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Badmintonvereniging
Petra van Dieren 642141

Buurtbus ‘De Linge’
www.buurtbusdelinge.nl
L.W.J. Duiker, secretariaat 613924

CBS ‘Ichthus’, locatie Regenboog 641990
Caroline van Reenen, locatieleider

Damesgymnastiek
Ina den Hartog  641852

Dorpsvereniging Schoonrewoerd
Bestuur
Jan van Tilburg, voorzitter 641438
Gera de Jong, secretaris 642182
Geuf Middelkoop 641758
Edwin en Evelien ’t Lam 643413
Jannie Abbel 642175
Heidi Versluis 641153

Activiteitencommissie
Claudine Liefhebber 569789
Leontine Verkerk   642495

Speeltuincommissie
Maurits Oudenaarden 641751

Commissie Groen & Verkeer
Geuf Middelkoop 641758
 
EHBO Schoonrewoerd
Gert Pluimers, secretaris 616228

Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd
Ds. G.M. van den Berg-de Haan 642430
W. Versteeg, scriba 642293

C O L O F O N  &  A D R E S S E N
redactie Dorpskrant ‘De Klepper’
Daniël Bikker 642520
Martijn Blaauw 06-20932779
Gera den Braven 642777
Gijs Kool 06-51502379
Carolien de Kort 641435

informatie over bezorging van De Klepper:
Freek de Jong 641738

informatie over financiële zaken:
Henk Rijneveld 641532
Klepper-bankrek.nr.: 1275.72.791

Hans Lemcke 642612
Jolanda Lemcke 642612
Anneke Panella-Drijver 652558
Henk Rijneveld 641532
Gerdien de Stigter-Blees 641489

algemeen redactieadres:
Carolien de Kort, Dorpsstraat 24 641435
e-mailadres:  redactie@dorpskrantdeklepper.nl

website: www.dorpskrantdeklepper.nl

Geïnteresseerden van buiten Schoonrewoerd kunnen zich op De Klepper abonneren. 
Kosten: € 15,- voor 5 nummers (exclusief verzendkosten à € 10,-)

Inzenddatum kopij en advertenties Klepper nr. 102 uiterlijk vrijdag 8 november

Hersteld Ned. Hervormde Kerk
ds. L. Groenenberg 643669
J. Vossestein, scriba 642228

Hervormde gemeente
ds. R.R. Eisinga 642572
Jan Meerkerk, scriba+jeugdvereniging 642121

Marktcomité
Arie den Besten, marktmeester 641297

Natuur- & Vogelwacht
'De Vijfheerenlanden'
Natuurcentrum De Schaapskooi, 
Overboeicop 15 641201

Noachschool 642171
Kees de Korte, directeur 848617

Oranjevereniging Schoonrewoerd
Agnita de With, voorzitter 06-25319998
José Brouwer, secretaris 642681

Ouderengym 'In Beweging'
M. van Santen 641683
 
Ouderenkontakt Schoonrewoerd
Marian van Es, contactpersoon 641566

Peuterspeelzaal 'De Klimaap'
di en vr, van 8.30 tot 11.30 uur 519372
Rhode van Tol

Politie ZHZ bureau Leerdam
GPF Schoonrewoerd 078-6303000

SIA Wandelsportvereniging
Cobie van Klei 642472

Platform Gehandicaptenbeleid Leerdam
Adri Bienefelt 643088



Voor deze en hopelijk nog vele volgende Kleppers 

 
Net als voorgaande jaren vragen wij u om een vrijwillige bijdrage,  

zodat het voortbestaan van 
De KLEPPER, 

de dorpskrant van Schoonrewoerd, veilig gesteld kan worden. 
Uw bijdrage blijft nodig ondanks het succes van onze activiteiten tijdens 

de jaarmarkt en de medewerking van onze adverteerders. 
 

Vorig jaar steunde de Schoonrewoerdse bevolking ons zeer ruimhartig  
en hielp ons daarmee enorm. 

Ook dit jaar kunnen we het niet zonder u af. 
 

DAAROM VINDT U IN DEZE KLEPPER EEN ENVELOPJE. 
 

Bewaar het goed!  
In de weken van 23 september tot en met 5 oktober komen wij het 

(hopelijk gevuld) bij u ophalen. 
Uiteraard verplicht uw bijdrage u tot niets! 

 
Bij voorbaat danken wij u voor uw steun! 

 
 

GEEF OM DE KLEPPER 
 

GEEF VOOR DE KLEPPER 
 

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
de redactie van de Klepper, 

 zie voor telefoonnummers het colofon voorin de klepper. 
 

Mocht de envelop na 5 oktober niet bij u opgehaald zijn en wilt u toch 
graag een gift doen, neem dan de vrijheid een bedrag over te maken op 

onze rekening: 1275.72.791, t.n.v. Dorpskrant de Klepper. 



  



voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer honderdeneen
Voor u ligt weer een ‘gewone’ Klepper. We moeten 
eerlijk bekennen dat we na Klepper 100 wel even 
moesten bijkomen. Daar zat zoveel werk in en 
die Klepper bracht zoveel beslissingen en laatste 
moment klussen met zich mee! We waren er 
werkelijk even moe van. Ook de bezorgers zullen 
wel wat gezucht hebben: zo zwaar als die Klepper 
100 was. Maar – en dat moet zeker ook gezegd- 
we gingen met een enorm trots gevoel de zomer-
vakantie in. Velen van u hebben hun waardering 
uitgesproken, we kregen zelfs een felicitatiekaart 
van een van onze adverteerders. 
Mocht u nu net de koffi  e hebben omgestoten 
over deze mooie Klepper of als u de Klepper altijd 

doorgeeft aan iemand verder weg en u twijfelt 
over het afgeven van dit mooie nummer 100: 
wij hebben er nog een stevig aantal in voorraad. 
De kleurenuitgave moest namelijk in een grotere 
oplage worden afgenomen dan we echt nodig 
hebben. Laat het ons weten als u een extra 
Klepper 100 wilt ontvangen dan regelen we dat. 

In september was het even moeizaam opstarten. 
Klepper 101, wat moet erin? Op de eerste redac-
tievergadering bleek er al veel te zijn, ingestuurd 
door onze trouwe lezers, aangedragen door 
enthousiaste  jonge ondernemers en ook vereni-
gingen, collecte-organisatoren en vaste schrij-
vers hadden niet stilgezeten. Heerlijk is dat. We 
hoefden er weinig bij te bedenken.  Dus in deze 
Klepper: een artikel over het wel en wee van de 
ooievaars nu het broedseizoen klaar is van René 
Ponsen. Een interview met Gert de Bruijn en Petra 
van Breda over de Rondom Thuis Fair. Een stukje 
van de brandweer, verslag van de Vakantie- 
Bijbelclub, aankondigingen en terugblikken;  het 
stroomt naar ons toe. Fijn dat iedereen ons weet 
te vinden. 
Opmerkelijke stukken in deze Klepper: de 
berichten rond de scholen op ons dorp, met name 
de Regenboogschool en een artikel over een huis 
dat midden op de Dorpsstraat… stond. Het ene 
gaat over de nabije toekomst en het andere over 
een lang vervlogen tijd. Ad de Jong houdt ons bij 
de huidige tijd: inleveren van oude apparaten ter 
ondersteuning van ‘Het Hertenkamp’, een leuke 
dierendagactie en de visboer terug in Schoonre-
woerd. