achter de website, Martijn Blaauw,
staat in deze Klepper extra in de belangstelling.
Deze jonge, Schoonrewoerdse ondernemer heeft
inmiddels zijn honderdste klant binnengehaald en
dat is in nummer 100 van De Klepper natuurlijk
enorm passend.
Evenzo passend vonden wij het om in nummer 100
de bezorgers in het zonnetje te zetten. Op de dag dat
we de foto maakten, regende het, maar net op dat
cruciale moment even bijna niet. Zonder hen heeft
het maken van de Klepper geen zin en voor nummer
100 moeten ze heel erg sjouwen: dit nummer is dik
en zwaar. Heel hartelijk dank voor al jullie werk.
Nummer 100 staat bol van nieuws en nieuwtjes in
en om ons kleurrijke dorp. Tijdens de jaarmarkt
hebben velen van u ons een bezoek gebracht in de
Klepperkraam. Er is geraden naar het gewicht van
de kaas (8,195 kg) en de winnaar was: Hans Ippel.
Ook winnaars bij het pijltjes gooien: Anne Baars,
Mariska de Jong en Freek de Jong.
Ik popel om hier vast te verklappen welke unieke
en prachtige artikelen u voorgeschoteld krijgt in
Klepper 100. Ik heb er de ruimte niet voor in dit
voorwoord, dus dat doe ik niet. Wel wil ik mijn
mederedactieleden heel erg complimenteren met
deze prestatie! En ik hoop dat u dat na het lezen
van deze Klepper 100 ook gaat doen via de website
of via de Klepperbus bij Ad de Jong of door middel
van een praatje bij de slager of… Laat van u horen.
Met vriendelijke en zeer trotse groet,
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 101 is vrijdag 30 augustus. Klepper
101 zal rond 20 september worden bezorgd.

Present thuiszorg, onderdeel van AV Zorggroep, is het vertrouwde
adres voor thuiszorg in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
Wij leveren een uitgebreid pakket thuiszorgdiensten.
De medewerkers zijn dag en nacht actief en bereikbaar.

de beste zorg krijgt u thuis
VERZORGING EN VERPLEGING
DAGVERZORGING
ALARMERING
BEGELEIDING
MAALTIJDSERVICE AAN HUIS
ACTIVITEITEN IN ONZE LOCATIES
HULP BIJ DE HUISHOUDING

✆ Presentlijn 088 - 40 80 500

Present thuiszorg
Postbus 33
4233 ZG Ameide

www.presentthuiszorg.nl

Present thuiszorg | Emma | Graafzicht | Hof van Ammers | Open Vensters
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Ik kies een stuk
van René Ponsen,
al
jarenlang
de
‘natuurman’ van ons
dorp.
Lees ook het interview
van Jolanda met René
op pagina 6 (red.)

DE KLEPPERS natuurrubriek

“buiten”
Een ringslang in Schoonrewoerd
“Ja, u spreekt met de uitvoerder van een
bouwproject in Schoonrewoerd. Bij de aanleg
van een rondweg om dit dorp worden er twee
tunnels aangelegd en tussen de bekisting die
we morgen gaan volstorten met beton, zit een
slang. Kunt u even komen kijken?” Ik stapte
direct in mijn auto en spoedde me naar de
plaats die was uitgelegd. Ik was nieuwsgierig
en voelde mij opgewonden.

dat ontsnappen voor het dier mijnsinziens
onmogelijk was. Omdat ik geen spullen bij
mij had om ook maar een poging tot vangen
te ondernemen, besloot ik vroeg in de avond
terug te komen. De werklieden zouden dan
vertrokken zijn en in de tussentijd had ik de
gelegenheid om thuis een slangenvanger te
maken.
Direct na het avondeten vertrok ik met enkele
helpers. Van een pvc-buis en een touw met een
schuifbare lus maakte ik een vanginstrument.
Op afstand zou ik de lus om de slang heen
schuiven en vervolgens hoefde ik alleen nog
maar het touw aan te trekken om de slang te
strikken. Een emmer met een deksel en een paar
handschoenen completeerden mijn uitrusting.
Dit kon eigenlijk niet meer mislukken.
Gouden kroon
Volgens de boeken, die ik er snel op
nageslagen had, was het niet onmogelijk dat
er in het plassengebied van Midden-Nederland
ringslangen voorkomen, ofschoon er in ZuidHolland zelden een is waargenomen. In de
Nieuwkoopse plassen heb ik er wel eens een
zien zwemmen, maar in Schoonrewoerd?

Een
slang,
een
echt
reptiel
in
de
Vijfheerenlanden?
Behalve
een
aantal
verwilderde roodwangschildpadden had ik
in onze streek nog nooit een levend reptiel
aangetroffen. Het zou toch geen grap zijn, een
tuinslang of een stuk brandslang wellicht?
Ter plaatse aangekomen vroeg ik naar de
uitvoerder. Hij liep met me mee door de
betonnen tunnel tot we bij het diepste gedeelte
waren aangekomen. In een met kisthout
uitgespaarde gleuf van ongeveer een meter
diep, wees hij me werkelijk een heuse slang aan.
Tussen de dikke verroeste staven vlechtijzer
kroop daar een grijsbruin dier van ongeveer
zestig centimeter lengte. Als er niets gebeurde
zou dit beest de volgende dag onder een
laag beton van bijna een meter dikte worden
begraven. Al speurend kwam ik tot de conclusie

Ringslang met duidelijke kroon (bron: website
werkgroep amfibieën en reptielen Friesland)
Veel mensen zijn bij voorbaat al bang voor
slangen, maar een ringslang is voor een
mens absoluut ongevaarlijk. Wel is het waar
dat een ringslang in angst zeer vreemd
gedrag vertoont, zoals het felle sissen en het
voortdurend in- en uitsteken van zijn tongetje.
Deze tong is bij slangen overigens hun ‘neus’,
want hiermee vangen ze allerlei geursporen op.

Verder zal een in het nauw gedreven ringslang
zijn maaginhoud uitbraken en zijn ontlasting
laten lopen, maar tot bijten zal het dier niet
gauw overgaan. Overigens is een ringslangbeet
ongevaarlijk, want ringslangen hebben geen
gifklieren.

ergste vond ik, dat ik nu niet zeker wist of hij
nog wel leefde.
Een week later werd ik opgebeld door dezelfde
uitvoerder. “Nou meneer”, sprak hij, “ik heb
gehoord dat u op zoek bent geweest naar die
ringslang, maar dat hij er niet meer was. Wel,
dan heeft u toch echt niet goed gekeken hoor,
want toen wij de volgende dag net begonnen
waren met het storten van het beton, zagen
we plotseling in een hoekje een cementkleurig
rolletje bewegen. Bij nader onderzoek bleek
het toch de slang te zijn. We hebben hem toen
zelf gevangen en in de Huibert losgelaten, waar
hij vrolijk wegzwom.”
Ik begrijp er nog steeds niets van. Met z’n
vijven hadden we zeker een half uur gezocht
op een oppervlakte van nog geen twintig
vierkante meter en dan hadden we een slang
toch moeten zien liggen?

Gevlekte ringslang
(bron: website IVN natuurwerkgroep in Diemen)
De gevlekte ringslang, want over deze soort
hebben we het hier, vangt zijn voedsel van
kikkers, padden, salamanders en muizen
gewoon op snelheid. Zelf wordt de ringslang
hooguit bedreigd door ooievaars en reigers, en
op het land door bunzings en egels. De ringslang
is overigens een echte waterslang en verschuilt
zich bij voorkeur tussen de wortels van elzen
en wilgen die langs het water staan. Zijn eieren
verstopt hij daar in het vermolmde rottende
hout of onder mesthopen of hooibergen. De
ringslang ontleent zijn naam aan twee oranjegele vlekken aan de zijkanten van zijn kop.
Tezamen vormen deze segmenten een soort
ring. Vroeger meende men dat de ‘slang met
de gouden kroon’ geluk bracht en zette men
soms een schoteltje melk voor hem neer, maar
dat werd meestal door een egel opgeslurpt.
Verdwenen
Afijn, aangekomen in de bouwput, liep ik
direct naar de plaats waar ik de ringslang ’s
middags had zien liggen. Maar hoe kon dat
nou… weg! Een half uur lang heb ik met mijn
helpers nog centimeter voor centimeter de
bekisting afgezocht, achter elke plank, onder
ieder stuk vlechtijzer, maar tevergeefs… de
slang was vertrokken. Teleurgesteld keerden
we huiswaarts. Ik begreep er niets van, ik had
hem toch ’s middags zelf zien liggen. Hij moest
er toch zelf uitgekropen zijn, ook al had ik geen
enkele opening in de bekisting gevonden. Het

Nou ja, gelukkig weten we nu één ding zeker:
in Schoonrewoerd leeft een heuse ringslang!
René Ponsen
Klepper nummer 2, jaargang 1, juli/augustus 1995

Vraaggesprek met René Ponsen,
al jarenlang de ‘natuurman’ van
ons dorp.
Hoe ben jij zo’n natuurmens geworden?
Ik kom uit een onderwijzersgezin en mijn vader
kon geen kip van een kraai onderscheiden. Als
kind ging ik wel regelmatig met mijn opa in
een roeibootje vissen in de Dordtse Biesbosch.
Misschien komt daar mijn natuurinspiratie
vandaan. Ik herinner me dat ik vanaf mijn
vijftiende met een verrekijker de natuur introk
op zoek naar vogels. Niemand ging met me
mee en de namen en geluiden moest ik via
boekjes maar zien te vinden. Als onderwijzer in
Dordrecht, Hardinxveld en Vianen ging ik later
vaak met de leerlingen het veld in. Vrijdagmiddag
was regelmatig "laarzenmiddag": verrekijkers,
schepnetjes en emmertjes mee. Veelal gevolgd
door een stel enthousiaste ouders.
Wat is je mooiste natuurervaring tot nu
toe?
Mijn mooiste natuurervaring was wellicht mijn
eerste ontmoeting met een groep aalscholvers.
In de zestiger jaren was deze geheimzinnige
vogel nog behoorlijk zeldzaam in onze streek.

Bij een bezoek aan een eendenkooi ontwaarde
ik toen voor het eerst deze mysterieuze vogels,
zittend met wijd uitgespreide vleugels op een
dode tak vlak boven mijn hoofd. Ik was er zeer
van onder de indruk en waande me in een
moerasbos in de vergeten tijd.
Andere onvergetelijk momenten van natuurbeleving waren de duistere, koude tochten over
de Lek- en Lingedijk in het vroege voorjaar als
de padden, kikkers en salamanders massaal
het asfalt overstaken op weg naar hun
voortplantingsplaatsen. Lopend door de regen,
gewapend met een zaklantaarn, telde ik dan de
aantallen en bracht ze in veiligheid voordat het
niets ontziende verkeer hen zou pletten.
Maar ook de roeiboottochtjes die ik voor dag
en dauw maakte op de Zouwe nabij Lexmond
waren onvergetelijk. Daar zag ik in het licht van
de opkomende zon voor het eerst roerdompen,
waterrallen en blauwborsten. Het klinkt
misschien wat eigengereid, maar in je eentje
op pad brengt je wel de mooiste belevingen in
de natuur.
houd ik me al jaren bezig met het wel en wee
van de ooievaars. Begin juni worden ze meestal
door mij geringd.

Waterral
(bron: dewerelddoormijnlenzen.blogspot.com)
Natuur, Schoonrewoerd en René, wat
heeft dat met elkaar?
Toen ik net in Vianen woonde, zag ik op televisie
een programma over weidevogelbeheer in
Nederland. Ik heb toen gezocht naar een
natuurvereniging in de buurt en kwam uit bij
de Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden.
Daar leerde ik knotwilgen zagen, vogels
observeren, padden en kikkers helpen oversteken, weidevogels beschermen, fruitbomen
snoeien en nestkasten ophangen en controleren.
Later werd ik secretaris van de vereniging
en werd ik vogelbeschermingsconsulent bij
de Nederlands Vereniging van Vogels. In de
avonduren behaalde ik mijn biologie-akte voor
het voortgezet onderwijs. In Schoonrewoerd

Hoe is het met de ringslang in onze regio/
streek? Heb je er meer gezien later en
hoe ringslangvriendelijk is de omgeving
van Schoonrewoerd?
Na die eerste ringslang, heb ik er nog vele
gezien of in handen gehad in de omgeving
van Schoonrewoerd. Zo kroop er een door
de garage van Blitterswijk, lag er een dood
op de Diefdijk, kronkelde er eens een groot,
volwassen exemplaar door het Dorpshuis,
terwijl een groep bejaarden nietsvermoedend
binnen aan de koffie zat en heb ik er een
opgehaald in de nieuwbouw. Ook zijn er
meerdere broedhopen in de omgeving van ons
dorp door particulieren en het Zuidhollands
Landschap aangelegd. Het aantal ringslangen
neemt langzaam toe, maar niemand hoeft zich
daarover zorgen te maken, want ringslangen
zijn niet giftig en bijten mensen niet. De
toename van het aantal ringslangen is een teken
dat het met de natuur en de waterkwaliteit in
de omgeving van Schoonrewoerd gelukkig heel
goed gaat.
Jolanda Lemcke

Partycentrum Schoonrewoerd
Met:
♦ Het Dorpshuis
Voor bruiloften, partijen, verjaardagen, vergaderruimte, etc.
♦ Partyservice
Voor kleine feesten aan huis tot bedrijfsfeesten.
We ver- en bezorgen o.a. salades, koud en warm buffet,
een BBQ of een diner.
♦ Verhuur Partybenodigdheden
o.a. taps, tenten, tafels, stoelen en serviesgoed.
Jan Harlaar
Kon. Julianastraat 22-24
4145 KM Schoonrewoerd
Tel: 0345-641463 Fax: 0345-641514
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Bouw- en Aannemingsbedrijf


zonder zorg
Bouw- enbouwen
aannemingsbedrijf
bouwen zonder zorg
vrijblijvend prijsopgave voor:
Vrijblijvend
offerte

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Pr. Beatrixstraat
2c
Renovatie

Acquoy
tel. 0345-64 23 25
W.Willem
Middag 06- 54Middag
27 80 15

Nieuw
in
LeerNdieuw in
Leearm
dam

• Huidverzorging en – verbetering
• Huidverzorging en – verbetering
NIEUWBOUW,
VERBOUW,
• Deﬁnitief ontharen
• Make-up en Visagie
• Deﬁnitief en
ontharen
• Make-up en Visagie
ONDERHOUD
RENOVATIE
• Afslanken: Power Slim | Power Fit
• Afslanken:
Power in
Slim
| Power Fit
SlimLine
POD nieuw
Nederland
SlimLine POD nieuw in Nederland

www.wilmid.nl

Meent 50 | 4141 AD Leerdam
Meent 50 | 4141 AD Leerdam
T 0345 72 49 05 E info@lapeausatin.nl W www.lapeausatin.nl
T 0345 72 49 05 E info@lapeausatin.nl W www.lapeausatin.nl

06- 54278015 / 0345- 642325
info@wilmid.nl www.wilmid.nl

Breinieuws

De
opbrengst
van
de
verkoop
van
de
loten
is
€ 536,- dat nog aangevuld is met
€ 42,81 uit de koffiepot! Alle gulle
gevers hartelijk bedankt, mede
namens de kinderen die straks
(helaas) van het centrum gebruik
moeten maken.
Mocht u zelf ook een deken (of iets
anders) willen hebben: dat kan.
In nauw overleg met u wat betreft
materiaal, ontwerp, kleur en afmeting
breien we er met liefde een voor u.
Het enige dat we ervoor vragen is,
behalve de materiaalkosten, een
bijdrage voor een goed doel.

Breien is leuk en samen breien nog leuker, zeker als het
voor een project is.
Een aantal weken heeft de breiclub ‘de tikkende pennen’
samen gewerkt aan een veelkleurige ‘hartendeken’ met
het doel deze te verloten en de opbrengst te doneren aan
een goed doel.
Het goede doel werd de stichting KiKa t.b.v. het Prinses
Máxima Centrum en de verloting heeft plaatsgevonden
tijdens de jaarlijkse expositie in ‘De Lichtkring’ op 9 en 10
mei.

Weet u een (betrouwbaar) goed doel
of een leuk project of heeft u wol
over voor ons, neem dan contact met
ons op.
namens de ‘tikkende pennen’,
Trudi Middelkoop

Gespot
Ooievaars op het nieuwe nest in de
boomgaard aan de Kerkweg

De trekking werd verricht door dokter Noppe, o.i. een
onafhankelijk en betrouwbaar persoon, wat zij nog
accentueerde door met gesloten ogen een lot te trekken!
De winnares is Aartje de Bruin uit Leerdam.
(Foto André van der Leest, 21-4-2013)

Milieubewust geteeld fruit
voor een gezonde prijs

Van Buuren Fruit

GEBR. MIDDAG B.V.

'!6//20552
Het adres voor:

Bouw- en Aannemingsbedrijf

- appels
- peren
- aardbeien
- eieren
- natuurlijk appelsap
- aardappels
- uien
- sinaasappelen
- seizoensproducten
- honing
- bijenwaskaarsen

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor:
NIEUWBOUW - VERBOUW
ONDERHOUD - RESTAURATIE

Kon. Wilhelminastraat 4a
4145 KJ Schoonrewoerd
Tel. 0345-641998

Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd
Tel. 0345 - 641937

Hovo Automobielen

Ook voor Bedrijfswagens
Tot 3500 kg

-Reparatie alle Merken
-erkend APK keuringstation
-Verk0op alle merken
(Nieuw en Gebruikt)
Techniekweg 23
4143 HW Leerdam
Tel. 0345-641439
Fax. 0345-642144

VAG
Specialist

Ieder redactielid heeft voor Klepper 100 de opdracht gekregen een verhaal
uit de vorige 99 Kleppers te kiezen, waarvan zij vinden dat het nogmaals
geplaatst moet worden in dit unieke nummer.
Hierover heb ik niet lang na hoeven denken. Voor nummer 100 heb ik
gekozen voor het verhaal over de reddingswerkzaamheden van Johan den
Hertog na de aardbeving in Haïti in januari 2010.
Nu ik het na drie jaar weer heb gelezen, vind ik het nog steeds een
aangrijpend verhaal. Het is belangrijk dat dorpsgenoten ook buiten de
grenzen van Schoonrewoerd goed werk verrichten!
Gera den Braven
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Johan den Hertog in Haïti
Het zullen weinig dorpelingen zijn ontgaan dat
Johan den Hertog heeft meegeholpen bij de
reddingsacties na de aardbeving van 13 januari
2010 in Haïti. Johan is sinds 4 jaar aangesloten
bij het Urban Searche And Rescue-team
Nederland (USAR-Nederland.nl).
Na de aardbeving destijds in Turkije is in
2003 het Nederlandse USAR-team opgericht.
De belangrijkste taak van de USAR is het
zoeken en redden van personen. Bij de
USAR kunnen alleen medewerkers van
de
politie,
beroepsbrandweermannen,
ambulancepersoneel
en
militairen
zich
aansluiten. Om hiervoor in aanmerking te komen
moet men veel inentingen hebben gehad, een
goede gezondheid hebben, in teamverband
kunnen werken, uiteraard stressbestendig
zijn en als laatste dient men te wonen en te
werken in de provincie Zuid-Holland. Dit, in
verband met het snel ter plaatse zijn van de
manschappen op de basis in Zoetermeer.
Het team van de USAR, dat is uitgezonden naar
Haïti, bestond uit 63 personen, 8 reddingshonden en 15 ton materiaal, eten, tenten etc.
Op 14 januari kreeg Johan rond de klok van
09:00 uur ’s morgens een oproep om zich
klaar te maken voor vertrek naar Haïti. Zonder
afscheid te kunnen nemen van zijn vrouw en
kinderen was hij om 13:00 uur onderweg naar
de basis van de USAR. Na wat strubbelingen is
het team uiteindelijk de volgende dag om 09:00
uur met een DC 10 van de vliegbasis Eindhoven
naar Haïti vertrokken. Tenminste dat dachten
ze. Tijdens de vlucht bleek dat het vliegtuig
niet kon landen op Haïti omdat het vliegtuig
te groot was om uit te laden. Er moest worden
teruggevlogen naar Curaçao, zodat de lading
van het vliegtuig kon worden overgeladen in
een klein burgervliegtuig. Helaas kon daardoor
een gedeelte van de lading niet mee naar Haïti.

Na uren wachten kon het burgervliegtuig naar
Haïti vliegen, zodat het zoeken en redden voor
het Nederlandse USAR-team kon beginnen.
Helaas moesten ze boven Haïti nog 1½ uur
rondcirkelen voordat er van de Amerikanen
geland mocht worden. Zij hadden inmiddels de
leiding op het vliegveld aldaar overgenomen.
Het team kreeg een uur de tijd het vliegtuig uit
te laden. Daarna konden de reddingswerkers
aan de slag.
De eerste indruk van Johan op Haïti was dat
het wel mee viel; op het eerste oog stonden er
nog veel gebouwen overeind. Dit was helaas
bedrog. Toen men verder de stad in kwam
lagen bijna alle gebouwen in puin, op iedere
hoek van de straat lagen lijken opgestapeld en
alle lokale mensen liepen op straat door elkaar
heen. De mensen durfden hun huizen niet
meer in, bang voor naschokken of een nieuwe
aardbeving.
Op het basiskamp, waar alle tentenkampen van
de in totaal 43 reddingsteams uit verschillende
landen waren opgesteld, werden de oproepen
verdeeld. Dit werd gedaan vanuit een
coördinatietent van de VN. De eerste oproep
voor het USAR-team Nederland kwam al snel
binnen; een ingestort bankgebouw waarin zich
nog levende mensen onder het puin zouden
bevinden. Helaas konden de honden ter plaatse
aangekomen, geen tekenen van levende
mensen ontdekken. Bij een inzet worden
als eerste de reddingshonden de puinhopen
opgestuurd om te zoeken naar levende
mensen. Zodra ze een levend persoon hebben
gevonden, slaan de honden aan en kunnen
de reddingswerkers aan de slag. Door middel
van het plaatsen van geluidskastjes wordt de
plaats bepaald waar het slachtoffer zich onder
het puin bevindt. De opdracht van de USAR is
alleen het zoeken naar levende mensen. Het
bergen van dode lichamen heeft in dit stadium
geen prioriteit.
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gevoel, volgens Den Hertog: “Hier doe je het
allemaal voor”. Helaas is de vrouw later aan
haar verwondingen overleden.
De eerste vijf dagen werd van ’s morgens
vroeg tot aan het donker gezocht. ’s Nachts
moesten de zoekacties worden gestopt. Er
werd alleen gezocht met bewaking erbij. Soms
hing er een gespannen grimmige sfeer en werd
er geschoten. Op de vraag of Johan zich wel
eens bang of bedreigd voelde, antwoord hij
ontkennend: “Nee, de lokale mensen deden de
reddingswerkers niets, zij lieten ons ons werk
doen”.

Opvallend was, volgens Johan, dat de wegen
nog redelijk goed begaanbaar waren en er
weinig scheuren in de weg zaten. Wel lag de
hele stroomvoorziening plat, dus er hingen
ontzettend veel stroomdraden gebroken aan
de elektriciteitsmasten. Dit leverde soms erg
gevaarlijke situaties op.
De tweede oproep was een schoolgebouw.
Helaas werden daar ook geen levende mensen
gevonden. Nog vele oproepen volgden met
negatief resultaat, tot in een woonhuis een
vrouw onder het puin bedolven lag. Zij is drie
dagen in leven gehouden door het aanreiken
van wat voedsel en water door familie via een
klein gaatje in het puin. Na een reddingsactie
van ongeveer 4 uur van ingenieus puinruimen,
breken en gaten boren is het gelukt deze
vrouw levend onder het puin vandaan te halen.
Het dochtertje van deze vrouw lag onder haar
tussen het puin. Door de rode sandaaltje van
het meisje konden Johan en zijn collega’s
voelen dat haar beentjes nog warm waren. Ook
zij kon levend onder de brokstukken vandaan
worden gehaald. Dat is echt een onbeschrijflijk

In eerste instantie werd gezocht op incidenten.
Na ongeveer vijf dagen werd de stad Port-auPrince, de hoofdstad van Haïti, verdeeld in
stukken. Een reddingsteam kreeg de opdracht
het toegewezen gebied te doorzoeken. Er werd
gewerkt in de hoge temperatuur van 30 tot 35
graden. Het drinken van ongeveer 4 liter water
per dag en zout eten was pure noodzaak. De
lijkenlucht was uiteraard onontkoombaar. Maar
na een paar dagen begon de lokale bevolking
weer te koken op straat en rook men af toe
weer een bak- en braadluchtje.
Het indrukwekkendste wat Johan heeft
meegemaakt in Haïti, is toch wel de zware
naschok van ruim 6 op de Schaal van Richter. De
aarde bewoog van voor naar achter, van links
naar rechts, onder zijn voeten. “Je kon bijna
niet meer op je benen blijven staan” volgens
Johan; een hele rare gewaarwording. Gelukkig
was de reddingsploeg op dat moment niet aan
het werk, maar veilig op het basiskamp. “Je
moet er maar niet over nadenken, wat er dan
had kunnen gebeuren”: zegt Johan.
Het team van Johan heeft aan het einde van
de missie ook nog geholpen met het bergen
van lijken. Uiteraard heeft dit ook een enorme
indruk achter gelaten. Een fijne bijkomstigheid
was het vermaken van de ongeveer 100
adoptiekinderen voor één dag. De kinderen
werden de volgende dag op het vliegtuig naar
Nederland gezet om opgevangen te worden
door hun nieuwe adoptieouders. Aan het eind
van de missie kon men zien dat de lokale
bevolking de draad weer probeerde op te
pakken. Er kwam weer handel op straat en er
ontstond weer een markt waar groente en fruit
werden verkocht.
Uiteindelijk is het team van USAR Nederland
op 24 januari via Curaçao weer teruggevlogen
naar Nederland. Voor vertrek mochten de

reddingswerkers ongeveer drie uur genieten
aan het strand van Curaçao of een kijkje nemen
in Willemstad.
Na 10 enerverende dagen werden de mannen
en vrouwen van USAR Nederland weer herenigd
met hun familie en vrienden. Ook stond de
Minister van Ontwikkeling en Samenwerking,
Bert Koenders, het team op te wachten om
hen een hart onder de riem te steken en te
bedanken voor hun tomeloze inzet. Ik denk dat
wij, inwoners van Schoonrewoerd, ook trots
mogen zijn op onze dorpsgenoot Johan den
Hertog!!
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Prijswinnaars Jaarmarkt
Schoonrewoerd 10 mei 2013
Stropdas schieten:
1e prijs: Richard Steijsiger
2e prijs: Sven Kooyman
3e prijs: Rik de Jongh
Hobbelfiets race:
1e prijs: Benjamin Rijneveld
2e prijs: Alma van der Heiden
3e prijs: Bram Swaanen
Klepel hangen:
1e prijs: Lieke de With
2e prijs: Ole Roeland
3e prijs: Frans den Braber

Dankbetuiging
Nadat wij snel en onverwacht afscheid hebben
moeten nemen van Corrie willen wij iedereen
bedanken voor de warme belangstelling en de
vele kaarten die wij hebben mogen ontvangen,
dit heeft ons alle goed gedaan en is ons tot
grote steun geweest.
Wij willen de mensen bedanken die altijd de
tijd namen en een praatje met haar maakten.
Corrie was vooral een sociale en gezellige
vrouw die graag met de mensen in contact
was. Ondanks dat zij de laatste tijd niet meer
zoveel zelf de straat op kon gaan bleef ze graag
in contact met de mensen van haar dorp.
Corrie had haar dorp in haar hart gesloten en
wilde dan ook op het laatst in de rolstoel, waar
ze een verschrikkelijke hekel aan had, naar alle
winkels die ons dorp nog heeft. Vooral Joke
willen wij hartelijk bedanken dat zij de tijd nam
om regelmatig met Corrie een wandeling te
maken in de rolstoel. Ook toen had Corrie dan
voor iedereen een praatje en dit was voor haar
meer dan een uitje het was voor haar echt het
contact dat ze nodig nog had met de inwoners
van haar dorp.
De keren dat ze met de rollator nog midden op
de weg liep en alle auto’s maar moesten wachten
tot ze met haar “Mercedes” op de plaats van
bestemming was, zal menig automobilist zich
nog herinneren. Maar altijd met een vrolijke
noot en nooit kwaad, zo herinneren wij Corrie
het liefst.

Minute to win it:
1e prijs: Job van Breugel
2e prijs: Madelief Breeveld
3e prijs: Gothami van Hoogdalem
Uitslag verloting;
1e prijs: lotnummer 16676
2e prijs: lotnummer 16854
3e prijs: lotnummer 15372
4e prijs: lotnummer 15158
5e prijs: lotnummer 16465
6e prijs: lotnummer 14762
7e prijs: lotnummer 16013
8e prijs: lotnummer 16934
9e prijs: lotnummer 15783
10e prijs: lotnummer 16651

Cornelia Kokxhoorn-Lucassen
Corrie
Joop Kokxhoorn,
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Wandelen,
langs 10 keer nummer 10
Ook de wandeling in deze Klepper 100 moest
natuurlijk iets te maken hebben met 100 en
met Schoonrewoerd. 100 stappen, bedacht ik,
maar dat is wel een heel korte wandeling. Langs
100 bomen dan, maar dat is zo tellen. Er zijn
wegen waar je zo aan de 100 bent, daar staan
de bomen dubbel en aan twee kanten soms,
er zijn ook paden waar geen boom te vinden
is: weiland en wilgenstruiken. We hadden het
in de redactievergadering al eens gehad over
huizen met nummer 100, maar die hebben
we niet veel in Schoonrewoerd. Toen bedacht
ik: 10 X 10 = 100. Een wandeling langs 10
voordeuren met nummer 10. Het leverde het
volgende op:
Als ik het goed heb, zijn er 16 straten met een
nummer 10 in Schoonrewoerd. Ik wil uitkomen
op 10 x 10, dus dit vergt wat creativiteit.
Ik maak het mezelf iets makkelijker: de
Diefdijk doe ik even niet, ik concentreer me
op de dorpskern van Schoonrewoerd. Ook de
Kerkweg en Overheicop en Overboeicop waar
wel nummers 10 zijn, doen even niet mee in
onze wandeling.
We wandelen vanuit ons huis op het Kortgerecht.
Mooie voordeuren en prachtige nummers, maar
geen nummer 10. Aan het eind waar we de
Noorderwoerd aantreffen gaan we linksaf. En
jawel, daar vind je de nummers 10 meermaals:
in de Anth. Werf, de Eiberhof, Kerkeland,
Masada en de Bongerd. We zigzaggen wat door
de wijk.
Uiteraard vallen we op: met fototoestel en
een briefje met aantekeningen. Ik zie mensen
wat achterdochtig kijken: “Wat is dit? Is de
gemeente Leerdam weer op zoek naar zaken
die niet in orde zijn?” Ik zie het mensen denken.
En ik begrijp het: wij hebben ook net een brief
gehad van de gemeente dat onze bloembakken
te dicht aan de weg staan en verwijderd moeten
worden. Tja, … ze staan er al jaren en er zitten
zelfs reflectoren op, maar nee, het mag niet.
Anderen herkennen ons en komen een praatje
maken. Nummer tien op de Eiberhof vergt
wat zoekwerk, maar ook die hebben we, na
navraag, gevonden.
Via De Bongerd komen we op de Kerkweg.
Prachtige wandelweg, die Kerkweg. Vaste

route van vele hondenbezitters. Jammer dat
auto’s hier vaak toch vrij fors rijden. We slaan
nummer 10 hier even over.
We gaan rechtsaf en daarmee terug naar
het dorp: de Dorpsstraat heeft uiteraard een
nummer 10. Een zeer bekend adres voor
groente en fruit. De mooie glimmende appel
zetten we op de foto en dan wandelen we de
Dorpsstraat uit in noordelijke richting. Voor
de tweede keer komen we Gijs tegen, die ook
voor De Klepper op pad is met een andere
taak. We lachen naar elkaar en voelen ons
samenzweerders. De meeste dorpsgenoten
weten immers nog niet wat nummer 100 gaat
worden en hoe enorm druk we hiermee zijn. Na
Blitterswijk slaan we linksaf de Steenovenweg
in.
In deze wijk ten westen van de Dorpsstraat zijn
meerdere nummers 10: op de Steenovenweg,
in de Julianastraat, de Bernhardstraat en de
Beatrixstraat. Eigenlijk was er ook een nummer
tien in de Wilhelminastraat, maar bij nummer
12 houdt de ene helft op om na het trapje naar
de Oude School en het kerkplein weer met 6 te
beginnen. Wat vreemd. Ik vraag het na bij dhr.
Bikker. Hij vermoedt dat het rouwcentrum, dat
inmiddels is afgebroken, nummer 10 was.
Ook in de Brinkstraat staat een huis met
nummer 10. Oei, dat worden teveel nummers
10. Ik maak een keuze uit de nummers van
de straten van het koninklijk huis, we zullen
maar zeggen: we nemen 1 nummer 10 van de
Oranjes.
In de nieuwste wijk van Schoonrewoerd zijn ze
wel een nummer 10 van plan, weet ik van het
internet: Amaliastraat 10, maar dat is nog niet
gebouwd. We hebben het dorp vrijwel geheel
doorkruist en komen zo met wat kunst- en
vliegwerk uit op 10 x 10: een foto-impressie
van voordeuren in Schoonrewoerd.
Ach,
misschien
geen
indrukwekkende
wandeling, maar wel een leuke dorpswandeling
met een praatje hier en daar.
Hans & Jolanda Lemcke

Particuliere verkoop van
bomen, struiken en hagen.
Aan de Diefdijk 18 te Schoonrewoerd

Verkoop van allerlei soorten zoals:
 Dakplantaan
 Beukenhaag
 Fruitbomen

Beste kwaliteit bomen tegen
scherpe prijzen
Tip : Plant uw boom of struik in de maanden
oktober t/m april. Dit scheelt in prijs en is beter
voor uw boom of stuik.
Vraag naar de mogelijkheden of advies.
Evert van Brenk tel: 0643554916
Mail : evertvanbrenk@kpnmail.nl

Bij handelsonderneming Hans Horden kunt u terecht voor alle nieuwe en
gebruikte tuin- en parkmachines. Ook verricht ik reparaties en onderhoudsbeurten tegen een zeer scherp uurtarief. Tevens verhuur ik minigravers,
stenenknippers en trilplaten.
Geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag, maar u kunt uiteraard ook ’s avonds langskomen. Kom
gerust eens langs en ontvang geheel vrijblijvend een scherpe offerte.
Dealer van:

Samac		
Bertolini		
Rotec		
					
Castelgarden
					
		
Makita		
					

*
*
*
*
*
*
*
*

trilplaten
tuinfrezen, vingerbalkmaaiers, veegbezems, e.d.
doorslijpschijven (staal, steen, beton en rvs)
boren (hout, ijzer, beton en staal)
grasmaaiers (loop- en zitmaaiers)
houtversnipperaars
bosmaaiers
kettingzagen

Stille krachten…
Als redactie zetten wij ons in om een mooi
en informatief en leuk blad te maken, maar…
dat zou allemaal voor niets zijn als er geen
bezorgers zouden zijn. Die bezorgers zijn
onze Stille Krachten: de meesten brengen De
Klepper al jaren en jaren
bij u in de brievenbus,
lente, zomer, herfst of
winter; De Klepper wordt
bezorgd.

Klepper moest je de dijk af en het erf op en
vervolgens weer naar boven. Dat was echt een
tijdrovende en vermoeiende klus. Toch heeft hij
er klaarblijkelijk geen genoeg van gekregen,
want nog steeds brengt hij de meeste Kleppers
rond, op de fiets met een speciaal voor De
Klepper ontworpen kistje achterop.

In dit bijzondere nummer
staan we even stil bij deze
bijzonder
waardevolle
mensen.
Een aantal feiten:
• de Klepper komt 5 keer
per jaar uit;
• er worden 850 Kleppers
gedrukt
per
keer,
daarvan worden er zo’n
790 aan huis bezorgd;
• door 9 vaste krachten;
• de
distributie
(het
uittellen en afleveren
bij de bezorgers) is in
handen van één trouw
echtpaar.
Eigenlijk willen ze niet
te veel in beeld, het zijn bescheiden mensen.
Het is dan ook uitzonderlijk dat het voor deze
Klepper is gelukt om een aantal van hen bij
elkaar te krijgen voor een foto en een praatje.
Het bezorgen van De Klepper blijkt een eervolle
bezigheid waar ook de nodige druk op staat:
“Als het me niet lukt om De Klepper vrijdag
of zaterdag te bezorgen word ik zondag al
gebeld. Soms wat schuchter: ‘Je bent ons toch
niet vergeten?” De mensen kijken echt naar De
Klepper uit.”
Tijdens het bezorgen komen mensen in de
buitengebieden soms al meteen naar de
brievenbus en dan zie je ze al lezend teruglopen
naar hun huis. “Het gebeurt ook wel dat ik
hem niet eens in de bus kan doen, hij wordt
me direct uit handen genomen. Als een trofee
wordt De Klepper meegenomen, triomfantelijk
lachend naar een huisgenoot die dan net te
laat is om De Klepper als eerste te lezen.” Er
wordt gebeld onderling in het dorp: “Op de
Dorpsstraat is De Klepper al bezorgd, hebben
jullie hem al? Wij nog niet…”
Otto herinnert zich nog het prille begin: nog
geen vaste bezorggroep en op de Diefdijk nog
geen brievenbussen aan de dijk. Voor elke

Voor de foto heb ik wat kleurrijke oude Kleppers
meegenomen. Er wordt gebladerd en gewezen
en gelachen. De één meldt: “Ik gebruik De
Klepper soms ook als soort historisch archief:
er staat zoveel in van vroeger.” Een ander vult
aan: “Ik vind die burgerlijke stand zo leuk
met die trouwfoto’s en geboortekaartjes.” De
volgende: “Ik breng de mijne wel bij mevrouw
... die geniet zo van die oude foto’s. Ze kent
ook alle namen nog! Zo knap en zo gezellig
om dan met haar samen verhalen op te halen.”
Gerrie houdt soms een Klepper over en legt die
klaar voor de campinggasten. “Nou, die is altijd
zo weg.”
Ik had beloofd: een half uurtje bij elkaar en
al pratend vliegt de tijd. Tussen de regenbuien
door gaan we snel naar buiten voor de foto.
Wat een prachtige mensen!
Op de foto: Ina Niebeek, Joke de Jong, Gerrie
Visser, Marian van Es en Otto de Gans. Niet
op de foto: Theo Vuurens, Margreet Klijn, Els
Middelkoop en Machiel en Janneke Versteeg.
Dank jullie allemaal en… hopelijk blijven jullie
nog lange tijd onze Stille Krachten.

Ouder Initiatief
Schoonrewoerd (OiS)
In de vorige Klepper hebben we verteld dat er
een onzeker situatie op de Regenboog ontstaan
is door het geringe aantal aanmeldingen. Er
zouden komend schooljaar slechts 5 kleuters
in groep 1/2 zitten. Daarop hebben de ouders
uiteindelijk besloten dat dit voor hun kind geen
wenselijke situatie is.
Er is de afgelopen weken veel contact geweest
tussen de ouders van de Regenboog en de
Noachschool. In eerste instantie heeft er een
informeel gesprek in de oude kazerne plaats
gevonden tussen vier ouders van de Regenboog
met volgend jaar kinderen in groep 1 of 2 en
enkele ouders van de Noachschool. Er was
nog veel herkenning van de peuterspeelzaal,
ouders raakten geanimeerd in gesprek en er
werden vele vragen beantwoord.
In de meivakantie is vervolgens een
bijeenkomst georganiseerd op de Noachschool
in het bijzijn van juf Carola, Kees de Korte,
Caroline van Reenen en juf Petra. Tijdens deze
avond werden de ouders meegenomen in een
lesweek op de Noachschool. Ook hierbij waren
Noachouders aanwezig.De scholen werken nu
samen een plan uit hoe ze de kleuters op een
warme manier kunnen overdragen.
Momenteel is het OiS bezig te inventariseren
wat de ouders van de overige Regenboog
groepen (volgend jaar groep 3 t/m 8) voor
ideeën hebben, met betrekking tot de
overgangssituatie naar de Noach, omdat we
voor de zomer ook hen graag meer duidelijkheid
willen bieden. Als OiS spannen we ons in om
met de leiding van de beide scholen bij dit
proces betrokken te blijven.

We beginnen de dagen met bidden, zingen en
Bijbelverhalen. Naast de gezelligheid met elkaar,
worden er allerlei creatieve werkjes gemaakt
en leuke spellen gedaan. De voorbereidingen
zijn in volle gang en gezien de ideeën kunnen
we alvast verklappen dat het de moeite waard
is om een kijkje te komen nemen. Dus zorg dat
je erbij kunt zijn.
De dagen zijn in het Dorpshuis vanaf 9:30 tot
12:00 uur. Op woensdag kun je blijven eten en
is er ’s middags een leuke spelmiddag voor de
kinderen van groep 3 t/m 8. Met name voor
groep 7 en 8 is er spektakel te verwachten!!
Het programma duurt dan tot 15:00 uur.
Natuurlijk mag u als ouders ook komen kijken
wat uw kind allemaal gedaan en geleerd heeft.
Donderdagavond bent u van harte welkom
vanaf 19:00 uur. Als u meer wilt weten kunt u
contact opnemen met Dineke Kamp (tel. 0345643930).
Schrijf de bovengenoemde data vast in uw
agenda. We zien uit naar uw en jouw komst!
namens de VBC-commissie
Kees Kamp

Wandeltocht S.I.A.
15 juni 2013

Het is bijna weer zo ver. De wandelschoenen
kunnen weer uit de kast om de wandeltocht
van de S.I.A te lopen. Dit zal op 15 juni 2013
gebeuren. We hebben weer mooie routes
uitgezet en hopen vele inwoners van ons dorp
te begroeten voor deze mooie wandeltocht.
Het startpunt:

Vakantie Bijbel Club
Beste kinderen en ouders van ons dorp,
Ook dit jaar zal er op dinsdag 27 t/m donderdag
29 augustus weer vakantiebijbelclub in ons
dorp gehouden worden. Net als voorgaande
jaren zijn alle kinderen van groep 1 t/m groep
8 van harte uitgenodigd en we hopen dat er
zoveel mogelijk kinderen uit ons dorp aanwezig
kunnen zijn.

Café de Zwaan
Dorpsstraat 5
4145 KA Schoonrewoerd

Om 6.00 uur gaan de deuren van het café open
voor de 50 – 40 - 30 km. Na 8.00 uur kun je
starten voor de 20 – 15 – 10 – 7 en 5 km.
Voor meer informatie kun je terecht bij Nel van
Meeteren op 06 2515 5111.
Wij bedanken iedereen die ons een donatie
heeft geschonken om deze dag te organiseren.
Bestuur van wandelsport
S.I.A. Schoonrewoerd

DEN BESTEN
DEN BESTEN
INSTALLATIEBEDRIJF
INSTALLATIEBEDRIJF

Voor al uw:
gas- en waterleidingen
sanitair – rioleringen
lood-, zink- en dakwerk
centrale verwarming
Dorpsweg 47 - Zijderveld
Telefoon 0345 - 641298

ALLES VOOR UW
NACHTRUST!
Fonteinstraat 13b
4141 CE Leerdam
T 0345 – 619292
E info@peterbalsters.nl
I www.peterbalsters.nl

Vraagt u zich wel eens af wat de gevolgen kunnen
zijn van de straling om u heen? GSM, draadloos
internet, wekker, TV, dect-telefoon, elektrische
deken, spaarlampen, magnetron, etc.)
Bent u zich ervan bewust dat elektromagnetische
velden en golven schadelijk voor uw lichaam zijn?
Bent u moe of heeft u klachten die een dokter
niet kan verklaren? Stralingsbelasting is dan een
mogelijke oorzaak.
Voor meer informatie over
• het doormeten van uw woning of kantoor
• een vitaliteittest voor u en uw gezin
• bescherming tegen elektromagnetische
en hoogfrequente straling
• bescherming tegen geopatische straling

Contactgegevens
Hoogeind 2a, 4143 LX Leerdam
Web:
www.levenmetstraling.nl
Mail:
info@levenmetstraling.nl
Hans van Santen (06 - 55 77 11 83)
Dennis Bruggeman (06 - 11 51 31 67)

-

Raapwerk
Schuurwerk
Glad pleisterwerk
Sierlijstwerk
Sierpleister o.a. Spachtelputz
Voor wanden en plafonds

Kerkeland 14 4145 NE Schoonrewoerd

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739
E-mail: mauritsoudenaarden@hetnet.nl

10. Ik lust geen: Eigenlijk lust ik alles wel.
11. Ik ben gek op: Mijn vriendje.
12. Ik word kwaad als: Dingen niet gaan zoals ik
had gedacht.
13. Een slechte eigenschap van mezelf: Ik kom
altijd te laat.
14. Mijn favoriete vakantie: Een zon, zee,
strand vakantie.
15. Mijn favoriete muziek: Ik luister graag naar
Beyoncé & Emeli Sande.
16. Mijn favoriete broek: Als de broek maar
lekker zit, het liefste zwart.
17. Het leukste in het dorp: Toch wel de
Schoonrewoerdse markt.
18. Dit wil ik worden: Hotel Manager.
19. Dit moet anders in het dorp: Ehm, geen
idee.
20. Tip voor jongeren: Bekijk alles in het leven
van de positieve kant.
21. Volgende vragen aan: Joline de Jong.

Jaarlijkse
krakelingenverkoop
Schoonrewoerd

Charelle van Eck

1. Naam:
2. Leeftijd: 18 jaar.
3. Broers/Zussen: 2 zussen: Kelly & Gina en 1
broertje: Lars.
4. Hobby’s: Leuke dingen doen, winkelen &
uiteten gaan.
5. School: Koning Willem 1 College Opleiding:
Front Office Manager.
6. Leukste vak op school: Projecten.
7. Ik heb een hekel aan: Mensen die liever niet
zien dat je gelukkig bent.
8. Mijn favoriete sport: Fitness & dansen.
9. Ik kan geen dag zonder: Liefde & mijn
telefoon haha.

Ook dit jaar organiseert de zendingscommissie
van de Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
op 3 en 4 juli 2013 de verkoop van de echte
Heukelumse kralingen. De krakelingen zullen
overdag en 's avonds huis aan huis worden
verkocht in heel Schoonrewoerd.
De opbrengst van de krakelingen komt ten
goede aan de GZB en in het bijzonder het
project "Deelgenoten".
In dit project is de gemeente Schoonrewoerd
verbonden aan de familie Haasnoot die in
Zuid Soedan evangelisatiewerk verricht. Meer
informatie is te vinden op http://www.gzb.nl/
staf/jaap-en-mirjan-haasnoot
Hartelijke groet,
Zendingscommissie Schoonrewoerd

Voor al uw tuinwerkzaamheden

* Tuinaanleg
* Tuinontwerp
* Tuinrenovatie
* Tuinonderhoud

Heeft u interesse ?

Bel ons dan even voor een vrijblijvende afspraak.

Kerkstraat 62, 4141 AX Leerdam
Telefoon (0345) 611 308 www.versluisoptiek.nl

Hoveniersbedrijf de Woerd
Brinkstaat 16
4145 KR Schoonrewoerd
tel: 0345-641132 of 06-54383826
e-mail: tonvandonselaar@chello.nl

Pedicure & Schoonheidssalon
MARIEKE
NU OOK BIJ U AAN HUIS!
Uw voeten hebben heel wat te dragen,
verzorg ze daarom goed, maar vergeet
ook uw gezicht niet!
Bel voor een pedicure en/of
schoonheidsbehandeling
0345 - 641561

r

Buurtzorg Nederland
Een gesprek met 3 medewerkers in Leerdam
van Thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland
Buurtzorg Nederland is een landelijke
thuiszorgorganisatie die met meer dan 600
teams door heel Nederland werkzaam is. De
teams zijn kleinschalig en zelfsturend opgezet.
Dat wil zeggen dat er geen management boven
het team staat en dat het team volledig zelf
verantwoordelijk is voor alle taken. Dit is alleen
mogelijk omdat er uitsluitend goed opgeleid
en gekwalificeerd personeel aangenomen
wordt bij Buurtzorg (wijkverpleegkundigen,
verpleegkundigen en ziekenverzorgenden).
In de Novy Borstraat 2-6 te Leerdam is het
kantoor van het team Leerdam. Daar is een
gesprek met 3 van de 12 vaste medewerkers
en geven zij uitleg over de werkwijze en
waarom ze voor deze kleinschalige manier van
werken hebben gekozen.

huisartsen geven ook cliënten aan ons door.”
aldus een van de medewerkers “Het is voor ons
erg belangrijk dat de cliënten zolang mogelijk
zelfstandig blijven. Het inschatten welke hulp/
zorg ingezet moet worden is daarbij van groot
belang. Omdat er veel minder hulpverleners
over de vloer komen en daardoor ook meer
persoonlijk contact ontstaat is dit veel beter te
realiseren. De cliënten voelen zich er prettig bij
zeker omdat er tijdens deze gesprekken ook
tijd is voor een kopje koffie.”
“Buurtzorg adverteert zo min mogelijk
want ze maken gebruik van de mond-totmondreclame”, zegt een van de medewerkers.
Ook is ze blij dat ze in een klein team werkt.
“Het is voor de cliënten zo belangrijk dat ze
hetzelfde gezicht zien. Want we komen elke dag
in hun privésituatie.” De ander vult haar collega
aan: “Bij mijn vorige werkgever gebeurde het
dat er wel 25 verschillende
medewerkers bij een cliënt
kwamen.” De dames geven aan
dat er door de organisatie veel
geïnvesteerd wordt in kwaliteit
van de zorg bij de cliënten. “We
mogen weer werken vanuit ons
hart en hebben geen stopwatch
als we bij de cliënten zijn. Dit
geeft weer zoveel werkplezier
terug.”
De medewerkers zijn niet echt
herkenbaar want ze rijden met
hun eigen auto of fiets door
Leerdam en omgeving.

Met dank aan Corrie Corbijn,
Reja Tromp en Joke Blom
medewerkerkers
bij:
BUURTZORG LEERDAM

Onder het genot van een kopje koffie en thee
praten zij enthousiast over hun werk en hoe zij
het plezier in hun werk weer terug gekregen
hebben. Het grote verschil van Buurtzorg met
andere thuiszorgorganisaties is dat de lijnen
kort zijn. Wanneer er een nieuwe cliënt wordt
aangemeld is er direct contact met een van de
zorgverleners zodat er gelijk goede afspraken
gemaakt kunnen worden. Ook is er goed
contact en overleg met meerdere huisartsen.
“Dit werkt erg prettig naar beide kanten, de

Telefoon 06-23458220

Atelier

DJS KLUS
TOTAAL

VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

-------------------------------------

Wij verzorgen voor u;
Kledingreparaties (beperkt)
Machinaal Borduren
O.A. GESPECIALISEERD
IN RENOVATIE BADKAMERS
EN TOILETTEN

TEVENS LEVERING SANITAIR,
TE BEZICHTINGEN IN SHOWROOM

Feestkleding kinderen
Verkleedkleding
(Baby) Kado artikelen
Keuken- en badtextiel
Fournituren
-------------------------------------

Openingstijden;
DJS KLUS TOTAAL
0345 – 64 35 50
Bert de Jongh
Schoonrewoerd

Alleen op afspraak
Zijlkade 31, Nieuwland
0613 – 939486

www.deknopendoos.nl

HET ADRES VOOR UW AFVAL
TRANSPORT, CONTAINERS EN AFVALVERWERKING
Diefdijk 30 – 4145 MJ Schoonrewoerd
Telefoon: 0345-641266; Fax: 0345-642440

1. Naam: Ad Verkerk
Adres: Kerkeland 12.
Geboortedatum: 29 maart 1950.
Geboorteplaats: Culemborg.
Beroep: meubelstoffeerder, maar nu in de
VUT.
5. Getrouwd met: Everdien Verkerk.
6. Kinderen: 2 zoons Petwim en Mark, 2
schoondochters Francis en Corine en 4
kleinkinderen Stijn, Lotte, Liam en Morris.
7. Huisdieren: geen.
8. Hobby’s: modeltreinen en veel klusjes
doen bij mijn zoons.
9. Leuk in je werk: het was afwisselend.
10. Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: altijd met plezier gewerkt.
11. Lievelingsmuziek: Nederlandstalig.
12. Wat voor soort TV-programma’s vind
je leuk/interessant: De Wereld Draait
Door en films.
13. Favoriete lectuur/boeken: thrillers.
14. Doe je aan sport, zo ja welke sport:
veel fietsen en altijd gevolleybald.
15. Lievelingseten: alles wat mijn vrouw
kookt vind ik lekker.
16. Mooiste auto: geen voorkeur, als hij maar
start.
1.
2.
3.
4.

17. Mooiste/leukste vakantieland:
Italië en Zwitserland.
18. Favoriete vakantiebesteding:
fietsvakantie.
19. Wat vind je van politiek: veel beloven,
weinig doen.
20. Welke krant lees je en waarom juist
deze: AD.
21. Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen: de huizen waren in de
jaren 70 goedkoper in Schoonrewoerd dan
in Culemborg.
22. Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: niet erg veel.
23. Mooiste plekje in Schoonrewoerd:
Kerkeland 12.
24. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
melkfabriek.
25. Wat mis je in Schoonrewoerd: niets.
26. Leuk aan Schoonrewoerd: altijd met
plezier gewoond.
27. Wat vind je vervelend en waarom: er is
voor mij niets vervelend in Schoonrewoerd.
28. Waar ben je trots op: op mijn kinderen
en kleinkinderen.
29. Waar heb je spijt van: nergens.
30. Wie bewonder je het meest en
waarom: mijn vrouw, omdat zij makkelijk
contact maakt.
31. Wat is je hartenwens en waarom:
samen oud worden in gezondheid.
32. Voor het laatst gehuild: bij het overlijden
van mijn vader.
33. Leukste jeugdherinnering: mijn vader
werkte bij een groothandel in sigaretten,
Peterse in Tiel, en kwam één keer in de
week met een busje thuis om pakjes rond
te brengen en ging dan altijd met hem
mee.
34. Droomvakantie: per postboot langs de
Noorse kust.
35. Wie wil je nog eens ontmoeten: 36. Waar maak je je boos over: vernielzucht
en verder ben ik niet zo snel boos.
37. Waar ben je blij mee: dat ik veel op mijn
kleinkinderen mag passen.
38. Waar heb je moeite mee: dat de tijd zo
snel gaat.
39. Welke hoop koester je: dat alles door
mag gaan zoals het nu gaat.
40. Goede eigenschap: moet een ander
beoordelen.
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41. Slechte eigenschap: moeite om te
stoppen van roken.
42. Waar voel je je het meest bij betrokken:
bij mijn vrouw en kinderen.
43. Waar maak je je het meest zorgen
over: 44. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je ermee
doen: dit gaat echt niet gebeuren, dus blijf
ik dromen.
45. Gouden tip voor de Klepper: zo door
blijven gaan.
46. Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten: die
weten genoeg van mij.
47. Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd zou
zijn: één school voor alle kinderen.
48. Vraag van Willem de Jong (50 vragen
vorige keer): welke impact heeft het op
je om je huis te koop te hebben staan
maar er geen koper voor te vinden?
Heeft weinig impact, geduld wordt met de
jaren beloond en we hebben zeker geen
haast.
49. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Peter van Klei.
50. Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: je hebt pas je
motorrijbewijs gehaald en daarna een
vreselijke schuiver gemaakt. Ga je nu door
met motorrijden?

Gekozen tot de
leukste winkel van de
gemeente Leerdam
Elke dag leuke aanbiedingen
te bekijken op www.topslagerdick.nl

Hoi Hoi ik ben Noëlle,
Pas was weer de leukste dag van het
jaar op het dorp. De Schoonrewoerdse
markt en dat vind ik heel erg leuk en
gezellig!!!
Ook de botsauto's waren leuk en ik ben
heel vaak geweest en het blijft leuk.
Er was een leuk spelletje waar je moest
blazen en dan kon je geld verdienen en
ik heb een vlechtje in mijn haar laten
maken.
Verder ben ik bij de fopkraam geweest
en heb ik lekkere dingen gegeten, oja ik
ben ook op de foto geweest kijk maar.
Ik geef dit door aan: Anne de Vos
Groetjes van Noëlle

Beste inwoners van Schoonrewoerd,
Dit keer krijgt u een bericht van de Noachschool en de Regenboog gezamenlijk.
Op vrijdag 26 april hebben wij samen een geweldige dag gehad rond de Koningsspelen. Ruim
200 kinderen hebben die dag allerlei spelletjes gedaan in en rondom beide scholen en de wijk
daartussen. Al vroeg in de morgen wapperden de vlaggen op vele huizen en kleurden zo de straten
rood wit blauw.
Om kwart over negen kwamen alle kinderen en leerkrachten en ook heel veel ouders in optocht naar
de Regenboog. We verzamelden met alle kinderen in de ruime hal en het paste prima!
Om half tien gaven Willem Alexander en Maxima het startsein van de Koningsspelen en hebben we
onder leiding van juf Angela meegedaan aan de warming up van ‘Bewegen is gezond’.
Daarna vertrokken de kinderen van groep 3 t/m 8 in kleine gemengde groepjes de wijk in voor
allerlei spelactiviteiten. De kleuters van beide scholen bleven op de Regenboog en konden daar vele
spelletjes doen.

Alleen… de regen speelde ons wel parten. Het begon eerst nog als motregentje, maar van lieverlee
ging het steeds harder. Toch mocht dat de pret geenszins drukken. Iedereen ging gewoon met veel
plezier verder.
Wel werd er af en toe even wat warmte gezocht in de school en daar kregen de kinderen ook steeds
wat lekkers. Om kwart voor één verzamelden we allemaal in het speellokaal van de Noachschool
om met elkaar te lunchen. Deze lunch was ons aangeboden door een landelijke supermarkt, maar
onze eigen bakker van Klei heeft daar zelf nog heel heerlijke broden bij gesponsord! Het was een
genot om te zien hoe iedereen genoot van deze heerlijke lunch en de gezelligheid onder elkaar.
Ter afsluiting hebben we met elkaar nog een paar liederen gezongen en kreeg iedereen van de
Ouderraden een heerlijk ijsje.
Na afloop was er voor ieder kind een prachtige herinneringsbeker aan de inhuldiging en een mooi
certificaat van de Koningsspelen. Een groot compliment is op zijn plaats voor beide Ouderraden die
dit alles tot in de puntjes hebben voorbereid, uitgewerkt en ook weer opgeruimd.
Hiernaast ziet u een impressie van deze dag in foto’s. Als u nog meer foto’s wilt zien, kijk dan op de
websites van beide scholen: www.noachschool.nl en www.cbs-ichthus.nl
Met vriendelijke groeten,
Kees de Korte en Caroline van Reenen

Van links naar rechts:

warming up in de hal van de Regenboog

broekhangen: oei, wat was dat zwaar!

met de brandweerspuit proberen een bal van de pilon
te spuiten

blikgooien bij de kleuters

Linker rij:

kruiwagen race

even wat eten en drinken

zaklopen
Rechter rij:

rennen met een sinaasappel

samen broodje smeren

hup in de kruiwagen!




samen aan de lunch
raad het goede plekje

Onderaan:

blikgooien

Aartje met haar spek-hap-installatie

Slagerij Molenaar
leukste winkel
van Leerdam
Onze slagerswinkel viel in korte tijd maar liefst
driemaal op: tijdens de open dag waarbij het vak
van slager landelijk extra in de belangstelling
stond; in het kader van de verkiezing van de
leukste winkel van de gemeente Leerdam,
waarbij hij als winnaar uit de bus kwam en
ergens tijdens die drukke dagen maakte slager
Dick zelf een nare val en brak een botje in
zijn hand. Dat laatste is uitermate lastig: de
rechterhand van een echte ‘handwerk-man’.
Gelukkig staat er een goed team in de winkel
en gaan de zaken door.
Vanuit de Klepper zagen we redenen genoeg
om even met fototoestel en aantekenblok bij
onze slagerij binnen te stappen, waar we zeer
welkom werden geheten. Dat laatste is geen
uitzondering, in het rapport van de ‘verkiezing
van de leukste winkel’ spreken veel mensen
hun waardering uit over de sfeer in de winkel.
De zinnen in het benchmarkrapport, die
mensen zelf letterlijk zo hebben genoteerd bij
het invullen van de enquête, spreken duidelijke
taal : “…waar nog tijd is voor een persoonlijk
praatje…”; “…hij al zijn klanten kent…”; “…
waar sfeer, betrokkenheid van winkelier en
personeel, service en klantvriendelijkheid
perfect zijn…”; “Zij en hij meegaan met de vraag
naar duurzaam en verantwoord vlees… tevens
met ideeën komen voor de bereiding… het is zo
fijn om zo’n slager dichtbij te hebben!!”
De sfeer en klantvriendelijkheid in de winkel
is één van de criteria waarop gelet wordt bij
de ‘verkiezing van de leukste winkel’. Een
ander, zeker zo belangrijk element is de prijskwaliteit-verhouding. Ook daarover zijn de

klanten zeer lovend. Slagerij Molenaar in
Schoonrewoerd scoort hier zelfs hoger dan
het landelijk gemiddelde: een 9,27 waar het
landelijk gemiddelde op 9,18 hangt. Kwaliteit
van je product dat is deze dagen zeker in de
vleesproductie een thema dat hoog op de
agenda staat. Het schandaal kortgeleden met
paardenvlees, de waarschuwing voor biefstuk
door de Consumentenbond zeer recent, zijn
voorbeelden van hoe het niet moet. Dick
merkt fijnzinnig op: “Wij weten waar ons
vlees vandaan komt, wij weten dat daar geen
antibiotica wordt gebruikt, wij weten wat er
aan de dieren is gevoerd. Daar komt bij dat het
slachten heel nauwkeurig gebeurt, waardoor
vuil en verkeerde stoffen nauwelijks kans
krijgen op het product te komen en mocht dat
een keer gebeuren dan wordt dat vlees verder
niet gebruikt. Daar hangt een prijskaartje aan,
zeker, maar het geeft ook de zekerheid van
goede kwaliteit en dus van heerlijke en eerlijke
producten.”
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De klanten benoemen die kwaliteit
meermaals in het rapport: “…deze
slager het meest pure vlees verkoopt
en persoonlijk garant staat voor de
kwaliteit ervan…”; “… de kwaliteit
uitstekend is…”; “…hij heeft de beste
grilworst van Nederland. De neefjes
en nichtjes vragen vanuit het hele land
om de grilworst van ‘Ome Dick’!”; “…
er worden producten van uitstekende
kwaliteit verkocht, waarbij overbodige
zaken als kleur- en smaakstoffen geen
kans krijgen…” en “… de lekkerste Filet
Americain, …heerlijk Zeeuws spek, …
onovertroffen Belgische preskop en wat
een lekkere rosbief om thuis te braden!”
Voor elke stem op de website: www.
deleukstewinkelverkiezing.nl ging er
een donatie naar Kika. Uiteindelijk is
daar een stevig bedrag mee opgehaald.
De combinatie van: het verkrijgen van
gegevens over je sterke punten en je
verbeterpunten in de winkel en het
steunen van een Goed Doel, maakte het
aantrekkelijk voor onze slager om mee
te doen.
Dag van de slager
Vanuit zijn ambitie voor het slagersvak heeft
Dick Molenaar ook meegedaan aan de ‘Dag
van de Slager’ op 18 april. Deze werd voor het
eerst georganiseerd en er deden over het hele
land 350 slagerijen aan mee. “Ik had die dag
zo graag echt willen produceren…” zegt Dick
met spijt in zijn stem. Maar die val maakte dat
onmogelijk. Toch was er veel belangstelling,
zelfs de nieuwe burgemeester van Leerdam,
dhr. Houtman, kwam een kijkje nemen. En

onze – hopelijk maar even - gehandicapte
slager had tijd voor een praatje. Nou, daarover
hebben de klanten al helemaal geen klagen:
er is bij Slagerij Molenaar altijd tijd voor een
praatje, wij weten dat hier in Schoonrewoerd
maar al te goed. Een van de klanten noteerde:
“Deze winkelier beseft heel goed dat een winkel
meer is dan een plek waar producten worden
verkocht: een plek waar het hart van een dorp
klopt in de onderlinge gesprekken.”

WIJZIGING WIJZE EN OPHAALROOSTER VAN HET OUD PAPIER
Beste dorps en buurtgenoten,
Wij willen u allereerst allen hartelijk danken
voor al het oud papier dat u spaart.
Middels dit schrijven laten wij u weten dat
de wijze van inzamelen vanaf de maand juli
gaat wijzigen. De gemeente Leerdam gaat in
samenwerking met de Waardlanden het oud
papier inzamelen met blauwe papiercontainers
(240 liter). Veel omliggende gemeenten hebben
hier gunstige ervaringen mee, men vindt het
gebruik makkelijker, er zijn geen dozen meer
nodig, papier blijft droog, waait niet weg en
veroorzaakt geen zwerfvuil. Papier is een
grondstof en het is daarom belangrijk dat
papier uit de stroom restafval wordt gehouden.
Hebt u meer papier dan in de container past,
geen enkel probleem, u kunt het papier in de
dozen naast de blauwe papiercontainer zetten
en nemen we ook graag mee.
Voortaan zullen wij ook het oud papier komen
ophalen op de Schoonrewoerdse Diefdijk tot de
gemeentelijke grens Zijderveld en de gehele
Schaikseseweg tot aan de rotonde bij de Karwei.
Verder zullen wij voortaan in de maand juli ook
het oud papier bij u komen ophalen, zoals ons
door de gemeente Leerdam is verzocht.
Dus… zal vanaf juli het oud papier NIET meer
de 4e woensdag van de maand opgehaald
gaan worden, maar de 4e dinsdag van elke
maand. De nieuwe datums vanaf juli tot
november voor het ophalen van het oud papier
zijn:
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

23
27
24
22
26

juli 2013
augustus 2013
september 2013
oktober 2013
november 2013

Nogmaals : voortaan elke 4e dinsdag van
de maand en ook in de maand juli.
Welke datum het oud papier in de maand
december wordt opgehaald is momenteel
nog niet bekend, wij zullen u hierover begin
december informeren.
Wij beginnen met het ophalen van het oud
papier vanaf 18.00 uur.
Hopende en vertrouwende dat u ook met de
nieuwe wijze van ophalen, oud papier weer

voor ons zult bewaren. Wij komen het graag
bij u ophalen. De opbrengst komt geheel ten
goede aan het project Binnen Werk van de
Kerk.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact
op met de coördinators: Arie de With (616175)
en Gijs van der Heijden (641611)
namens de Hervormde Gemeente
Schoonrewoerd,
Arie de With en Gijs van der Heijden

Geef de Leerdamse
buitenruimte een
gezicht!
Woensdag 22 mei jl. hebben wij met een
aantal bestuursleden van de Dorpsvereniging
Schoonrewoerd een informatieavond HIOR
(handboek
inrichting
openbare
ruimte)
van de gemeente Leerdam bijgewoond. De
aanwezigen werd gevraagd mee te denken
over de inrichting van de Openbare Ruimte.
Te denken valt aan bestrating, groeninrichting,
straatmeubilair, etc. Men wil meer eenheid
aanbrengen in de inrichting van de diverse
gebieden.
Door tips en adviezen van bewoners mee te
nemen kan men proberen de meeste optimale
en/of gewenste inrichting vast leggen in het
handboek, wat als richtlijn voor de gemeente
zal gaan gelden voor de inrichting van de
openbare ruimte.
Iedere bewoner kan hierover zijn mening
geven door op de website van de gemeente
Leerdam www.leerdam.nl onder het kopje
“Geef de Leerdamse buitenruimte een gezicht!”
aan te geven wat er verbeterd kan worden of
wat u juist een goede oplossing vindt binnen
de gemeente. De gemeente Leerdam vraagt de
bewoner advies en/of tips bij de inrichting van
de openbare ruimte.
Geef ook uw mening!

Hervormde
Gemeente
Schoonrewoerd
Stand van zaken
Er is de laatste jaren al regelmatig het één
en ander in De Klepper geschreven over de
lopende zaken van BWK; BinnenWerk van de
Kerk. We vinden het leuk dat we u op deze
wijze op de hoogte kunnen houden van het
reilen en zeilen binnen onze gemeente.
Zoals we in de vorige Klepper al aangaven zou
er zomaar binnen korte tijd een vergunning
afgegeven kunnen worden. Dat is dus een feit.
Eind maart hebben we van de gemeente
de officiële toezegging van de vergunning
ontvangen, met daaraan gekoppeld een
periode van 6 weken, waarin eventueel nog
bezwaar gemaakt zou kunnen worden tegen de
verleende vergunning. En na 6 weken… geen
bezwaar, hetgeen inhoudt dat de vergunning
definitief zal worden.
En hoe nu verder? Zijn we nu met een peloton
vrijwilligers direct aan de slag gegaan? Nee,
zoals al eerder geschreven zal er eerst een
startkapitaal moeten zijn alvorens we echt aan
de slag kunnen. Onze verwachting was dat
we circa half 2014 het bedoelde bedrag op de
teller zouden hebben staan. Maar wat schetste
onze verbazing, door een toezegging van een
behoorlijk bedrag tijdens de gemeenteavond in
april konden we meedelen dat het vastgestelde
bedrag gehaald was. Hiermee is alles in een
stroomversnelling gekomen en zijn we volop
aan de slag met het verzamelen van offertes,
aanvragen van subsidies enz. Ons plan is om
de werkzaamheden aan het einde van het jaar
te beginnen.
Ik zou zeggen: houd het kerkgebouw maar
in de gaten. Als de deuren openstaan en de

stofwolken naar buiten waaien dan is het zo
ver. En loop dan gerust eens even binnen om
op de hoogte te blijven
Schoonrewoerd probeert De keukenhof te
evenaren
Door de gehouden bloembollenactie komt
ons dorp er gekleurd op te staan. Honderden
bloembollen zijn in de grond geplant om te
zorgen voor een kleurige tuin. Vanaf de Diefdijk
tot achter in Overheicop, als ze gaan bloeien
wordt ons dorp één grote bloemenpracht.
Hartelijk dank voor uw klandizie en we zien de
bloeiers wel staan.
BWK tijdens de jaarmarkt
Het was een koude dag, dus minder klandizie
op ons terras, maar desondanks mogen we
terugzien op een leuke dag. Bedankt voor
uw bezoek aan de koffiekraam, maar ook uw
bezoeken in het kerkgebouw hebben we erg
gewaardeerd. We hebben de bezoekers niet
geteld, maar onze inschatting is dat tussen de
100-150 personen de kerk hebben bezocht.
Mensen met vragen over BWK, mensen die
nog eens kwamen kijken waar ze ooit gezeten
hadden in de kerk. En u weet dat we niet alleen
tijdens de jaarmarkt open zijn, maar elke
zondag bent u van harte welkom en staat de
deur open.
BWK Dorpsmaaltijd 2013
in Mexicaanse sferen
Noteer in uw agenda 5 juli Mexicaanse
dorpsmaaltijd. Zoals u van ons gewend bent
hebben we ons weer verdiept in de gerechten
van een land, dit jaar dus Mexico. Natuurlijk
zijn er burrito’s, wraps en taco’s. Ook de
Chili Concarne, Mexicaanse gehaktballetjes,
kidneybonen stoofpot en Taco kip zullen niet
ontbreken. Mis het niet, we rekenen op uw
komst. De schoolvakanties in onze regio
zijn laat dit jaar; tot en met de 1e week van

september, vandaar dat er gekozen is voor 5
juli (voorafgaand aan de vakanties). We hopen
natuurlijk op een prachtige en dan ook lange
zomeravond. Let op de folder die in de 3e
week van juni in uw brievenbus valt. Middels
de antwoordstrook kunt u zich opgeven. U
heeft vorige jaren kunnen zien dat elk jaar een
enthousiast team zich inzet om een maaltijd
voor ± 200 personen te bereiden. Dat is veel
werk, heel veel werk; maar o zo gezellig met
elkaar. Mocht u het leuk vinden om ons te
helpen, meldt u aan.
Mannenevent
Een middag voor mannen, vaders en zonen
heerlijk een middagje sportief zijn en elkaar
uitdagen. Dit gaat er zeker komen, niet in juni
of juli, maar 14 september. We houden jullie
op de hoogte.

Overleg
jeugdontmoetingsplek
Schoonrewoerd
3 mei 2013

Aanwezig: Omwonenden: John en Annemiek
Verkerk, Huib Abbel, Ouder: Peter van Dam,
Jeugd: -, Jongerenwerk: Jeroen Schotting,
Politie: Roland van Nisselrooij, DVS: Geuf
Middelkoop,
Leontine
Verkerk,
Maurits
Oudenaarden en Jannie Abbel.
Het gesprek wordt aangegaan op informele
wijze. Aanleiding is de verandering in inrichting
jeugdontmoetingsplek bij de zoutopslag.
Jammer dat er geen jeugd is. Peter van Dam
geeft aan dat de jeugd het gevoel heeft dat
er veel wordt beloofd en niet nagekomen.
De jeugd vindt het daarom niet zinvol om te
komen. Nu is de zoutopslag als officiële plaats
aangewezen. Maar de jeugd heeft het gevoel
dat ze niet welkom zijn.
Gesproken wordt over de vernielingen in de
speeltuin oost. Bij vernielingen moet er aangifte
gedaan worden. Probleem is dat de kosten van
vernieling niet altijd verhaald kunnen worden.
Belangrijk is dat de jeugd zichtbaar is. De
speeltuin in oost was door de begroeiing niet
zichtbaar en dit was ook aangekaart bij de
gemeente.

Pinksterbijeenkomst
Het derde jaar op rij vierden we het
pinksterfeest in de openlucht. Wat een geweldig
moment. Velen van u hebben we ontmoet en
bleven niet thuis ondanks de slechtere weersvoorspellingen.
Maar we danken de Heere God. Tijdens en na
de dienst regende het niet en zelfs de zon liet
zich met een paar stralen zien. Pinksteren, de
uitstorting van de Heilige Geest. God zond Zijn
Geest om in ons te wonen.
Staat uw deur open, of houden we God bewust
buiten de deur. Tijdens dit feest was de drempel
laag.
Genieten van de zanggroep, de muziek en
wat een mooi moment om als teken van
verbondenheid met ons allen en andere
Pinksterfeestvierders een ballon op te laten als
symbool van Gods wereldwijde kerk.
Hervormde Gemeente

Roland van Nisselrooij geeft aan dat hij bij het
Wieltje in Leerdam twee groepen jeugd kent,
waarvan met één geen gesprek mogelijk is.
Met de andere groep zijn met oud en nieuw
afspraken in een contractje gemaakt. Dit
werkte goed. Roland is van mening dat met de
jeugd in Schoonrewoerd ook gesprek mogelijk
is. We willen met onze jeugd ook afspraken
maken.
Annemiek Verkerk vertelt dat het enkele
jaren geleden prima liep met een groep
uit Schoonrewoerd bij de zoutopslag. Het
had echter ook een aanzuigende werking
op anderen. Na het stappen was men er
rond twee uur ’s nachts en zorgde dan voor
overlast. Er zijn toen gesprekken geweest,
maar dat was met een andere jongerenwerker
en een andere wijkagent. Mevrouw is verbaasd
dat er afgelopen winter opeens een stapel
stenen stond zonder dat de omwonenden
geïnformeerd waren. Met Nicoline Emck van
de Gemeente is telefonisch gesproken over
een bord met tijden waarna geen toegang is.
John Verkerk vraagt naar de plannen, zoals
graffiti. Het aanspreekpunt hiervoor is Jeroen

Schotting, als jongerenwerker ingehuurd door
de gemeente.
In het verleden werd er illegaal vuil gestort
bij de zoutopslag. Door de huidige inrichting
verwachten we dit niet meer. Enkele jaren
geleden was de JOP-bus er op vrijdagavond.
Vanuit de jeugd was daar weinig belangstelling
voor. De jongelui bepalen zelf waar ze zitten.
Bij het Wieltje in Leerdam is de plek vanuit het
verleden uitgezocht door de jeugd. Er staat
een picknicktafel en pergola en meestal gaat
het goed. Af en toe moet er toch streng worden
ingegrepen omdat pizzadozen e.d. niet worden
opgeruimd.
Peter van Dam is van mening dat de ouders
van de jeugd af en toe met elkaar om de tafel
moeten. Als één ouder de jeugd aanspreekt,
heeft dat kind geen leven meer. Misschien een
rooster maken voor ouders die het in de gaten
houden. Jeroen geeft aan dat omwonenden
even op een groepje mogen aflopen, zich
voorstellen en vragen hoe het gaat. Peter geeft
aan dat hij gebeld mag worden als de jeugd er
zit, want dan wil hij wel mee in gesprek gaan
met de jeugd.
Annemiek Verkerk vindt de zoutopslag een
vreemde plek voor de jeugd aangezien de
auto’s er hard langs heen razen. De gemeente
heeft echter voor deze plek gekozen, dus dat
staat nu niet ter discussie. Jeroen Schotting
geeft aan dat de zoutopslag de officiële
hangplek is, waardoor speeltuintjes niet als
hangplek gebruikt hoeven te worden. Dit is
bekend bij de jeugd. De inrichting van de bak
is klaar. De jeugd wil eigenlijk een heg regelen
om beschut te zitten. De wind staat zomers
zuidwestelijk. Met de jeugd is gesproken om
het op te vrolijken met graffiti.
DVS heeft het wijkbudget 2012 beschikbaar
gesteld voor een pergola. In het verleden
is afgesproken dat een overkapping niet is
toegestaan. De bedoeling is dat de jeugd met de
jongerenwerker en evt. omwonenden, ouders
e.d. de pergola op een zaterdag plaatsen. Door
afwezigheid jeugd vragen we ons af of het wel
slim is om er nu geld in te steken. Eigenlijk
moet de jeugd het zelf creëren. Waarschijnlijk
ervaart de jeugd een drempel om hier te
komen. Aan de andere kant: als ze iets willen,
dan moeten ze er wel iets voor doen. Doordat
ze het vandaag af heeft laten weten, ligt de bal
nu bij de jeugd.
Peter van Dam zou een voetbalkooi met asfalt
willen, voor voetballen, tennissen, basketballen

o.i.d. Is het mogelijk om een pannakooi te
maken bij de zoutopslag? Geeft wel geluid.
Maar ’s nachts komt de meeste overlast over
het algemeen door luid praten. Misschien is
de plaats te klein voor een pannakooi. Een
pannakooi trekt ook basisschooljeugd. ’s
Winters zou de zoutopslag onder water gezet
kunnen worden voor een ijsbaantje.
De zoutopslag wordt momenteel niet gebruikt
als jeugdontmoetingsplek. Een reden kan
het koude weer zijn. We verwachten dat met
mooier weer er wel gebruik van wordt gemaakt.
Het is de groep van 13 tot en met 17 jaar die
het meeste gebruik maakt van hangplekken.
De oudere jeugd gaat met de auto of scooter
e.d. verder weg. Het leeftijdsverschil tussen de
groepen is groot. Na enkele jaren wijzigt de
groep weer.
Vanavond wilden we in goede harmonie
met de jeugd en omwonenden afspraken
maken. DVS vindt dat heel belangrijk. Dit
is een eerste gesprek en er is nog best wat
mogelijk. Jeroen Schotting inventariseert bij de
Schoonrewoerdse jeugd wat ze zelf willen, want
het is belangrijk dat de jeugd zelf met ideeën
komt. Bij voorkeur alleen Schoonrewoerdse
jeugd en niet van buitenaf. Jeroen en Peter
willen altijd helpen met de organisatie.
Mogelijke afspraken zijn:
• Doordeweeks toegankelijk tot 22:00 uur.
• Vrijdag/zaterdag: toegankelijk tot 23:00
uur.
• Rommel zelf opruimen (gemeente plaatst
prullenbakken in het zicht en leegt deze
wekelijks op maandag).
• Geen open vuur (uitzonderingen, bv.
barbecue, per geval bekijken).
• Geen lawaai, zoals harde muziek.
• Geen overlast.
• Geen drugs.
• Geen alcohol.
• Auto’s niet toegestaan (er is geen
parkeergelegenheid bij de zoutopslag).
• Bij vernielingen wordt aangifte gedaan,
kosten worden op de daders verhaald.
• Punten m.b.t. tijden toegankelijkheid
zichtbaar op een bord bij de zoutopslag.
We willen nu toch de ouders van de jeugd
bij elkaar krijgen. In eerste instantie was de
bedoeling van deze avond om met de jeugd en
omwonenden in gesprek te gaan. Aangezien de
jeugd afwezig is, is het een optie om in gesprek
te gaan met de ouders. Afsluitend wordt
afgesproken dat Jeroen Schotting nu eerst de
jeugd benadert en dit terugkoppelt aan DVS.

jaarmarkt
Schoonrewoerd

SCHOONREWOERD IN ACTIE VOOR EEN GYMZAAL

1134 handtekeningen opgehaald! Hartelijk dank voor alle steun!
bevolking om zich in verenigingsverband te
bewegen
-- dat er specifieke mogelijkheden zijn voor de
jeugd om te voetballen
Verzoekt het College om te onderzoeken:
-- wat het tijdpad is van de schoolbesturen om
te komen tot één school
-- welke
nieuwe
onderwijsvoorzieningen
daarvoor nodig zijn
-- of en waar een gymzaal gebouwd kan
worden en wie dit gaat beheren
-- of er een voetbalkooi of iets dergelijks kan
komen
-- wat de financiële consequenties hiervan
zijn voor de gemeente Leerdam en andere
betrokkenen
-- en ons hierover te rapporteren voor 1
november 2013.

DORPSVERENIGING
SCHOONREWOERD

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 30
mei 2013 heeft de voorzitter van Dorpsvereniging Schoonrewoerd, Jan van Tilburg,
gebruik gemaakt van het inspreekrecht.
Daarbij zijn de verzamelde handtekeningen
aangeboden aan de voorzitter van de avond,
de heer B. Bruggeman.
Tijdens de vergadering zijn er 2 moties over
een gymzaal ingediend, nl. door Leerdam2000
en de Christenunie. De volgende motie is
uiteindelijk unaniem aangenomen:

BLITTERSWIJK

SCHOONREWOERD

De Gemeenteraad van Leerdam, bijeen in haar
vergadering op 30 mei 2013
Overwegende:
-- dat het voor Schoonrewoerd belangrijk voor
de leefbaarheid is dat er voldoende goede
voorzieningen zijn
-- dat er mogelijkheden zijn voor goed
onderwijs
-- dat er kennelijk besloten is om de
Regenboogschool op termijn op te heffen
-- dat er mogelijkheden komen voor goed
bewegingsonderwijs
-- dat er mogelijkheden komen voor de hele

Dorpstraat 55
4145 KB Schoonrewoerd
Telefoon (0345) 64 12 63
E-mail blitterswijksuzuki@planet.nl

WWW.BLITTERSWIJKSUZUKI.NL

Kaasmeisjes
Er is een gezegde: “Wiens brood
men eet, diens taal men spreekt”.
Zo was het ook met ons. Wij hebben
heel veel voor de zuivelfabriek
gebouwd en verbouwd, we waren
daar de vaste huisaannemer.
Daardoor konden wij net als
verschillende
bedrijven
een
vereniging sponsoren, bij ons
werd het niet de voetbal, maar wij
sponsorden de wandelclub, SIA.
Kaasmeisjes
Baars Kaas wilde ook wel sponsoren,
maar dan moest het wel goed
zichtbaar zijn dat het om kaas ging
en niet alleen de naam Baars Kaas
achter op een shirt. We kregen een
kartonnen reclamepop mee (zie
foto hiernaast) en zo moesten de
meisjes dan gekleed worden als
ze ergens aan een wandelmars
deelnamen.
We lieten 40 pakjes maken, zoals
die van de reclamepop, alleen
het kant wat op het mutsje van
de pop zit, daar konden wij niet
aankomen, dan hadden we naar Brussel in
België gemoeten, daar maken ze nog kant.
We hadden een leuke groep meisjes die her en

der aan wandeltochten deelnamen,
ze mochten ook naar het buitenland
(zie enkele hoogtepunten op de
foto’s volgende pagina). Ze durfden
er voor uit te komen dat ze uit
het land van de kaas kwamen en
zelfs uit een dorp waar veel kaas
gemaakt wordt.
Bankrekening
We openden een aparte rekening bij
de Rabobank, alleen bestemd voor
de kaasmeisjes. De grote sponsor
was Baars Kaas en bouwbedrijf
Bikker vulde het tekort aan. Deze
rekening loopt nog, maar het is al
weer lang geleden dat er wat op
gestort is.
Onlangs kreeg ik een enthousiaste
bui, als je ziet wat bedrijven
aan reclame uitgeven, op TV, in
kranten, advertenties, aan folders,
enz. enz. Toen dacht ik, daar zou
ik ook wel weer een graantje van
mee willen pikken. We haalden
de
kaasmeisjeskleding
weer
voor de dag en ik ging naar onze
beide scholen met een papier
om de meisjes te werven, de
schoolhoofden mogen het niet meer promoten,
maar ze hebben het wel opgehangen. Zelf
al hele illusies gemaakt, als we een groep

meisjes hebben, dan met kaasmeisjes kleding
aan naar de bloembollenvelden en daar tussen
de bloemen wat foto’s maken. Een bijzonder
kleurrijk geheel.
Bloembollenvelden
We hebben het zelfs een keer meegemaakt
dat de meisjes net uit het bloembollenveld
kwamen en er een touringcar stopte. Er
stapten heel wat Japanners uit en die vroegen
of de meisjes weer tussen de bloemen wilden
gaan staan en zij maar foto’s
maken. Dat was het helemaal,
meisjes in klederdracht tussen
de bloemen.
Als
de
bloemenvelden
bloeien, komen daar heel
veel buitenlanders, maar dat
ze uitstappen tref je maar
zelden. Ja, en dan met de foto’s
naar de kaasfabriek, naar de
nieuwe directie en proberen of
ze weer willen sponsoren om
naar Engeland of Frankrijk te
gaan. Ik zag het al helemaal
voor me, het is en blijft toch
altijd spannend en zeker voor
basisschoolmeisjes om naar
Engeland of Frankrijk te gaan.
Reclame maken
Maar wat denk je, geen enkele aanmelding.
Gevraagd waarom niet, kreeg ik als antwoord,
het staat zo stom, iedereen kijkt naar je. Ja,
dat is nu net reclame maken. De bakker en de
slager zetten toch ook hun reclameborden zo
dat je ze al op afstand ziet. Het is de bedoeling
dat zoveel mogelijk mensen zien wat er op
staat.
Het was wel een teleurstelling, weer een illusie
armer. Nu we toch die kleding voor de dag

gehaald hadden, wilden we toch wel wat foto’s
maken. Tegen verschillende meisjes gezegd en
gevraagd of ze niet in de bollenvelden maar
bij ons in de tuin foto’s wilden maken. Dan
ziet niemand het. Maar ze hadden al gehoord
dat ik de foto in De Klepper wilde zetten, dat
staat ook stom. Dus kwamen ze niet. Wel
wat andere meisjes (zie foto vorige pagina).
Er waren er zelfs die volgens mij wel verder
dan Schoonrewoerd durven met en zonder
kaasmeisjeskleding, dus er gloort weer hoop.

En ja, nu zal ik het maar erkennen, ik heb
het zelf niet goed gedaan. Kijk maar eens
naar de foto, toen we naar Engeland geweest
zijn (jaren geleden) dan zie je op de eerste
rij 2 Schoonrewoerdse meisjes, de overigen
zijn Heicopse, op de 2e rij 1 Schoonrewoerds
meisje de overigen Heicopse, meer dan ¾
waren Heicopse meisjes. Het zit niet in de
kaasmeisjeskleding, want op de andere foto’s
staan ze gewoon in hun eigen vrijetijdskleding.
Ze zijn mee geweest naar de Pyreneeën aan
de Spaanse kant met een tandradtreintje naar

Met deze groep kaasmeisjes gingen wij naar Engeland. Meer dan ¾ zijn meisjes van de basisschool uit Heicop

een top van een berg, naar het eiland Guernsey
of zo maar een keer naar Parijs of Engeland.
En op al die foto’s zijn de Heicopse meisjes
verreweg in de meerderheid. Voorheen waren
het Zuilichemse, en nog verder terug waren er
voldoende Schoonrewoerdse.
Nu kun je wel stellen dat Heicop niet
buiten Schoonrewoerdse voetballertjes kan
en Schoonrewoerd niet buiten Heicopse
schoolkinderen. Ze zijn niet zo verlegen en
durven meer dan Schoonrewordse kinderen.
Ja, had ik maar een papier bij de Heicopse
scholen gebracht.

Ja, ik wou je net vertellen dat ik van plan ben
om aan Jan Hakkesteeg, directeur van de
school in Heicop, te vragen of hij een papier op
wil hangen als de hei bloeit of er bij hun nog
kinderen zijn om over de hei te gaan fietsen.
Nou succes er mee! En ze liep weg.
Zou ik dan echt dommer zijn dan een ezel? Je
weet, een ezel stoot zich geen twee maal aan
dezelfde steen. In Schoonrewoerd stootte ik de
1e keer m’n hoofd, zou ik in Heicop de 2e keer
m’n hoofd stoten?

Andere tijd
Ik sprak een Schoonrewoerdse moeder die zei:
Dat had ik je wel van te voren kunnen zeggen
dat je geen groep bij elkaar kunt krijgen. Het
is een heel andere tijd, de kinderen willen dat
niet meer. Ze hebben zo veel andere dingen.
Zelf heb ik een dochter van 12 jaar, ze vinden
alles stom en niets deugt er. Je weet, ik ben
verschillende keren met jullie meegeweest
naar Luxemburg, maar m’n dochter durft nog
geen nacht van huis. En in een tent slapen
zoals wij moesten doen zou ze nooit durven. En
daar staat ze echt niet alleen in, er zijn zoveel
kinderen die niet van huis durven. Ik vind
het wel heel bijzonder dat toen die Heicopse
meisjes zo ver weg durfden te gaan, ik geloof
niet dat er nu nog kinderen zijn dit dat durven.
Ik denk dat het in Heicop niet anders is dan
hier, die kinderen willen dat ook niet meer.

P.S. Enkele kaasmeisjespakjes worden nog wel
eens gedragen. Verleden jaar kwam er een
vrouw, die had via via gehoord dat wij nog van
die kaasmeisjespakjes hadden. Ze vroeg of ze
er een paar mocht lenen. Een paar maanden
geleden kwam ze of ze die kon kopen, want
ze hebben thuis een kaasboerderij waar ze
zelf kaas maken en verkopen, en er komen
wel eens groepjes om te kijken hoe dat gaat.
Ze hebben een gedeelte van de stal waar ze
wat kunnen drinken en eten. Hun dochter en
een buurmeisje vinden het leuk om met die
pakjes aan te helpen met het bedienen van
de bezoekers. We hebben er ook verschillende
aan anderen uitgeleend, maar we zien ze niet
meer terug.

Bikker

Welkom in
(Spirituele)
Boekhandel

De
Kraanvogel
The Careercoach ondersteunt u bij:
Loopbaanadvisering / Coaching /
Assessments / Outplacement

Open:
di + za
10.00 – 17. 00
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woe, do, vrij
13.00 – 18.00 uur

Drs. B.J(Jan) Schuitemaker, RL-C
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Univé Leksprong geeft een betrouwbaar en gedegen advies voor
uw hypotheek en woonverzekeringen in combinatie met lage
kosten. Zodat u meer overhoudt voor uw droomhuis!
Laat snel uitrekenen hoe laag uw woonlasten zijn. Kom langs op
het Univé-kantoor bij u in de buurt of kijk op www.unive.nl.

Univé Leksprong:
Leerbroek, Raadhuisplein 2, (0345) 62 00 62
Lopik, Wielsekade 8, (0348) 55 36 67
Houten, Schoolstraat 6, (030) 637 13 04

Oranjevereniging
Schoonrewoerd
Het is alweer even geleden dat het Koninginnedag
was. Het was natuurlijk een bijzondere dag, een
kroningsdag. Ondanks dat we eigenlijk alleen
een avondprogramma hadden was het naar
onze mening een geslaagde avond. Graag kijk
ik samen met u terug op deze Koninginnedag.

Onze voorzitster Agnita heette iedereen van
harte welkom en we proostten met elkaar met
een oranjebitter, of aanmaak voor de kinderen
op onze nieuwe Koning. Ook de ‘nieuwe’
burgemeester dhr. Houtman was spontaan
langs gekomen en sprak ons toe. Hierna
zongen we met elkaar het Wilhelmus
en
natuurlijk het Schoonrewoerds volkslied mocht
niet ontbreken. Gelukkig wilden Karin en Johan
ons muzikaal en vocaal ondersteunen.

Als eerste werden we wakker geblazen met
de reveille door muzikanten van De Bazuin uit
Leerdam. Zij stonden op de kerktoren samen
met een paar bestuursleden en de rest van
het bestuur genoot nog even van hun rustige
uurtjes.

Om 16:15 uur verzamelden we bij Het
Partycentrum voor de versierde fietsen optocht.
De Bazuin uit Leerdam liep voor de optocht
uit. Dat geeft toch wel een feestelijk tintje,
een muziekkorps door het dorp. Na de optocht
verzamelenden we met elkaar op het plein
naast Het Partycentrum voor een aubade.

Nadat we gezongen hadden nam Agnita nog
even het woord want we hadden nog meer te
vieren vandaag. Arie den Besten is geridderd in
de Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege zijn
lange inzet op verschillende vlakken, koster
van de Gereformeerde kerk, maaltijden rond
brengen en jaren lid geweest van de vrijwillige
brandweer. De gemeente had hem al in het
zonnetje gezet, maar wij wilden dat natuurlijk
ook doen. Hij kreeg een kroningsblik gevuld
met heerlijke koekjes.

Daarna kregen Kees de Korte en Caroline van
Reenen het woord want zij waren de jury van
de versierde fietsoptocht. Zij stonden voor
de moeilijke taak om de versierde fietsen te
beoordelen en de prijzen te verdelen. De eerste
plaats was voor Fenna Bakker. Zij zat als een
roze wolk op een roze fiets. De tweede plaats

was voor Lauren Witt. En de derde plaats was
voor Milan de With. De prijswinnaars kregen
allemaal een medaille en een bon van Intertoys
waar ze zelf iets leuks/moois voor kunnen
kopen. Er was ook nog een eervolle vermelding
die was voor Tarah Veen zij kreeg een medaille.
Hierna gingen we gezellig BBQ-en met heel

de Landwinkel van Gerda van Buuren. Ook
werden we gesponsord door de Plus Giel Smits
te Culemborg. Daar kregen we onder andere
een fiets van en een grastrimmer van Wilco de
Wit. Langs deze weg willen wij onze sponsors
hartelijk bedanken voor hun gulle bijdragen.
Toen de meeste mensen waren uitgegeten
kreeg iedereen nog een gezellig ijsje toe. En zo
kwam er een einde aan een heel gezellige en
smakelijke avond!

veel dorpsbewoners. De mannen waren al even
bezig om het vlees gaar te BBQ-en. Zo kon een
ieder het kant en klaar uitkiezen bij het lopend
buffet. Het zag er goed verzorgd uit door Het
Partycentrum. En de samenwerking was goed.
Dat belooft wat voor de feestweek volgend
jaar!! De sfeer was gezellig en we werden
muzikaal opgevrolijkt door “Loud Sounds”,
onze Schoonrewoerdse dj’s Bastiaan en Frank.
Voor de kinderen was er een springkussen en
ze konden gratis geschminkt worden. Zo liepen
er veel vrolijk gekleurde gezichtjes rond.
Onder het eten waren er verschillende rondes
rad van Fortuin. We hadden mooie prijzen,
tassen boodschappen van Ad de Dagwinkel,
Leuke pakketjes van Piet Verkroost onze kaas/
kipspecialist en sap en andere lekkernijen van

Ruim een week later was de Schoonrewoerdse
markt. Ook hier waren we van de partij. We
hadden een fantastisch spel waar leuk geld
mee gewonnen kon worden, en wat ook
gebeurde. Het Air pressure midgetgolf spel was
een uitdaging voor jong en oud. Je kreeg drie
ballen die je door lucht in een gaatje moest
blazen. Kreeg je hem in het kleinste gaatje
won je €5,-. Sommigen hadden een tactiek
maar velen hadden gewoon geluk. Zo was er
een tweejarige die eigenlijk mocht grabbelen
van oma maar die het ook wilde spelen. Met
veel geluk en een beetje hulp van oma kreeg
zij twee balletjes in de €5,-…… We hebben er
niet veel aan verdiend maar we hebben wel
veel lol gehad. Een ieder die een poging heeft
gewaagd, hartelijk dank hiervoor.
José Brouwer

Hoewel ik hier niet ben geboren vind ik het erg leuk oude foto’s te zien.
Vandaar mijn keuze voor een tweetal schoolfoto’s uit de reeks ‘De
Dorpstimmerman & Bovenmeesters’.
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Gereformeerde school, 1932. Alle kinderen van de Gereformeerde school (Regenboogschool).
Foto van Teun den Hartog (eerste klas, vooraan op de grond) Otto Bikker, Toon Heijkoop, Teun den Hartog, Teunis de

Leeuw, Kees Klein, Gijs Brouwer, Freek Brouwer, Wim Brouwer uit Zijderveld, Ortje Brouwer, Sientje Kool, Niesje den Hartog,
Cor Brouwer, Jana Brouwer, Arie en Piet van den Berg, Toos Middelkoop, Marie den Besten, Thoom Verwolf, Jannie van
Genderen, Mari en Floor de Leeuw, juffrouw Kool- van Oosterum, meester Panvis, Eef Panvis, Piet Bakker, Hannes Bakker

De Dorpstimmerman & Bovenmeesters

Hervormde School, 1969. Combinatieklas 4/5, achter de namen staat in welke klas ze zitten.
Van boven naar beneden. 1e rij: Meester Korevaar, Juf Eckhardt, Juf Alting, Meester van Oostrom
2e rij: Rien de Jong (5), Harmen Jan de Keyzer (5), Bert den Hartog (5), Gert Keppel (5), Kees van Krieken (5),
Aart de Leeuw (5), Anja Kersbergen (5), Marja Henipman (5)
3e rij: Willy Sterk (5), Meta vd Water (5), Elly vd Heyden (5), Nelly de Vos (4), Sjany vd Heiden (4), Elly Weiland
(4), Janny vd Heiden (4), Coba Klein (4), Teuni van Zanten (4)
4e rij: Frank vd Water (4), Hans de Leeuw (5), Kees vd Berg (4), René van Zanten (5), Dick de Jong (4)
5e rij: Arie den Hertog (4), Gijs Bruynes (4), Arie Keppel (5), Ron de Wildt (5)

Verpleging & Verzorging

schilderwerken
beglazing
totaalonderhoud
“Fijn dat ik nog thuis kan
blijven wonen”

U woont zelfstandig en u hebt extra zorg nodig?
Misschien tijdelijk of voor langere tijd. Verpleging
en verzorging door medewerkers met een
reformatorische identiteit, dat is een vertrouwd idee.

Nijverheidstraat 14 4143 HM Leerdam | tel.: 0345-614494 | fax: 0345-611904
e-mail: info@vidoschilderwerken.nl | internet: www.vidoschilderwerken.nl

Meer informatie? www.rstzorg.nl of bel
0180 - 74 50 10 (Ridderkerk). RST Zorgverleners
biedt ook Huishoudelijke hulp en Kraamzorg.

"Uw tanden mogen gezien worden"
Dorpsstraat 14 / 16
4145 KC Schoonrewoerd
Tel: 0345-641145
info@mondhygiene-schoonrewoerd.nl
www.mondhygiene-schoonrewoerd.nl

De Rommelschuur
Elke tweede en laatste zaterdag van de maand
zijn wij open van 9.00–12.00 uur (Overheicop
1). Er is een wisselend aanbod van allerlei
tweedehands artikelen zoals serviesgoed,
andere huishoudelijke artikelen, decoratie,
antieke
spulletjes,
tuinbenodigdheden,
electra, speelgoed, legpuzzels, lampen, kleine
meubels, enz. Ook de kledinghoek is de
laatste tijd behoorlijk gevuld, de kleding ziet
er goed en mooi uit. We proberen ervoor te
zorgen dat er geen kapotte spullen in de schuur
terecht komen. Elke week zijn we bezig om te
sorteren en alles overzichtelijk uit te stallen. De
boekenschuur heeft een ruim aanbod, ook daar
is alles gesorteerd op schrijvers en thema’s.
U kunt op onze openingstijden ook spullen
komen brengen. Als u het echt niet zelf kunt
vervoeren dan willen we het komen ophalen,
voor informatie kunt u terecht bij Gerrit
Middelkoop tel. 0345-642198.
In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn wij
de maand juli open op 13 en 27 juli, de maand
augustus zijn we gesloten.
De opbrengst is voor de Gereformeerde kerk,
maar we steunen ook andere goede doelen.
Elk jaar gaat er geld naar de Stichting SABATU
voor steun aan kinderen in Indonesië met een
verstandelijke en fysieke beperking. Daarnaast
geven we ook kleding, dekens en andere
goederen aan Stichting Sovata voor Roemenië.
Vrijwilligers gaan deze spullen persoonlijk
brengen bij gezinnen die in erbarmelijke
omstandigheden leven. Er gaat ook nog veel
baby- en kinderkleding naar Gera Verrips, die
in Roemenië een kindertehuis runt.
We zijn blij dat vele mensen ons weten te
vinden, het is vaak gezellig druk bij ons in de
schuur. We hopen ook u binnenkort te zien, de
koffie/thee staat altijd klaar.
De activiteitencommissie
van de Gereformeerde Kerk

Verslag
Vragenuurtje
15 mei 2013
De voorzitter van de Dorpsvereniging (J. van
Tilburg) opent de avond en heet alle aanwezigen
van harte welkom. De wethouders W. v.d. Leij en
A. Groenenberg, vertegenwoordigers van alle
politieke partijen en de politie zijn aanwezig.
Vanmiddag heeft zich de vertegenwoordiger
namens Openbare Werken afgemeld, een
vervanger was niet beschikbaar. Vervolgens
worden vragenstellers in de gelegenheid
gesteld om hun vragen te stellen:
Jan van Zanten: De drempel bij de voormalige
Rabobank moet opgeknapt worden, er zit een
vervelende knik in. Tevens vraagt hij of er een
alternatief komt voor de speeltuin in oost. De
bedoeling is dat er meerdere speelvoorzieningen
voor verschillende leeftijden in deze wijk
geplaatst worden. Volgens de wethouder ligt
het plan klaar, nu de uitvoering nog.
Gijs v.d. Heijden: Hij vraagt naar de laatste
situatie rond een gymzaal. Zoals bekend is de
DVS een handtekeningenactie begonnen, deze
worden overhandigd tijdens de eerstvolgende
raadsvergadering op 30 mei a.s. Reactie
moeten we verder afwachten maar we hopen
dat de politiek hier gevoelig voor is. Over
een eventuele locatie is nog helemaal niet
gesproken.
Cees den Hertog: Hoe is het met de
nieuwe bushaltes, kunnen deze nog niet
gebruikt worden? De wethouder vertelt dat
hij verwacht dat deze nog voor 1 juni a.s. in
gebruik genomen kunnen worden, nu is het
gehandicaptenplatform er nog mee bezig. Hij
merkt nog wel op dat e.e.a. door bezwaren van
omwonenden extra lang heeft moeten duren.
Frieda Veldhuizen: Ziet graag dat de boom
in de groenstrook hoek Kon.Wilhelminastraat/
Steenovenweg vervangen wordt, de boom die
er nu staat is dood. Ook het trottoir van de
Steenovenweg naar de Dorpsstraat is in slechte
staat. Na de werkzaamheden aan de straten
Kon.Wilhelminastraat/Pr.
Bernhardstraat/
Wilgenlaan/Steenovenweg
is
veel
zand
achtergebleven waardoor de putten mogelijk
verstopt zijn en de bewoners veel last hebben
van stof. De wethouder antwoordt dat dit zand
nodig is voor het inzanden.

Gijs v.d. Heijden: Worden er bij de voormalige
Rabobank ook extra parkeerplaatsen gemaakt,
want er komen nu ook veel bezoekers van
buitenaf. Volgens bestemmingsplan komen er
geen extra parkeerplaatsen, de locatie op de
Dorpsstraat blijft ook in gebruik.
Cora den Hartog: Komt er een nieuw trapveldje
voor de jeugd nu de oude locatie is gesloten?
Er is gelegenheid op de Ooievaarszoom waar
ook een hekwerk is geplaatst, alleen langs de
sloot moet nog een hekwerk komen. De DVS
wil nogmaals benadrukken dat het sluiten van
de speelvoorziening een tijdelijke maatregel is
geweest van het college van B&W, maar dat er
wel meerdere kleine speelvoorzieningen in de
wijk voor terug komen. In de oude speeltuin
wordt gras gezaaid en er komen schapen te
lopen. Veel aanwezigen vinden het echter
zeer jammer dat de speelvoorziening voor de
kleinsten en het trapveldje door vandalisme
zijn verdwenen. Misschien is een voetbalkooi
mogelijk op de zoutopslag? Voor de jeugd van
12-18 jaar is er nu niets meer.
Loes Bambacht: Vindt het triest dat de
inwoners van Schoonrewoerd in de media vaak
zo negatief worden afgetekend. Uit ervaring
blijkt dat onze jeugd ook niet welkom is in
Leerdam. Nu is er ook weer in de straten waar
werkzaamheden plaats hebben gevonden
van alles mis rond de communicatie. Zij is
van mening dat de politiek nu stappen moet
ondernemen, er moet een beleid per leeftijd
komen.
Nico Kamp: Omliggende dorpen (zoals
Zijderveld en Hei- en Boeicop) hebben wel
allerlei voorzieningen, waarom kan dat in
Schoonrewoerd niet. Hij is ook voor een
gymlokaal en een voetbalkooi als alternatief
voor het trapveldje.
Gerrie de Jong: In maart is er door verschillende
dorpsbewoners een schoonmaakactie gehouden
maar nu ligt er echter al weer veel zwerfvuil.
Zij wil nogmaals benadrukken om er met elkaar
voor te zorgen dat ons dorp schoon blijft, niet
alleen de jeugd maar ook de ouderen!!
Nico Kamp: Hij vraagt waarom de rotonde
vanaf Leerdam zo lelijk is aangelegd terwijl
er in Leerdam allerlei rotondes zijn met
mooie beplanting. Deze rotonde valt echter
onder de provincie en zij hebben voor hele
slechte beplanting gekozen, de betrokken
contactpersoon bij de provincie is niet
voortvarend.

Loes Bambacht: Heeft gelezen dat er in
Kedichem en Leerdam containers geplaatst zijn
waar het plastic afval in gedaan kan worden,
waarom in Schoonrewoerd niet? De wethouder
zegt toe dat er ook in Schoonrewoerd
een container moet komen, zo mogelijk
ondergronds.
Loes Bambacht: Woont op de Ooievaarszoom
en merkt op dat er nog geen kroonringen om
de lantaarnpalen zitten. De wethouder zegt dat
deze bij OW (Klaas Boot) aangevraagd kunnen
worden.
Een Moeder: Zij heeft nog geen schoolgaande
kinderen maar vraagt hoe nu de situatie is
rond de Regenboogschool/Noachschool. Er is
een vertegenwoordigster aanwezig van het
ouderinitiatief en zij antwoordt dat er op de
Regenboogschool het komende schooljaar niet
gestart wordt met een kleutergroep omdat er
te weinig aanmeldingen zijn. Ouders van beide
scholen zijn wel met elkaar in gesprek over de
toekomst. Nieuwe aanmeldingen kunnen nu bij
de Noachschool of anders in Leerdam worden
gedaan.
Arie den Besten: Heeft al meerder keren
gevraagd of de heg met berberis op de hoek
Kon.Wilhelminastraat/pad naar de garages
verwijderd kan worden, dit is eerder al
toegezegd. Geuf Middelkoop zegt toe dat er
andere beplanting komt (voor einde van het
jaar). Zijn volgende opmerking gaat over
de werkzaamheden in de straten van wijk
west. De bewoners hebben ruim 5 maanden
overlast van deze werkzaamheden gehad. Bij
de aannemer werd gezegd dat alles in overleg
met de bewoners is gegaan, zo’n overleg heeft
echter nooit plaatsgevonden. Wanneer er werd
gevraagd of auto’s bij de nieuwe parkeerplaats
Ooievaarszoom geplaatst mochten worden werd
geantwoord dat dit een speelplaats is. Na een
telefoontje met Jan van Tilburg is de zaak wel
opgehelderd waarvoor hartelijk dank! Hij merkt
tevens nog op dat de Kon.Wilhelminastraat
op sommige plaatsen wel smal is geworden,
vooral omdat fietsers van twee kanten kunnen
komen. Tijdens de wijkschouw zullen we dit
punt bekijken. Hij is ook bang dat er bij hevige
regenval weer overlast komt, want het water
moet nu naar de Huibert.
Gijs v.d. Heijden: Hij vraagt of de
werkzaamheden rond de Kon.Wilhelminastraat
nu afgerond zijn? Hij merkt op dat het trottoir
in de Pr. Beatrixstraat erg ongelijk is, zeker

voor mensen die slecht ter been zijn en/of
gebruik maken van een rollator/rolstoel. De
trottoirs zijn verschillende keren open geweest
en zouden toch weer in de oorspronkelijke
staat gebracht moeten worden. Ook dit punt
gaan we tijdens de wijkschouw bekijken.
Tina Klarenbeek: Zij vraagt wanneer
de werkzaamheden beginnen in de Kon.
Julianastraat, hier moet de riolering ook
vervangen worden. Tip: houd rekening met de
feestweek in april 2014. Zij wil ook nog even
kwijt dat het nieuwe straatwerk rond Kon.
Wilhelminastraat schandalig is gelegd. Er zijn
oude trottoirbandjes en oude stoeptegels (door
elkaar met nieuw) gebruikt.
Peter van Klei: Wil graag dat de
beplantingsbakken
aan
het
Kerkeland
verwijderd worden zodat extra parkeerplaatsen
gemaakt kunnen worden. Het perkje voor
Kerkeland 12-14 wordt gebruikt als uitlaatplaats
voor honden. Dit is niet de bedoeling, de
afvalbak die er staat zou dit suggereren
maar uitlaatplaatsen zijn uitsluitend: langs
de Kerkweg, Steenovenweg en Wilgenlaan
(staan ook bordjes). Hondenbezitters mogen
hier op aangesproken worden, zeker moeten
zij de poep opruimen en in de afvalbakken
doen (behalve bij de uitlaatplaatsen). De DVS
roept de hondenbezitters hierbij op zich aan
deze regels te houden, dit punt komt echter
ieder jaar weer terug en veel dorpsbewoners
ergeren zich aan hondenpoep op straat of in de
groenstroken!!

Frieda Veldhuizen: Zij vraagt of er weer
nieuwe beplanting/boom terugkomt in de Kon.
Wilhelminastraat/Steenovenweg, dit wordt
toegezegd voor het einde van dit jaar.
Een Moeder: Vraagt zich af wanneer de vragen
van vanavond worden beantwoord. Het verslag
van deze avond komt in de eerstvolgende
Klepper en tijdens de wijkschouw in september
komen de genoemde punten ook weer aan de
orde (waarvan ook weer verslag in De Klepper
komt).
Danny: Geeft een parkeerprobleem door op
de hoek Kalverweg/Dorpsstraat (bij cafetaria),
hier staan regelmatig auto’s geparkeerd
waardoor het uitzicht ernstig belemmerd wordt.
De politie geeft toe dat het meegenomen wordt
in de surveillance. Aanwezigen menen zich te
herinneren dat hier vroeger een parkeerverbod
gold. Misschien is een gele streep een
oplossing, dit moet doorgegeven worden
aan de verkeersspecialist van de gemeente
Leerdam (Willem Moors).
Hij meldt ook dat hij tijdens de marktdag geen
politie in Schoonrewoerd heeft gezien, zowel
overdag niet als ’s avonds tijdens de disco in
het Partycentrum. Begin van de avond is de
politie (Roland en Elroy) wel in Schoonrewoerd
geweest, na de melding van een incident zijn
ze daar langdurig mee bezig geweest. Gelukkig
zijn er verder tijdens de marktdag geen
incidenten geweest.

Loes Bambacht: Ook in de wijk Ooievaarszoom
is overlast van hondenpoep, ook hier geldt dat
hondenbezitters aangesproken mogen worden.

Namens mw. de Leeuw (Noorderwoerd
28) wordt nog gemeld dat er een struik
in de groenstrook op het naastliggende
parkeerplaatsje dood is, of deze verwijderd
kan worden.

Heidi Versluis: Sluit hierbij aan wanneer
het gaat om de groenstrook achter de
Regenboogschool, kinderen gaan hier niet
vaak spelen omdat er veel honden uit worden
gelaten.

Tot slot bedankt de voorzitter van de
Dorpsvereniging alle aanwezigen voor hun
inbreng en meldt nog even: De DVS is dringend
op zoek naar een penningmeester, wie helpt
ons uit de brand!!

Nico Kamp: Meldt stankoverlast van de
putten in de Dorpsstraat/Kalverweg. Soms
worden ze doorgeblazen maar de putten liggen
waarschijnlijk te hoog waardoor het water
wegloopt en stank veroorzaakt wordt. De put
bij het voormalige gemeentehuis zit verstopt.
Daan Bikker: Op het kerkplein staat regelmatig
een auto geparkeerd met wegafzettingen, dit
is geen fraai gezicht. De eigenaar woont in
de Kon.Wilhelminastraat, misschien is dit na
afronding van de werkzaamheden opgelost?

Gera de Jong (secr. DVS)
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Ik kies ‘Automorfose’
want ik heb iets met
2CVs.
Lees ook het interview
met Hans: ‘2CVs’ op
pagina 56 (red.)

Automorfose
Is er een nieuwe garage in Schoonrewoerd
bijgekomen? Is er een geheim project uitgevoerd
onder de neus van de Schoonrewoerders? Is er
een eend verbouwd tot zwaan? Ja en nee!
Feit is dat zich in de afgelopen periode in een
garage in Schoonrewoerd een automorfose
heeft voltrokken. Het begon met een Citroën
2CV, beter bekend onder de naam Lelijke Eend.
Het was de bedoeling om deze grondig te
verbouwen en wel naar een sportwagen. Maar
hoe pak je dat nu aan?
Het idee is gekomen toen ik een Burton onder
ogen kreeg. Dat is een ontwerp van twee
broers uit Zutphen die hiervoor een soort
van nieuw ‘oud model’ hebben bedacht. Het
ontwerp doet denken aan de oudere Engelse
tweezitters van Lotus en MG, maar heeft ook
iets eigenzinnigs. Kortom: het ontwerp beviel
mij wel. Vervolgens kreeg ik de kans om een
testritje in een dergelijke wagen te maken
en toen was ik helemaal
verkocht. De hele rit heb ik
samen met mijn vrouw met
een ‘big smile’ in deze auto
gezeten. Een dag om nooit
te vergeten. Het plan om
zelf zo’n auto te bouwen
werd geboren. Toen ik dit
besprak met mijn kinderen
wilden mijn schoonzoon,
zoon en zijn vriendin
ook graag meewerken
en
meebouwen.
En
zo is het dan ook een
samenwerkingsproject
geworden waarbij ze door
hun hulp ook ‘rijrechten’
hebben verkregen voor de nieuwe auto.
Via internet spoorde ik een oude 2CV op die
als basisauto gebruikt kon worden. Je moet
tenslotte wielen, een motor en een chassis
hebben en niet te vergeten een kenteken! Het
is deze auto geworden die ik uiteindelijk in de
Achterhoek op de kop tikte.

Toen begon de sloop, ofwel de demontage.
Het hele ding hebben we uit elkaar gehaald.
Alles maar dan ook alles, tot aan het stuurhuis
en de motor toe. En alles is schoongemaakt,
gereviseerd, geschilderd en weer in elkaar
gezet. De hele garage lag onder de oude en nog
vaak vuile onderdelen. Mijn vrouw vroeg zich
meermaals hardop af: zal dit ooit nog een auto
worden? Ik vond dat het er allemaal wel goed
uitzag! Nieuwe onderdelen waren ook nodig,
voor de remmen, voor de motor en er moest
een nieuw chassis komen. Dat laatste is nog
niet zo eenvoudig, want dat moet aan allerlei
voorschriften voldoen. Die kreeg ik van de
Rijksdienst voor het Wegverkeer, de RDW. Een
nieuw chassis moet een kwaliteitscertificaat
hebben en je moet nog aan aanvullende
regels voldoen. Ander probleempje is het
chassisnummer, dat staat in het oude chassis
geslagen. Ook daar bracht de RDW uitkomst:
gewoon de poot waarin het ouder nummer
staat afzagen en bewaren voor de keuring.
Nou, verder dan maar weer. De motor moest ook
goed onderhanden genomen worden, waarbij
ik het blok ook maar direct wat ‘gepimpt’ heb.
De motor is nu in plaats van 600 CC wel 650 CC
geworden, kreeg een elektronische ontsteking
en moet straks de nieuwe bolide naar 140 km/
uur gaan brengen.
Maar eerst moest alles weer in elkaar gezet
worden. Aan het nieuwe chassis werden de
gereviseerde vooras en achteras bevestigd.
De vering werd gemonteerd. Het motorblok

geplaatst en een nieuwe uitlaat gemonteerd.
Ook had ik nieuwe heuse sportvelgen en
banden gemonteerd.
Het werd tijd voor de nieuwe opbouw. Die
is te koop bij de broertjes in Zutphen en is
geheel van polyester. Nadeel is dat er nogal
wat maatafwijkingen in de onderdelen zitten

ofwel: er paste meer niet dan wel. Dat werd
pasmaken, trucs verzinnen om de onderdelen
goed te monteren en zo meer. Ook moesten
alle gaten geboord worden voor bijvoorbeeld
de nieuwe stuurinrichting, het pedalenset, de
hoofdremcilinder, de handrem, de kabels, de
snelheidsmeter enzovoorts. Maar ook die klus
is geklaard.
Na montage van een nieuwe voorruit,
koplampen voor en lampen achter en het
leggen en aansluiten van de bedrading leek het
steeds meer op een auto. Daarna moest het
interieur gemaakt worden. De achterbank van
de oude eend werd de nieuwe zitplaats voor de
bestuurder en bijrijder. Nieuwe veren, nieuwe
leren bekleding kwamen op de oude bank en dat
zag er best aantrekkelijk uit. Nieuwe bekleding
binnen in de auto tot en met vloermatten toe!
In de tussentijd is een afspraak gemaakt met
de RDW voor een intensieve keuring. Op 25
oktober 2007 in alle vroegte reden mijn zoon en
ik onze nieuwe auto naar de RDW in Nieuwegein.
Daar kreeg ons karretje veel belangstelling, en
niet alleen van de keurmeester. Deze laatste
heeft de Burton helemaal gecontroleerd en
beoordeeld. Tot ons genoegen kregen we de
complimenten van de keurmeester: het was
allemaal prima in orde! “Hij remt zelfs beter
dan een nieuwe eend’ zei hij. Vervolgens werd
het chassisnummer in onze nieuwe wagen
geslagen en toen konden de papieren zaken
afgehandeld worden. We kregen een nieuw
kentekenbewijs en mochten de weg op! De
verzekering had ik vooraf al geregeld maar nu
was alles echt: we hebben een nieuwe auto
gebouwd en hij mag de wijde wereld in!
André van der Leest
In co-productie met Bart & Petra en Marco
Klepper nummer 74, jaargang 14, maart/april 2008

2CVs
Hans Lemcke heeft het artikel ‘Automorfose’
gekozen. Op de vraag waarom nou net dit stuk
antwoordt hij: “Dit verhaal over de verbouw
van een 2CV sprak mij erg aan. Wij hebben zelf
een 2CV die we zoveel mogelijk in zijn originele
staat willen houden. Daarmee reizen wij door
Europa. Heel vaak gaat dat goed, maar soms
heb je pech en dat betekent sleutelen en een
oplossing zoeken.”
Reizen door Europa, Hans, dat zal met
een eend zo snel niet gaan. Waar zijn
jullie zoal geweest? “Nee, erg snel gaat dat
inderdaad niet. Wij hebben een besteleend van
de Franse posterijen met een 425 cc motor.
Op een rechte, vlakke weg zonder tegenwind
is onze maximumsnelheid 90 km per uur. Met
een beetje helling en tegenwind halen we de
50 km per uur niet eens. Reizen is dan dus:
binnenwegen rijden en lekker genieten. We zijn
op veel plaatsen geweest: de Orkney-eilanden,
Schotland, Tsjechië, Zweden, Lapland en
uiteraard vele malen in Frankrijk.”
Wat is je meest recente eend-avontuur?
“We zijn de afgelopen meivakantie naar
Frankrijk geweest. Daar was vlakbij Le Mans
de nationale Rencontre des 2CV. We hadden
een week de tijd en zouden eerst naar een
camping iets zuidelijker gaan, maar onderweg
kregen we pech: het lampje van de laadstroom
ging branden en dat betekent dat de accu
niet meer wordt opgeladen. Dan kan je nog
wel even rijden, maar niet te ver. We hebben
toen een camping gezocht vlakbij het terrein
waar de 2CV-meeting plaats zou vinden in de
verwachting dat men ons later in die week tijdens
dat grote eendengebeuren vast wel zou kunnen
helpen. Er lopen daar altijd zoveel experts rond.

Maar de camping die we aandeden bleek
geheel gereserveerd in het kader van deze
2CV-rencontre, daar was voor ons geen
plaats. Een Franse mevrouw, Anita, die
één van de organisatrices van de meeting
bleek te zijn, heeft ons vervolgens geweldig
geholpen. We werden meegetroond naar het
meetingterrein in opbouw. “Les premiers
arrivés”, wij dus, werden hartelijk ontvangen.
Het was net middagpauze en we kregen wijn
aangeboden, want na het eten zou Dominique,
een ‘mecanicien’, kijken of hij ons kon helpen.

op het enorme terrein dat was klaargemaakt
voor de gasten die vanaf woensdagmiddag
zouden komen. Onder inschrijvingsnummer
1340 stonden we heerlijk alleen op de top van
een heuvel. We werden vrolijk begroet door
alle opbouwende Fransen, hekken werden
even verzet voor “Les Hollandais” als we even
naar de bakker wilden in het dorp en later
weer terugkeerden. Een geweldige ervaring.
Vanaf woensdag stroomde het terrein vol: een
kleurige kluwen van autootjes en tentjes en
zeer kleurrijke mensen met allemaal diezelfde
passie: de 2CV.”
En ben je uiteindelijk goed thuisgekomen?
“Jawel, weliswaar bleek op de dag van vertrek
een stukje benzineleiding poreus. Dat gaf weer
even oponthoud, maar dat hebben we kunnen
vervangen. De terugreis is verder zonder
problemen verlopen. En ja… voor de komende
winter weten we wel wat ons te doen staat:
de bekabeling van de eend vervangen. Je
blijft altijd bezig. En daarom ben ik zo enorm
benieuwd naar de reizen en verhalen van André
van der Leest met zijn Burton.”

NIEUWS
van de
Dorpsvereniging
Helaas kon Dominique (en ook de andere
experts, die nieuwsgierig om ons eendje
heen drongen) het euvel niet verhelpen. De
stroomdraden in onze oude eend zijn niet
in orde (dat wisten we al wel) en dat goed
oplossen is geen klusje voor een uurtje. Er werd
een extra draad rechtstreeks aangelegd tussen
bobine en accu, zodat er wel stroom geladen
kon worden. Maar helemaal tevreden over
deze oplossing was het monteursteam niet.
Uiteindelijk bood Anita ons aan om toch
maar te blijven en niet verder te rijden met
een eend die niet helemaal in orde was. We
kregen als eerste (en voor drie dagen als bijna
enige) de mogelijkheid een plekje te zoeken

U vindt in deze Klepper al aardig wat nieuws
van de DVS: een verslag van het vragenuurtje
en de gang van zaken wat betreft de gymzaal.
Ik ga daar weinig aan toevoegen. Slechts twee
dingen:
Wilt u a.u.b. de hondenpoep op de daarvoor
ingerichte plaatsen laten deponeren door uw
huisdier? Heel graag, namens allen die van
stoepen en straten gebruik maken.
En het tweede: wij zoeken nog altijd een
penningmeester. Dus als u leuk, gezellig en
belangrijk vrijwilligerswerk wilt doen: meldt u
aan bij de DVS!
Met vriendelijke groet van uw voorzitter,
Jan van Tilburg (sr).

architectuur b ouwadvies

www.ariebenschop-architectuur.nl
info@ariebenschop-architectuur.nl
KvK 56309317

Overboeicop 56
4145NR Schoonrewoerd
T (0345)615233 / 0629362801

Onder zijn pseudoniem “Uiver” schreef Jan van Klaveren in de jaren negentig
diverse columns in De Klepper. Dit is er één van. Nu is het eindelijk legaal.
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Anneke Grönlohs oeroude
kraker
“Brandend
Zand”
begint als vanzelf door het hoofd
te spoken. Wat is heet. Zelfs van nietsdoen
ga ik zweten, zelf hier onder de bomen. Maar
voor me doemt verkoeling op. Een gigantische
plas schitterend schoon water. Is het eind van
mijn lijden in zicht? Niks daarvan. Op elk van
de plompenblaren die hier welig tieren lijkt
in koeienletters geschreven: “verboden”. De
tantaluskwelling lijkt compleet.
Is zwemmen misschien zonodig? Dat lijkt
een krankzinnige vraag in een zo waterrijk
land als het onze, maar in het hart van de
Vijfheerenlanden blijkt ie ineens volstrekt
legitiem. Kijk maar naar Leerdam. Daar was
vijf jaar politiek geëmmer voor nodig om er een
buitenzwembad door te jassen. Dat bij nadere
beschouwing meer wegheeft van een afwasteil
voor een wat groot uitgevallen gezin. En de
drang tot zwemmen drijft het toch niet bepaald
revolutionair uitgevallen Schoonrewoerd tot
massale burgerlijke ongehoorzaamheid. Omdat
het dorp in het bezit is van het allermooiste
zwembad dat je je kunt voorstellen. Je mag er
alleen niet in.
De Wiel van Bassa.
Veertien hectare water, omzoomd door prettige
optrekjes en heel veel feeërieke natuur,
weggedoken onder aan de Diefdijk. Jac P.
Thijsse kon er in een Verkade-album uit 1937
al geen genoeg van krijgen, zo lees ik in een
bijdrage van René Ponsen in De Klepper, de
Schoonrewoerdse dorpskrant. Vanwege de
dotterbloemen en de kale jonkers, die plompen
waar ik het net over had, vanwege de futen en
de eenden.
Een kleine zestig jaar na Thijsse wordt er rond
de Wiel nog veelvuldig gezwijmeld. Door tanige
lieden met stevige stapschoenen, degelijke
korte broeken en verrekijkers.
De Schoonrewoerders zelf daarentegen,
mezelf incluis, zwijmelen liever gewapend
met zwembroek en badlaken. Tot ongenoegen
van de eigenaren van de riante optrekjes. En
van het Zuid-Hollands Landschap, beheerder
van een deel van de oevers van de Wiel. “Wel
kijken niet aankomen”, is het motto van de

landschapsstichting. Zelfs de kampeerders op
het dagcampinkje aan de westelijke punt van
de Wiel mogen het water op twee meter van
hun tentje niet in. Tot teleurstelling van die
slimme Schoonrewoerders die ZHL-begunstigde
werden, louter en alleen om te kunnen
zwemmen. Jammer, mis gegokt. Ook hen blijft
niets anders over dan uit te wijken naar dat
stukje bomvol Diefdijktalud van die ene boer
die zwemlustige dorpelingen gedoogt.

Een paar honderd Schoonrewoerdse zwemmers
op veertien hectare Wiel, het schijnt al te grove
inbreuk op de natuur te zijn. Vorig jaar meldde
de Schoonrewoerdse Dorpsvereniging dicht
bij een doorbraak te zijn. De Dorpsvereniging
zou toezicht gaan houden op een stukje oever
waar legaal gezwommen zou kunnen worden,
waar mobiele plees en vuilnisbakken zouden
komen. Maar op het allerlaatste moment
ketsten de onderhandelingen af. En gepraat
wordt er niet meer, weet Brandy de Vries,
verkeersdeskundige van de Dorpsvereniging,
te melden. Zonder wie dan ook de zwarte piet
toe te spelen.
Wat natuurlijk heel netjes van ‘m is, bedenk
ik terwijl ik mijn badlaken uitrol. Geniet van al
die mooie natuur om me heen en bedenk dat ik
daar heel wel tussen pas.
Twintig tellen later drijf ik op m’n rug twintig
meter uit over de oever, het lauwe water draagt
me en verwent mijn kantoormoeie spieren.
Wat kan burgerlijke ongehoorzaamheid toch
heerlijk zijn.
Uiver

Burgerlijke stand

Getrouwd

Geboren

10 april 2013
Mieke (Antonia Arieke Willempje)
Dochter van Ferry en Annet
zusje van Fenne

Bakker,

29 april 2013
Evert & Dinie van Vulpen

17 april 2013
Elaine (Elaine Johanna Marijke)
Dochter van Sjon en Marit Sterk,
zusje van Andreas, Dave en Bram

Ingekomen
-- Jan Spiegelaar vanuit Beesd naar Kerkeland
17.
-- Mevrouw N. Bosch-van Santen vanuit
Hagestein naar Kon. Julianstraat 18.
-- Martin en Francis Klijmij met hun zoontje
Jayden van 9 maanden vanuit Haaften naar
Amaliastraat 43,
-- Theo Angevare en Laurence Besemer vanuit
Alphen aan de Rijn naar Overheicop 80.
-- Een alleenstaande vrouw; om privacyredenen
geen nadere gegevens.
-- Albert en Dieneke den Hartog vanuit Leerdam
naar Amaliastraat 21.
-- Dinie Stander vanuit Rotterdam getrouwd
met Evert van Vulpen, wonende Masada 4.
-- Cees Visser uit Heukelum naar Overheicop 5.
-- Susane Flantua met haar dochter Sylvia
vanuit Zijderveld naar Hazenblok 6.
-- Theo van den Berg vanuit Everdingen naar
Steenovenweg 25.

Verhuisd
-- Wim Zondag naar Overheicop 2.
Vertrokken
-- Mevrouw Kalse van Kon. Julianastraat 18
naar Open Vensters in Ameide.
-- Jan Mulder en zijn vrouw van Noorderwoerd
11 naar Leerdam.
-- Dominee Groenenberg en zijn vrouw van
Noorderwoerd 24 naar Oud-Beijerland.
-- Marlinde Rijneveld van Overheicop 29 naar
Amsterdam.
-- Dicky van den Berg van Steenovenweg 25
naar Everdingen.
Negentig+
In een vorige Klepper heb ik geschreven dat
ik de dorpsgenoten en oud-dorpsgenoten die
inmiddels 90 jaar of ouder zijn geworden nog
eens zou vermelden. Dit zijn:
-- Arie Heykoop, 97 jaar.
-- Emmigje Oskam-van Zanten, 95 jaar.
-- Mevrouw A.P. Middelkoop, 93 jaar.
-- Neeltje Westerhout-den Besten, 93 jaar.
-- Jip Bogerd-Spiegelaar, 92 jaar.
-- Gijs Ettekoven, 92 jaar.
-- Wim Bruynes, 92 jaar.
-- Toos Heykoop, 92 jaar.
-- Gijs Versluis, 92 jaar.
-- Mevrouw Middag-Hol, 91 jaar.
-- Dirk den Braber, 90 jaar.
-- Job de Jong (van de Waay), 90 jaar

bijgekomen. Om je zo volledig mogelijk te
informeren, geven we hier de woningen die
nog niet bewoond zijn. Dit zijn nummers 9, 23,
37, 39 41.
Een enkele keer heb ik de neiging om
alle bewoners van de Buurt (Overheicop),
Overboeicop, Diefdijk, Kortgerecht op nummer
op te noemen, maar dat kom ik weer tot de
werkelijkheid. De tijden zijn veranderd, wie
interesseert het nog, wie in de Buurt of aan de
Diefdijk wonen? Nee, die tijd is echt voorbij,
dus bespaar ik me de moeite maar.
Iets heel anders. Na jaren van hot naar her
verhuisd te zijn, nu toch weer op ons dorp
terechtgekomen, maar wel op een heel
bijzondere manier. De juiste gegevens heb ik
nog niet. In de volgende Klepper hoop ik daar
uitvoerig verslag vanuit te brengen...
Bikker

Overleden
14-12-2012 mevrouw Van de Zande op de
leeftijd van 47 jaar, gewoond Kerkeland 17.

Wij staan iedere maandag van
10.00 uur tot 18.00 uur op
het kerkplein in Schoonrewoerd.

29-03-2013 Teunis Cornels de Keijzer in de
leeftijd
van 83 jaar,
Gespecialiseerd
in: gewoond Sonsbrug 10.

 nieuwetijdsboeken en muziek (New Age)
22-05-2013
Marleen
den/ therapieën,
Hartog-Bikker
 informatie over
cursussen
zoals in
deyoga,
leeftijd
46chuan,
jaar, gestalt,
woonde in Asperen.
zen, van
t’ai chi
hypnotherapie
Hoewel
Marleen Bikker niet meer op
 aromalampjes en
diversewillen
geuroliën
Schoonrewoerd
woonde,
we het overlijden

wierook,
sieraden
en
gezondheidsstenen
toch vermelden. Ze is hier opgegroeid, jaren
 allelid
andere
boeken
op bestelling
leverbaar
lang
van de
SIA geweest.
Weook
hebben
ze op
de film en foto’s staan met de trektocht door
voormalig Joegoslavië.

Loop eens vrijblijvend binnen !

Ooievaarszoom
Openingstijden:
Nog steeds kom ik dorpsgenoten tegen die
Dinsdag
10.00 – 17.00 uur
zeggen:
nee– daar
ben ik nog
Woensdag“Amaliastraat,
t/m vrijdag 13.00
18.00 uur
niet
geweest.” Ze doen10.00
of het
overzee’s
zaterdag
– 17.00
uur gebied
(opDat
koopavond
is.
je met gesloten)
een pont over moet varen. Het
ligt wel over de Huibert, maar het is gewoon
Geertje Kuipers
telefoon: 0345 - 515293
met de auto, fiets of lopend te bereiken. In
e-mail: kraanvog@xs4all.nl
een vorige Klepper
heb ik alle bewoners al
www.boekhandeldekraanvogel.nl
eens vermeld, ondertussen zijn er al wat meer





Noordhollandse kaas
20 + kaas, div. smaken
Buitenlandse kaas, div.soorten
Groot assortiment kipprodukten.
De moeite waard voor een bezoek
aan onze verkoopwagen.

Zorgbed
Houston

✓ Elektrische hoog/
laag verstelling
✓ Zes kleuren mogelijk
✓ Met wiel en rem
✓ Elektrisch verstelbare
bodem bij rug en
knieholte
✓ Inclusief metalen
bodem
✓ TUV gekeurd frame
✓ Standaard met
papegaai
✓ Maximaal gewicht
patiënt 170 kilo

BLITTERSWIJK

SCHOONREWOERD

H

ouston is een praktisch zorgbed. Dit elektrisch verstelbare hoog/laag bed met elektrisch verstelbare bodem
biedt u bijvoorbeeld gemak bij zorg in thuissituaties. Er
zijn verschillende bijpassende meubelen leverbaar.

Contact
Den Besten

Burg. Jhr. Hoeufftlaan 10 b
4132 EB Vianen
Tel: 0347-372391

Dorpstraat 55
4145 KB Schoonrewoerd
Telefoon (0345) 64 12 63
E-mail blitterswijksuzuki@planet.nl

WWW.BLITTERSWIJKSUZUKI.NL

[H]EERLIJK
SLAPEN
WATERBED
OF
BOXSPRING?

Kom bij ons proef liggen en voel het verschil tussen een
waterbed en boxspring.
Wij helpen u graag het bed te vinden wat bij u past. U kunt
rekenen op een eerlijk en betrouwbaar advies.
0345-631166

www.vanzantenwonen.nl

‘Leuren voor adverteerders, het zou mijn baan niet zijn’
Leuren langs de middenstand in Schoonrewoerd
en Leerdam om adverteerders te zoeken,
vond Bert vreselijk werk. Maar hij kende
veel middenstanders persoonlijk, wat het
makkelijker maakte. ,,Ik nam altijd een Klepper
mee om de advertenties te laten zien, dan
konden ze moeilijk ‘nee’ zeggen. Wanbetalers
gooide ik er direct uit. Opzouten! Ook zetten
we nieuwe adverteerders in het zonnetje. Ja,
dat werkte wel. Maar dat leuren. Het zou mijn
baan niet kunnen zijn.’’

Toen Bert van Toor in 1999 bij de Klepper redactie
kwam leefden Jan en Petra van Klaveren nog.
Zat Grad Visser nog als wakend oog namens
de Dorpsvereniging bij de vergaderingen en
schreven Schoonrewoerdse dames zoals Anica
Gleis nog enthousiast mee.
Het was vier jaar later, in het voorjaar van
2003, Jan van Klaveren was al overleden en
z’n weduwe Petra verhuisd, dat er in de 700
brievenbussen van Schoonrewoerd één A4tje
viel. De Klepper op z’n smalst. Op het A4-tje
stond één grote oproep: Wordt lid van de
redactie, en redt De Klepper. Het lukte Bert van
Toor in die periode, met hulp van redactielid
Anica Gleis, om het zijden draadje waaraan de
dorpskrant hing, niet te laten breken.
De Klepper is in 1995 opgezet door Petra van
Klaveren. Bert kiest zijn woorden zorgvuldig uit
als hij over haar vertelt. Ze krijgt nog altijd veel
respect van Bert. Inmiddels is ze overleden, wat
Bert nog voorzichtiger maakt als hij over haar
praat. ,,Petra was een ontzettend creatieve
vrouw aan wie De Klepper haar bestaansrecht
heeft te danken. Maar penningmeester was
niet haar sterkste rol. Het was voor de Klepper,
qua financiën, een heel moeilijke periode. We
stonden in het rood, want veel adverteerders
betaalden niet omdat ze geen factuur kregen.
Die ben ik gaan sturen. Nadat ik een begroting
maakte van kosten en baten en nieuwe
adverteerders persoonlijk ging werven, ging
het beter.’’

,,Jan en Petra van Klaveren. Het was een
bijzonder stel. Ze waren reuze aardig,
maar ze waren import en duidelijk niet van
het dorp. Dat zorgde hier en daar nog wel
eens voor spanningen. Ze hadden zo hun
eigen ideeën over het blad, waarvan de
andere redactieleden wisten dat deze niet
zouden aanslaan in het dorp. Zo weet ik nog
goed dat Jan en Petra wilden gokken in de
Klepperkraam tijdens de Jaarmarkt om geld
op te halen. ‘Dat is niet zo handig’, zei ik nog.
,,Jan was waanzinnig intelligent én een
ontzettend goede schrijver. Hij had een
scherpe tong en heel veel humor. Hoe hij over
de gemeentepolitiek schreef, kon niemand
anders. Zijn overlijden was en is een verlies
voor de journalistieke wereld.’’
Als Bert aan Jan denkt, schieten de anekdotes
door zijn hoofd. ,,Jan was ziek en kreeg
chemotherapie. Die chemo brandde de glazuur
uit de wc-pot. In die tijd had je in Leerdam
burgemeester Ties van Veelen. Op een gegeven
moment zei Jan tegen die burgemeester: ,,
Ties, als je nou je kop niet houdt, dan pis ik
over je heen.’’
,,Hij had een MZ motor uit Tsjechië. Ik weet
nog dat hij in zijn laatste weken, hij was lid
van de MZ motorclub, met zijn clubgenoten
naar de Ardennen is vervoerd in een zijspan.
Daar was hij een weekend lang met zijn club.
Na zijn overlijden hebben zijn vrienden van die
club zijn kist op een zijspan van de motor gezet
en zijn zo naar het crematorium in Nieuwegein
gereden. Dat was hartstikke verboden.’’
Het was Bert die in 2002 de columns van Jan
van Klaveren bundelde in het kleine boekje met
de grote inhoud ‘Een dwarse Schoonrewoerdse
kijk’. Nadat hij zijn leerlingen van het Grafisch
Lyceum in Utrecht het boekje liet ontwerpen,
zorgde hij ervoor dat een drukker er honderd
exemplaren van maakte. Alle honderd vlogen,
bijna letterlijk, de Klepperkraam uit.

Nadat Jan overleed en Petra verhuisde, bleven
alleen Bert en Anica Gleis over. Heel goed weet
Bert nog hoe hij in de kerstvakantie van 2002
De Klepper opmaakte. ,,Ik wilde ook tijd voor
mijn gezin hebben, dus
zette ik&de
wekker elke
Health
Beauty
dag om 06.00 uur. Ik was er de hele vakantie
mee zoet om het blad op te maken én te vullen.’’
Hoewel Bert heel veel vrije tijd moest steken in
zijn Klepperwerk
hij huidverzorging,
het niet willen missen.
Het adreshad
voor
,,Het was erg leuk om het blad te maken en
advies
over voeding
en gezondheid
mensen
daarvoor
te interviewen.’’
Zo sprak ik
de oude Frans
vanman
de Water.
Een intelligente,
voor
en vrouw.
scherpe man. Hij was boer, maar was veel
liever bestuurder, waar hij veel ervaring in
had. Hij U
vertelde
me
over
de discussie
kunt bij
ons
terecht
voor: over de
toelating van een vrouw in het bestuur van de
vitaliteittest, bach remedies,
Noachschool. Als andere bestuursleden tijdens
flower remedies,
de aubadecosmic
op Koninginnedag
het Wilhelmus
zongen, liepE.F.T.,
hij naar
die
mannen
bruidsmake-up,toe. ‘Weet je
wel dat je nu een vrouwelijke bestuurder staat
epileren,
toe te zingen’, harsen,
zei hij dan.’’

en nog veel meer.

Nadat Bert sinds 2003 in Meteren en Leerdam
woonde, koos hij er in 2011 voor om weer
in Schoonrewoerd
een huis te kopen. Mede
Voor inlichtingen:
omdat zijn ouders om de hoek wonen. ,,En ook
Mary
van
61 90 80vind
de tuin
van
ditSanten
hoekhuis 0345
aan de- Bongerd,
ik erg fijn. Die miste ik in de binnenstad van
Leerdam. Bij het Grafisch Lyceum geef ik al
een aantal jaren geen les meer, maar heb een
managementbaan en reis geregeld naar het
buitenland om samenwerkingsverbanden op te
zetten. Na zo’n reis, wat ik ook fijn vind om te
doen, is het heerlijk om hier terug te komen.
Toch voel ik me niet specifiek verbonden met
Schoonrewoerd. Het is hier fijn, maar het is
niet mijn laatste huis. Er zijn meer mooie
plekken in Nederland. Mijn kinderen wonen
in Leerdam, het is fijn dat ze niet te ver weg
wonen. Kennissen uit de grotere steden die
hier op zondag komen roemen de zondagsrust.
Het is hier dan ook erg stil. Winkels zijn dicht
en niemand maait zijn gras. Dat valt gewoon
op.’’

wordt gehouden, is dat er zo ontzettend veel
verstopte hobby’s zijn. Laten we die eens wat
meer naar voren brengen.’’
,,En in Nederland is de nieuwe trend dat mensen
biologisch voedsel willen eten. Wist je dat
bakker Van Klei brood bakt zonder E-nummers.
En dat de slager Dick Molenaar kippenvlees
verkoopt zonder antibiotica en toegevoegde
smaakstoffen? Dat zijn ook mooie verhalen. En
laat eigenaren van volkstuinen vertellen hoe je
zelf groente kunt verbouwen.’’
En zo begint het ineens weer te kriebelen bij
Bert van Toor. Het lijkt hem fijn om, net zoals
Grad Visser dat deed, over de schouders van
de huidige redactie mee te kijken. Maar niet
om te kijken of ze het overleven, maar om
te vernieuwen en fris de toekomst richting
BLITTERSWIJK SCHOONREWOERD
Klepper 200 tegemoet te gaan. ,,Wanneer is
jullie volgende Dorpsstraat
vergadering?55
Vier september.
Mag ik weer eens aansluiten? Lijkt me wel weer
4145 KB Schoonrewoerd
leuk.’’
Gijs Kool
℡ 0345 – 64 12 63

Email:
Internet:

blitterswijksuzuki@planet.nl
www.blitterswijksuzuki.nl

FELS
- SINGER

Het adres in wijde omgeving voor:
modestoffen,
en handwerkartikelen.
En- dan
de grotebreivraag
die de interviewer
- garens,
ritssluitingen,
biaisband,
knopen
heeft
voor Bert:
Of hij nieuwe,
gouden
ideeën
heeft en
voor
De Klepper. Bert aarzelt even maar
voeringen.
zegt
dan:
,,Het zou
wat bruisender mogen.
- patroonpapier,
schoudervullingen,
etc.
De nummers lijken nu te veel op elkaar.
- SINGER-naaimachines en -lockmachines
Natuurlijk is het belangrijk dat alle scholen en
- en ook: gebruikte
verenigingen
hun zegjenaaimachines
doen. En datvan
moet ook
merken!
zeker bekende
zo blijven.
Maar de andere stukken lijken
veel op elkaar. Er zijn zoveel mooie tuinen in
het dorp, waarom latenMeent
jullie 82
die– Leerdam
niet zien?
En dan recepten, laten we eens bij elkaar in
Telefoon: 0345 - 612177
de keuken gaan kijken. En wat me opvalt bij
de Open Deuren Dag, die altijd in september

Vlietskant 23 – 25
Telefoon: 0345 – 612786

4141 CK Leerdam
Fax: 0345 - 614470
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Uit de oude SIA doos

r

keuze

Daniël
B

an

Ik kies voor de
wandelclub SIA,
die wij jarenlang
gesponserd hebben.

Hier hebben ze
nieuwe uniformen
aan, gemaakt
door onze
dorpskleermaker
Dirk Verrips (1972)

De leidsters Bep van de Water en Adrie Haag met hun 10 km groep van de SIA (1988)
Bovenste rij: Bep van de Water - Heleen Bras- ? –- ? - Janine de Wit - Sonja van der Heiden - ?
Connie Bikker - Marjolein de With - Diana Vuurens - Sandra van Zanten - Adrie Haag
2e rij: Karin van Zanten - Annelies van Zanten - Mariska van Kekerise - ? - Andrea den Hertog Corine de Keyzer - ? - ? - Manuela Kekerise
3e rij: Erika van Zanten - Alexandra de Jong - ? - ? - ? - Petra van Es

Succesvolle ondernemer worden of blijven?
Wij helpen u graag!

• Ondernemingsplan
• Kostenbesparing
• Procesoptimalisatie

• Marketingplan
• Marktonderzoek
• Website verbeteren

• Reclame materiaal
• Website ontwerp
• Bedrijfslogo

www.bedrijfskundigmarketingadvies.nl

Schoonrewoerdse jonge ondernemer
groeit door in Leerdam
Je start op een zolderkamertje met een vers
diploma op zak en plannen die nog niet zo
heel duidelijk zijn. En in amper twee jaar tijd
begroet je je 100e klant, heb je een mooi
kantoor betrokken op de Novy Borstraat en heb
je een partner moeten zoeken (en gevonden)
omdat de klantenstroom snel groeide. Dit is
het verhaal van succesvol en vooral passievol
ondernemen. Dit is het verhaal van Martijn
Adriaan Blaauw. (MAB – BMA – Bedrijfskundig
Marketing Advies)
Contact met de klant
We spreken af in het net betrokken kantoor in de
Novy Borstraat. Precies op de hoek, dus uitzicht
op groen en bomen. Een steile trap naar boven
(het lijkt de curve van de groei van het MBBedrijfskundig Marketing Advies) en bovenaan
drukken we de hand van een stralende, trotse
jongeman, die ons welkom heet. Nee, Martijn
Blaauw is voor ons geen vreemde. Hij maakte
voor ons, de Klepper, die prachtige website
(zie ook de voorpagina) en voor zoiets staat,
heb je inmiddels heel wat gesprekken gevoerd.
Gesprekken met een man die betrokken is, die
ons naar de essenties vroeg en ons stevig bij
de les hield. En dat alles met ontwapenende
vriendelijkheid en zakelijke vasthoudendheid.
Die eerste gesprekken hadden we met een
jonge, beginnend ondernemer. Maar inmiddels
heeft Martijn een degelijk bedrijf neergezet.
“De honderdste Klepper en mijn honderdste
klant, is dat geen mooie combinatie?” schreef
hij ons in een e-mail. “Prachtig!” was het enige
antwoord dat daar, volgens ons, paste.
“MB-Bedrijfskundig
Marketing
Advies
is
opgericht in 2010 door Martijn Blaauw
met een helder doel. Ondernemers en hun
onderneming begeleiden, adviseren en concreet
ondersteunen in het bepalen en behalen van
de ondernemingsdoelstellingen,” zo meldt de
website (www.bedrijfskundigmarketingadvies.
nl). Maar wat doe je dan precies? Martijns
ogen gaan glimmen als hij vertelt over de
kern van zijn werk: contact met de klant. Dat
betekent samen met de klant de product/
dienstverleningswensen helder krijgen. Samen
met de klant de markt verkennen: waar zit
het gat in de markt, dus ook marktonderzoek
doen en adviezen geven. Het bedrijfsplan
(mee) schrijven voor de onderneming op
grond waarvan investeerders willen instappen.
“Je moet rekenen,” zegt hij, “een ondernemer

staat voor een bepaald specialisme, dat is zijn
kracht. Maar om dat rendabel te maken, moet
je overzicht hebben, moet je weten waar je
staat en waar de markt om vraagt. Dat is een
ander specialisme, dat is mijn specialisme.”
Frisse, jonge kop tussen oude sikken
Waar begint zo’n plan, zo’n droom? “Eigenlijk
ben ik er een beetje ingerold.” grinnikt
Martijn bescheiden. “Mijn eerste klant
was Inge Knoope, zij was mijn collega in
de Natuurvoedingswinkel waar ik vakken
vulde. Zij gaf coaching, levenscoaching, aan
jongeren en ook aan ouderen. Zij vroeg me
eens mee te denken over een juiste opzet.
Ik vond dat heel erg leuk en zo begon het.”
In twee jaar tijd de 100e klant: KP-Horecaadvies, een Amsterdamse onderneming in
voorverpakte maaltijden. Maar dan wel zeer
onderscheidend: als je de verpakking opent,
ligt er een maaltijd op je bord waar grote
aandacht aan is besteed en dat is zichtbaar.
Een hoogstaande presentatie, een kant-enklaar maaltijd die het woord ‘diner’ verdient.
“In het eerste contact vertelde deze klant mij
dat hij me gevonden had op internet. “Je viel

op door je frisse, jonge kop tussen al die
grijze sikken in die marketingwereld.” We
maakten een afspraak en hij kondigde
aan: “Ik ga je stevig doorzagen en als
je dat overleeft… dan kunnen we zaken
doen.” Het was een heel leuk gesprek,
we deelden de pret in onze passies. Zijn
passie ligt in de horeca-wereld, hij deed
voorheen in vliegtuigcatering en kan met
zijn 68 jaar natuurlijk best een stapje
terug doen, maar hij wil juist vooruit
en iets nieuws en goeds beginnen. Mijn
passie ligt in op zoek gaan naar de basis,
naar de kern van waarom het bedrijf is
ontstaan. De sprankeling in de ogen van
de ondernemer, daar gaat het om.”
Scherp houden en aanvullen
Hoe kun je die snelle groei verklaren in een
tijd waar het woord crisis toch veelvuldig valt?
“Het succes, dat ben je zelf.” Martijn zegt het
met overtuiging tegen zijn klanten en is er
zelf het bewijs van. Mogelijk speelt mee dat
meer mensen voor zichzelf beginnen in een
tijd waarin ze hun werk zijn kwijtgeraakt en
er weinig zicht op vergelijkbaar werk is. Deze
beginnende bedrijfjes hebben advies nodig.
Natuurlijk hebben kleine middenstandbedrijven
het zwaar in tijden van crisis en is het hun
onderscheidend vermogen dat hun staande
houdt. Het zoeken naar wat hen onderscheidt
of onderscheidend kan maken, daar is advies
voor nodig. Maar dat verklaart het succes van
MB- bedrijfskundig marketingadvies maar
ten dele. Kernwaarden van deze succesvolle
ondernemer omschrijft hij op de website als
volgt:
------

Geloof in dingen die je zegt en doet
Aandacht (communicatie)
Meten is weten
Verras de klant
Geef altijd 130%

Daar zit de kracht en dus de groei. Dan maakt
de economische voor- of tegenspoed niet uit. Je
brengt een meerwaarde die wordt gewaardeerd
en die zich uit in meer klanten, meer vraag:
groei.
Groei is fijn, maar je bereikt een punt dat je
merkt: dit kan ik niet meer alleen. Martijn
besloot een partner te zoeken. “Alex is mijn
stagebegeleider geweest bij een project in de
hotelwereld tijdens mijn studie. Ik kon het toen
al erg goed met hem vinden. We hebben contact
gehouden en ik wist dat hij moeilijk zat: het

hotelwezen heeft flinke klappen van de crisis
gehad. We hebben een etentje afgesproken en
het klikte weer als van ouds. We houden elkaar
scherp, we vullen elkaar aan, dat werkt heel
prettig.”

Martijn Blaauw en Alex van Mosel, het blijkt
een winnende combinatie. “In de eerste weken
van onze samenwerking rolden er meerdere
nieuwe opdrachten binnen en hebben we
direct onze kantoorruimte gerealiseerd. Die
is nog niet helemaal af, hier komt nog een
boekenkast en daar een groot beeldscherm
met de Klepperwebsite...” Hij lacht en ik weet
even niet zeker of hij dat meent, maar wat
hij uitstraalt is overduidelijk (citaat uit de
website): “Wij doen dit om ondernemers en
hun ondernemingen verder te helpen met hun
passie en waar zij gelukkig van worden. Want
dat is onze passie en daar worden wij gelukkig
van!”
Jolanda Lemcke

Geachte lezer,
Graag wil ik u weer via “De Klepper” informeren over onze dagwinkel.
Vakantie:
Zoals u gewend bent blijft de dagwinkel tijdens de vakantie geopend.
Met onze part-timers kunnen we de vakantie uren van Denise en
Maaike en onszelf invullen.
Openingstijden:
Voor sommigen nog niet bekend. We hebben geen middagsluiting meer. U kunt dus dagelijks bij ons
terecht van 8.00 – 18.00. Op vrijdag tot 20.00 uur en op zaterdag genieten we vanaf 16.00 uur van het
weekend.
Dagpas:
U kunt punten sparen voor bloemen, gebak en kado’s via internet: www.slimsparen.nl
Rabobank en ING:
Bij de kassa kunt u met een ING pas onbeperkt geld bijpinnen. Alle andere passen kunnen gebruik
maken van de Rabobank Geldautomaat in onze winkel. Het gebruik neemt nog steeds toe. Veiliger
dan op straat pinnen. Ook al komt u nooit in de winkel, er is geen enkele verplichting om te kopen als
u komt pinnen. We leven gelukkig in een vrij land.
PostNL:
De meest verkochte cadeaubon is op dit moment wel de VVV bon. Daarnaast hebben we ook
bioscoopbonnen en diverse andere opwaardeerkaarten. Binnenkort op vakantie? Vergeet niet uw
telefoon op te waarderen. We hebben opwaardeerkaarten van alle providers.
Fietskees:
Onze nieuwe service krijgt steeds meer bekendheid. Is uw fiets kapot? Breng hem bij ons en de
fietsenmaker uit Heukelum maakt hem weer rijklaar. Vooraf een prijsopgave. Redelijk uurtarief.
Afreken bij ons in de winkel.
Stomerij:
We hebben een nieuwe leverancier voor het stomen van kleding. Woensdag gebracht – vrijdag terug.
Vrijdag gebracht – woensdag terug.
Iedere maand een aanbieding.
Broodjes om af te bakken:
Onze oven is bijna te klein om alles
tijdig te kunnen afbakken. Steeds meer
mensen ontdekken de mogelijkheid om
dezelfde broodjes thuis af te bakken. U
koopt ze per stuk: croissant, pistolets,
tijgerbroodjes en nog veel meer.
Bloemen en planten:
Een mooi boeket laten maken: bel
rechtstreeks met het ’t Onderhuis uit
Meerkerk. Zij leveren drie per week aan
onze winkel: maandag woensdag en
vrijdag. Er blijven nooit minder verse
bloemen staan. Dus topverskwaliteit
voor een aantrekkelijke prijs.
Graag tot ziens,
Ad & Tineke de Jong en medewerksters,

Maresa’s Haar & Zo
Prinses Amaliastraat 1a
4145 KX Schoonrewoerd
Tel: 06-42640880
www.maresahaarenzo.nl
Facebookpagina: Maresa's Haar & Zo

Openingstijden:
Maandag
09.30 -21.00
Dinsdag
09.00 -13.00
Woensdag
09.30 -17.30
Donderdag
09.30 -21.00
Vrijdag
09.30 -20.00
Zaterdag
09.00-12.30

Gijs
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Terug in de Tijd was een
vaste rubriek waarin
dhr. J.P. de Leeuw
een
stuk
schreef
over
het
verleden
van ons dorp. Toen
dhr. De Leeuw begin
2007 overleed stond De
Klepper daar uiteraard
uitgebreid bij stil. Nu we
voor
dit honderdste nummer van De
Klepper mooie stukken van vroegere tijden
weer eens onder uw aandacht brengen staan
we ook graag stil bij dhr. De Leeuw. Want hij
heeft met zijn bijdragen door die jaren heen
heel veel voor de dorpskrant betekend. Graag
herhaal ik de woorden die onze Jolanda Lemcke
over hem schreef, vlak na zijn overlijden.
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“Al vanaf nummer 2 deed hij dit en in zijn
stukken bleek zijn kennis van Schoonrewoerd
en omgeving onnavolgbaar groot te zijn. Zijn
gedragen taal, originele humor, boodschappen
tussen de regels door en de slotzinnen ‘er
is niet zoveel veranderd’, waren daarvan
schoolvoorbeelden.
Ook wist dhr. De leeuw smeuïg te vertellen
over de drama’s en geruchten in onze streek
lang geleden. Altijd berustten zijn verhalen op
authentieke documentatie. Het is onmogelijk
om al die verhalen in deze terugblik recht te
doen, maar de titels spreken voor zich: ‘De
zwarte bende’ (of de Zijderveldse bende),
‘Moord in de Huibertmolen’, ‘Een vergeten
drama aan de Diefdijk’, ’De grote brand in
Schoonrewoerd’, ‘Misdaad in onze contreien in
vroeger tijden’. Hij wist de verhalen ook echt in
de verbeelding te brengen.
Steeds legde dhr. De Leeuw een verband van
vroeger naar nu. De lezer waarschuwend dat
de tijd van vroeger niet geromantiseerd moet
worden, maar ook de tijd van nu niet zoveel
verschilt van toen: “Misdaad is er in alle tijden
geweest en zal helaas ook ongetwijfeld in alle
tijden blijven bestaan. Wie sprak er ook weer
over ‘goeie ouwe tijd’? Oud is de inmiddels
zeker, maar of deze ook zo goed was?” Uniek
zijn de beschrijvingen van de boerderijen
van ons dorp in Klepper nr. 29 en ook de
naamgeving van onze straten in nr. 32. Welk
dorp had zoveel wetenswaardigheden in een
leesbare en voor iedereen bereikbare vorm
voor handen?
Vanaf 2002 lukte het meneer De Leeuw niet
meer om voor elke Klepper een bijdrage te
leveren. De kwaliteit van zijn bijdragen bleef
onverminderd hoog. Er werd door ons allemaal
erg naar uitgekeken, dat bleek steeds weer uit

reacties van de lezers op de jaarmarkten en
het ophalen van de Klepperenvelop. Ook bij
de enquête over de artikelen en rubrieken in
de Klepper stond ‘Terug in de Tijd’ zeer hoog
op de wensenlijst. We hebben enorm veel om
op terug te kijken, om na te lezen en om te
achterhalen, dankzij onze dorpsschrijver dhr.
De Leeuw.”
Graag haal ik als een van de jongere leden van
de redactie nog een stuk terug uit de ‘oude doos’.
Met veel plezier heb ik de afgelopen weken de
stukken van dhr. De Leeuw doorgelezen. Het
stuk dat mij het meest is bijgebleven en dat
ik het snelst heb doorgelezen gaat over de
‘misdaad in onze contreien in vroeger tijden’.
Als eerbetoon aan dhr. De Leeuw herhalen wij
als Dorpskrant de Klepper graag dit artikel dat
in juli/augustus 2001 is verschenen.
Gijs Kool

TERUG IN DE TIJD
door J.P. de Leeuw

Misdaad in onze contreien
in vroeger tijden
Over onze nog steeds toenemende misdaad
hoef ik u als lezer van de Klepper zeker niets te
vertellen. Een zorgwekkende zaak die, ondanks
onze vele hedendaagse –peuten, -gogen en –
logen, die zich daar om het hardst mee bezig
houden en het ene kolderieke rapport na het
andere laten verschijnen, om over de vele
commissies daarbij nog maar te zwijgen, een
kennelijk onevenredig resultaat heeft en helaas
dat zal voorlopig ook wel zo blijven.
Maar in vroeger tijden was het ook niet altijd
even rustig en de misdaad was bepaald geen
uitzondering. De straffen waren strenger en in
de verste verte niet vergelijkbaar met die van
onze tijd. De doodstraf werd veelvuldig en op
een uiterst barbaarse wijze voltrokken, maar
dat schrikte vele misdadigers toch niet af.
Laat ik u in deze eens meenemen naar het jaar
1725, dus ruim 275 jaar geleden. Toen vond er
een roofoverval plaats op ‘Het Zand’ (Kerkweg).
Maar daaraan voorafgaand kijken we eerst
naar nog een jaar vroeger en wel precies naar
de nacht van 23 op 24 augustus 1724. Want
het verhaal vangt aan in onze buurgemeente
Heicop om zich daarna voort te zetten in ons
dorp.

Door de duisternis beschermd slopen in die
bewuste nacht enkele gedaanten naar de
achterkant van de boerderij van de schout,
een zekere boer Pincen. De sluipende figuren
waren gemaskerd en voorzien van knuppels
en pistolen. Toen de deel- en staldeuren
gesloten bleken, begonnen de heren voor het
gemak maar een gat in de muur te maken,
daardoor stapten ze naar binnen. Ze betraden
het slaapvertrek van de boer en de boerin, die
ondanks het lawaai door alles heen snurkten.
Gerrit lag met zijn mond open en een van de
boeven zei: “Hoeveel kilo tabak zou hij met
dat pruimenhol wel verwerkt hebben?” Dat
maakte de indruk dat zij wisten dat Gerrit een
liefhebber van pruimen was.
Toen begon een van hen met zijn knuppel op
de dekens te rossen, waarna Gerrit letterlijk
uit de bedstee gerammeld werd. Zijn vrouw,
Zijgje, gilde. Zij kreeg een klap op haar gezicht
om voor het verdere verloop zoet te zijn. De
dienstmaagd was inmiddels ook door het lawaai
ontwaakt en waarschuwde de knechts: Willem
en Leendert. Maar die hadden zich intussen
al verstopt en durfden niet naar beneden
te komen. Het meisje, Jacobje, was echter
dapperder en ging toen zelf maar. Het bekwam
haar slecht, want ze werd onmiddellijk met
een paar enorme klappen tegen haar hoofd
neergeslagen. Ze was nog maar 16 jaar oud.
Onderwijl moest Gerrit onder bedreiging van
de pistolen alle kasten openen en als hij dat
naar de zin van de heren niet vlug genoeg
deed, kreeg hij klappen tegen zijn hoofd. Geld,
kleding, linnengoed, alles werd geroofd. Toen
de boeven vertrokken moest Gerrit op zijn
knieën een eed afleggen: de inbraak niet te
zullen openbaren anders zou de boerderij in
brand worden gestoken en allen die in zijn huis
waren mee verbranden.
Zodra de boer van zijn verbijstering was
bekomen, riep hij de beide knechts naar
beneden en zei hen dat ze hulp moesten gaan
halen, maar niet over de weg. Ze moesten
achter uitgaan en dan ‘overdwars. Weldra
arriveerden de buren. Het dienstmeisje lag
nog steeds bewusteloos op de grond en de
inmiddels aangekomen schout Jan Maackop
liet onmiddellijk iemand te paard de chirurgijn
Andrie Graves uit Lexmond halen. Helaas
mocht dit voor Jacobje niet meer baten, want
in het sectierapport lezen we: ‘De mijt (meid)
bevond ick het voorhoovd zwaar gecontenteerd
benevens een ligte wonde en sonder spraak
of beweging. ’t Welk mij gesegt wierd al
eenige uere hadde geduerd waarnae dit in
mijn presentatie begon sitl te staan. Al desen
droevige voorvallen is mij gesegt veroorsaakt te

zijn door enige gauwdieven die bij nacht waren
in gebrooke en met stokken en ander geweer
sulks hebben veroorsaakt. De spoedige dood
sal naar alle aprentie veroorsaakt zijn door
het aan stukken slaan van het Os Temporalis
(slaapbeen) waardoor de hersenen moeten
beledigt sijn.”
Het lijk van het meisje werd ook nog gevisiteerd
door de Viaanse dokter Martijn en chirurgijn
Nicolaas Kemp, die slechts de verklaring van de
heer Graves konden bevestigen. Alhoewel het
gerucht al het mogelijke deed om de daders te
vinden, lukte dit niet. De getuigenverklaringen
waren al te vaag. Wel werden enkele verdachten
gearresteerd, docht moesten bij gebrek aan
bewijs weer worden vrijgelaten. Door justitie
werd zelfs een prijs van f. 150,00 uitgeloofd
voor diegene die aanwijzingen kon geven, die
zouden leiden tot het vinden van een of meer
van de daders, maar ook dit leverde niets op.
Thans vervolgen wij ons verhaal naar het
jaar daarop en wel naar het Zand. De nacht
van maandag 9 juli op dinsdag 10 juli 1725
zou Maayke Kirsen, de weduwe van Willem
Lambertse, nooit vergeten. Zij had jaren met
haar gezin aan het Kortgerecht gewoond.
Welvaart had zij daar bepaald niet gekend.
Integendeel zelfs. Zodra de kinderen groot
genoeg waren om als boerenknecht of
dienstmeisje de deur uit te gaan, was dit ook
gebeurd en had zij zich, na het overlijden
van haar man, als vijftigjarige dienstmaagd
moeten verhuren bij veekoper Cornelis Aerts
van Werkhoven op het Zand bij de Wiel.
Die maandag was Cornelis Aerts van huis
gegaan om te handelen en niet weer naar
huis gekomen. Juist deze nacht hadden enige
‘schelmen’ uitgekozen voor een roofoverval
bij de veekoper. Een beschrijving van hun
uiterlijk kon Maayke helaas nauwelijks geven,
maar het lijkt er wel een beetje op dat dit
aardig overeenkwam met dat van de Heicopse
boeven. Ook hier traden ze buitengewoon ruw
op en waren bewapend met o.a. een snaphaan
(= een groot geweer). Het arme mens werd
bont en blauw geslagen en ze verwondden
ook haar aan het hoofd. De bandieten eisten
al het geld op dat in huis was, maar Cornelis
had alles meegenomen voor zijn handel. Van
armoede gaf Maayke hen het kleine beetje geld
dat zij zelf bezat. Het was bij elkaar nog geen
gulden. Ze losten zelfs nog een laatste schot
in de bedstee waarna ze het bed naar de deel
sleepten en uit elkaar trokken. Kennelijk in de
veronderstelling dat Cornelis daar zijn geld
bewaarde. Toen ze ook daarin niets vonden,
sloegen ze alles kort en klein. Wat ook maar

neke

werkterrein steeds weer verplaatsten naar een
ander rechtsgebied waar zij veilig waren voor de
Leerdamse justitie. Ver behoefden zij daarvoor
niet te gaan, want over de Diefdijk bevonden
zij zich al in Gelders gebied en daar vielen ze
buiten de jurisdictie van Leerdam. Overigens
had justitie ook niet veel mogelijkheden en een
programma als ‘opsporing verzocht’, waaraan
wij ons op de tv wekelijks kunnen vergapen,
kende men niet. Misschien is dat nog wel
gelukkig ook. Misdaad is er in alle tijden
geweest en zal helaas ook ongetwijfeld in alle
tijden blijven bestaan.
J.P. de Leeuw
Klepper 37, jaargang 7, juli - augustus 2001

In Klepper 100 mocht naar mijn mening een artikel over de geschiedenis van
ons prachtige dorp niet ontbreken vandaar mijn keuze op dit artikel van Wim
Scherpenzeel is gevallen. Veel leesplezier.
Anneke Panella-Drijver

ella
an

n

An

P

keuze va

enige waarde had aan koper en tin werd
meegenomen. Honger hadden zij kennelijk
niet, want het spek in de schoorsteen lieten
zij onaangeroerd, maar dorst daarentegen
temeer, want het aanwezige beer werd goed
aangesproken. Nadat de ravage compleet was,
vertrokken ze, de arme dienstmaagd bloedend
achterlatend. De andere morgen spoedde zij
zich zo goed en zo kwaad als dat ging naar
een van haar kinderen in Overheicop. Daar
werd ze verpleegd en nam ook de inmiddels
gewaarschuwde drossaard haar een verhoor
af. Doch hij werd hier maar weinig wijzer van.
Enkele omwonenden konden alleen getuigen
van de aangetroffen vernielingen en evenals in
Heicop bleven de daders onvindbaar. Mogelijk
waren het rondtrekkende boeven, die hun

Het ontstaan van Schoonrewoerd

Hoewel in de tijd voor
het jaar 1000 zich best
weleens mensen gevestigd
hebben op de oost-west lopende stroomrug,
een verzand deltariviertje, was er beslist
geen concentratie van bewoners waaruit
Schoonrewoerd is ontstaan. Plaatsen langs
Lek en Linge hadden al eeuwenlang bewoning.
Het binnenland was een groot moerasgebied.
Vanuit de hogere gronden langs de rivieren
begon zo na het jaar 1000 de ontginning. De
bevolking nam rond 1200 toe en men kreeg
belangstelling voor dat moerasgebied.
De landsheer toen der tijd, de bisschop van
Utrecht, verkocht de rechten om een gebied te
ontginnen aan bepaalde, uiteraard, bemiddelde
personen. Men legde een kade aan om het
bovenwater te keren, een Zijdewende, en
ging ervan uit dat het water naar het westen,
waar de grondslag lager is, zou weglopen. Om
politieke reden kwam daar niet veel van terecht
maar dat kwam later.
Men verdeelde het land ten westen van die
Zijdewende in zo veel mogelijk gelijke stukken
van zo’n 1200 meter diep. Om de ruim 100
meter kwam een boerderij die zo ongeveer 14
ha. groot was. Ze kwamen op een heuveltje
te staan en zo zijn de ontginningsboerderijen
nu nog te herkennen. Wilde men mensen

aantrekken om daar te gaan wonen, dan
moest er ook op loopafstand een kerk zijn.
De Middeleeuwers vonden dat belangrijker
dan wij in onze tijd. Heie en Boeye, die allebei
zo’n ontginningsblok hadden gekocht, losten
dit op door de boerderijen tegenover elkaar
aan dezelfde weg te zetten. Zo kreeg men
voldoende mensen bij elkaar en kreeg een
kerk bestaansrecht. Dit was in de polder Neder
Heicop en Neder Boeicop. Maar voor Overheicop
kon men de verleiding niet weerstaan om de
boerderijen aan de zuidzijde te vestigen. Hier
was door de stroomrug de grond vaster en
hoger. Het aantal bewoners was echter te klein
om een kerk bestaansrecht te geven en naar
Leerdam of Hei en Boeicop lopen was wel wat
ver. Dit is de belangrijkste oorzaak geweest
van het ontstaan van Schoonrewoerd. Om
de kerk levensvatbaar te maken, moesten er
meer mensen komen wonen. De oplossing
vond men door ten oosten van de Zijdewende
nog een ontginningsblok te ontwikkelen. Polder
Oud Schaik bestond allang; waarschijnlijk
aangelegd door een groep Leerdamse boeren
die hier eigenaar was in tegenstelling tot het
gemeenschappelijke bezit in de Meent. Maar
we dwalen af.
Vanaf de meest oostelijke punt werd een kade
gelegd ineens helemaal tot aan de Lek. Zo
kon er nog een kerkdorp ontstaan: Zijderveld,

afgeleid van Zijderwendeveld. De oosterburen
waren het daar niet mee eens. Ze konden hun
water nog moeilijker kwijt en zij hadden geen
recht op die grond. Ze noemden de nieuwe
kade: Diefweg.
Over Heicop heeft de boerderijen nog op een
rijtje, de zogenaamde hoeven. De eerste stond
waar nu garage Blitterswijk is, vroeger woonde
daar familie Dirk Middelkoop. Die familie
stichtte op hun eigen land een zuivelfabriek. De
tweede boerderij stond aan de Kalverweg. De
laatste boer was Arn. de Leeuw. Via een smal
perceel waar nu het Dorpshuis staat, kwam hij
in zijn land. Het brugje over de Huibert ligt er
nog. Hier kwam later het fruitbedrijf van Volker,
die de grote boerderij verving door vier huizen
voor zijn personeel. Over de Huibert gaat dit
zo verder.
In het oostelijk ontginningsblok, bij ons bekend
onder Nieuw Schaik en Kortgerecht, is dit niet
zo. Geen boerderijen om de ruim 100 meter
maar de boerderijen staan op een kluitje aan
de Dorpsweg. Waarom?
Deze polders, waarvan de Diefweg de
achterkade is, zijn duidelijk aangelegd om
Schoonrewoerd levensvatbaar te maken. Aan
de Diefdijk stonden toen geen boerderijen. De
enige buiten het dorp was de Noorderwoerd in
Kortgerecht. De waarschijnlijk oorspronkelijke
woonterp is in de Kortgerechtseweg nog

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
Een koude meimaand was het. Volgens het
KNMI hadden we toch een redelijk normaal
aantal uren zon voor de maand mei, maar velen
zullen zeggen: ik heb niet het gevoel dat dit een
‘normale’ meimaand was. In mijn herinnering
staat veel regen en koude wind. Voor het eerst
in jaren hebben we in de examenzaal niet lopen
zweten van de hitte. Sommigen wel van de (in)
spanning.
Hopelijk komt al dat goede en vooral iets
warmere weer nog in de maanden juni, juli en
augustus. Bijvoorbeeld op 23 juni tijdens de
excursie naar de duinen van Voorne. We gaan
daar met name de orchideeën bewonderen en
kijken of we de nachtegaal kunnen vinden.

zichtbaar. De eeuwenoude boerderij is rond
1935 afgebroken. Wilde men stadsvorming?
Dat zal te hoog gegrepen zijn, maar de
grachten waren er al. Maak ze breder en
beplant de dan ontstane wal met meidoorns,
blokkeer de toegangen en je had een stad.
Stadsrechten vroeg je daarna pas aan. Zover
is het nooit gekomen. Toch had Schoonrewoerd
strategische waarden voor de heren van
Leerdam waar het vanouds bij hoorde. Dit blijkt
uit de zware Romaanse toren, groter dan in de
Betuwe, waar er nog velen te zien zijn. Zelfs
groter dan Leerdam, waar de toren, tenminste
het onderstuk, even oud is maar smaller. Bij de
toren stond een klein kerkje dat rond 1400 is
verwoest en toen is de huidige kerk gebouwd.
De oude stenen werden eerst gebruikt. Toen
die op waren, kwamen er nieuwe, die kleiner
waren. Dat is nog te zien.
Tenslotte de vraag: wanneer gebeurde dit
allemaal? Dit is niet opgetekend. We moeten
hiernaar gissen. In 1284 toen men de Huibert
ging graven, was het dorp er al. De ontginning
was zo ongeveer voltooid. Hoe was het in het jaar
1200? Misschien stonden de piketpaaltjes er al,
maar de totstandkoming van Schoonrewoerd
dateert hoogst waarschijnlijk uit de dertiende
eeuw.
Wim Scherpenzeel
Klepper
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Vertrek om 08.15 uur van de parkeerplaats
Avelingen. Informatie over deze excursie en
andere uitstapjes in de natuur kunt u vinden
op de website: www.natuurcentum.nl
Tijdens de zomer is er van alles te zien en te
beleven in en rond De Schappskooi. Komt u
gerust langs en geniet van de wandeling ‘Achter
de kooi’ en van een kopje koffie/thee of een
heerlijk glas vers, geperst sap van onbespoten
fruit. Op het ooievaarsnest achter de
Schaapkooi zijn jonge ooievaars uitgekomen,
een prachtig gezicht, in de poel zitten kikkers
en padden, in de bomen vele soorten vogels en
tegen schemer zie je vaak reeën.
Dit keer een wat korter stukje dan u gewend
bent. Binnen achter de computer zitten is
namelijk lang niet zo leuk als lekker buiten zijn.
Dus… een goed buitenseizoen voor u allen.
Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden

Wielrennen met de Schoonrewoerdse Toer Club
Door het Limburgse Landschap reden op 25
mei dertien mannen op hun racefiets in een
opvallend rood tenue mee met de toertocht
‘Limburgs Mooiste’. Het waren de mannen
van de STC, de Schoonrewoerdse Toer Club.
Na twee jaar ’s zomers op maandagavond te
hebben gefietst, reed de club in Limburg haar
eerste heuse toertocht.

Het begon in Schoonrewoerd, een aantal jaren
geleden met een paar mannen die afspraken
om samen eens te Health
fietsen. &
Een
van hen is
Beauty
Kees de Korte. Hij verzamelde meer mannen
en al snel ontstond er een club. Nadat Kees
eerst elke maandag een mail stuurde met de
planning
dievoor
avond,
corresponderen de
Hetvoor
adres
huidverzorging,
wielrenners via een telefoonapplicatie.

advies over voeding en gezondheid

Een van de fietsers
dieenzich
aansloot is Paul
voor man
vrouw.
Bogerd. Hij werkt op de kaasfabriek en wist
dat daar nog een potje met geld stond. En wat
U kunt
bij wilde
ons terecht
voor:
blijkt, met
dit geld
de fabriek
de club met
wielerkleding sponsoren. Daarom fietsen de
vitaliteittest, bach remedies,
mannen met kazen op hun kont door de regio.

cosmic flower remedies,

De STC rijdt
veelal
op maandagavond een
E.F.T.,
bruidsmake-up,
ronde door de regio. Vaak is dit een rondje
harsen,
richting Buren.
Voor epileren,
de koffieliefhebbers: in
Buren zoeken en
de nog
mannen
veel altijd
meer.even een terras
op.
Wie mee wil Voor
rijdeninlichtingen:
mag mee! Contactpersoon
is Kees de Korte (0345- 848617)

Mary van Santen

0345 - 61 90 80

FELS
- SINGER
Het adres in wijde omgeving voor:
- modestoffen, brei- en handwerkartikelen.
- garens, ritssluitingen, biaisband, knopen
en voeringen.
- patroonpapier, schoudervullingen, etc.
- SINGER-naaimachines en -lockmachines
- en ook: gebruikte naaimachines van
bekende merken!
Meent 82 – Leerdam
Telefoon: 0345 - 612177

Schaikseweg82b
4143HH Leerdam
0345-642164

* Onderhoud
* Verhuur
* Levering
* Reparatie
Van tuinmachines
&
tuingereedschappen

WWW.GENGTUINENPARKMACHINES.NL
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Al meer dan 75 jaar goede
voorlichting, een uitstekende
prijs en perfecte service.

Wij zijn in 1998 in Schoonrewoerd komen wonen en het was in 2009 dat we
voor het eerst meemaakten dat er op de Wiel kon worden geschaatst. Ik
weet nog dat ik daar die woensdag niet veel vertrouwen in had. Terwijl de
kinderen met school aan het schaatsen waren op de ‘Kleine Wiel’, lag de
‘Grote Wiel’ er donker en verlaten bij. Toen verscheen de veegmachine,
gingen de lichtjes omhoog en werd het koek-en-zopie ‘hok’ geopend: de
schaatsbaan was een feit. Geweldig! We hebben alle dagen dat het kon op
de Wiel geschaatst, warme chocolademelk gedronken en genoten!
Voor Klepper 100 kies ik: ‘Schaatsen op de Wiel’.
Carolien de Kort
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Schaatsen op de Wiel, interview met de heren De Keijzer
Na twaalf jaar matige vorst was het in
januari 2009 zover, eindelijk kon er weer
geschaatst worden op de Wiel van Bassa.
De schaatsbaan, georganiseerd door de
heren De Keijzer en hun vrijwilligers was
open van woensdag zeven tot maandag
twaalf januari. Omdat het schaatsen op
de Wiel tegenwoordig nog maar zelden
voorkomt werd de Wiel druk bezocht
met op zaterdagmiddag tien januari zijn
hoogtepunt toen, naar schatting van de
organisatie, zeshonderd mensen deze
unieke kans grepen.
Een gesprek met Benke (45), Piet (58) en Arie
(61) de Keijzer. Zij organiseren de ijsbaan. Of er
bij strenge vorst sprake is van de zogenaamde
‘elfstedenkoorts’? ‘Jazeker,’ lachen ze alledrie.
Piet vult aan dat hij, ziek als hij was, elke dag
dat het vroor bij de Wiel móest gaan kijken. ‘Ik
lag op de bank, maar je gaat toch, je moet er
gewoon naartoe.’ Benke vertelt de procedure:
‘Als ijsmeester Arie minstens tien centimeter
ijs meet dan kijken we elkaar een paar keer
aan. Het moet niet voor een dag zijn maar voor
minstens vier dagen, dus het moet nog even
blijven vriezen. Veel werk is het niet en met
de hulp van Teus den Hartog en Kees en Arie
den Besten is het zo gebeurd. De lichtmasten
worden van zolder gehaald, beetje kruipolie
erop, de snoeren worden gespannen en de
lampen ingedraaid.’
Als bij boer Wim Scherpenzeel de melk is
opgehaald en dus de chocolademelk kan
worden gemaakt begint de pret. Benke, die
in het koek en zopie ‘hok’ stond, schat dat
hij rond de 1200 tot 1500 koppen chocomel
heeft geschonken. ‘Mijn vrouw kon het niet
aangekookt krijgen.’ De consumpties werden
voor een schappelijke prijs verkocht. ‘Wij
hoeven er niets aan te verdienen, en het moet
voor iedereen leuk blijven,’ legt Piet uit. ‘Ik
hoorde van een schaatser die een tocht had
gereden dat hij € 2,50 moest betalen voor een
kop chocolademelk, dat is toch niet normaal.’

De heren De Keijzer kijken tevreden terug op de
schaatsdagen. Ze kregen zelfs complimenten
van een politieagent die op zaterdagavond
poolshoogte kwam nemen. ‘Hij vond het zo
rustig op het dorp dat hij eerst eens ging
kijken waar iedereen toch zat,’ lacht Piet. ‘Hij
vond dat het mooi geregeld was en vond het
geweldig dat hier iets georganiseerd wordt.
Want in Leerdam is niet eens een schaatsbaan.
Schitterend toch!’
Met de drie heren De Keijzer bij elkaar aan tafel
duurt het niet lang of de herinneringen vliegen
over tafel. De jaartallen bij die herinneringen
worden nagezocht in het ijsboek. Het ijsboek
komt uit 1947 en werd bijgehouden door Wim
de Keijzer, een van de eersten die met de baan
begon. ‘Piet, jij moet het nu gaan bijhouden,
zegt Benke. ‘Dat is al gebeurd, antwoordt Piet.’
Tijdens de strenge winter van 1947 werd voor
het eerst een ijsbaan gemaakt met verlichting.
De toenmalige makers daarvan waren Wim de
Keijzer, Arie Kros, Aart Weverwijk en Kees de
Burger. Arie vertelt hoe het ging: ‘Ze hadden

twee man ernaast en daarna werd hij gedweild.
Het dweilen ging met een giertank op een
slee. Hij werd volgeschept met ouderwetse
gierscheppers. De tank werd voortgetrokken
met een touw voorop en achter de tank hing
een kleed. Je gaf een klein duwtje, zette de
kraan iets open en dan gingen we de baan
over. Zo kwam er een heel klein vliesje ijs op
en was de baan weer spiegelglad.’

vorstverlet en waren aan het schaatsen. ‘Er
moet licht op die baan’, moet Aart Weverwijk
gezegd hebben.’ Piet vult aan: ‘Mijn vader had
een toog gemaakt in het vishokje, gebouwd
van plankjes van sinaasappelkisten. Op het dak
lag riet en stro, met een kachel erin was het
lekker warm. Buiten het hokje waren om de 15
centimeter grote spijkers in het hout geslagen
om de jassen op te kunnen hangen, zo warm
was het binnen.’
Arie de Keijzer weet nog goed hoe vroeger de
baan werd gedweild: ‘Vroeger werd de baan
eerst met de hand schoongeveegd door drie
man. Eén man ging voorop in het midden en

Dit jaar ging het schoonhouden van de baan
een stuk makkelijker met een veegmachine
gesponsord door Jan Harlaar, die ook voor de
muziek zorgde. Met de vrijwilligers Kees en
Arie den Besten en Teus den Hartog is alles
goed verlopen. Kees den Besten had er op de
drukke zaterdagmiddag een dagtaak aan om
alle auto’s op de juiste plaats te krijgen. Meer
dan honderd auto’s stonden er in zijn weiland
aan de Kerkweg.
De groep vrijwilligers doen het allemaal graag.
Op de vraag of de heren De Keijzer zelf nog
geschaatst hebben moeten ze lachen. Arie wil
het risico niet lopen dat hij iets breekt en zo
thuis op de bank terecht komt, hij wil niets van
de pret missen. ‘Ik heb mijn schaatsen laten
slijpen, dat is alles,’ lacht Piet. ‘Ik had lamme
armen van het chocomel schenken ik heb het
te druk gehad om zelf te schaatsen,’ grinnikt
Benke.
En wat als het morgen weer streng gaat
vriezen? ‘Dan kunnen we zo weer aan de slag,’
lacht Benke. De spullen liggen klaar en de melk
kan worden gehaald. Als we ’s ochtends om
negen uur beginnen met opbouwen, is de baan
twee uur later klaar.
Gijs Kool
Klepper
78,
jaargang
(met foto’s uit 2009)

15,

februari

2009

Uw groenteen fruit specialist
Kwaliteit
is onze garantie
Den Hartog
fruitschuur
Kalverweg 1a (achter het café)
SCHOONREWOERD tel. 0345-641208

Activiteitenkalender
juni
23 juni
26 juni

vertrek 8:15 uur
vanaf 18:00 uur

Excursie naar de duinen van Voorne, Natuur- en Vogelwacht
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd

juli
3 en 4 juli		
13 juli		
5 juli		
23 juli
vanaf 18:00 uur
27 juli		

Krakelingenverkoop, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
Mini-rommelmarkt, de Rommelschuur
Mexicaanse dorpsmaaltijd, BWK Hervormde Kerk
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
Mini-rommelmarkt, de Rommelschuur

augustus
27-29 augustus		
27 augustus vanaf 18:00 uur
24 september vanaf 18:00 uur

Vakantie Bijbel Club,
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd

september
14 september		

Mannenevent, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd

Knutselmiddag
voor vaderdag

DVS Activiteitencommissie

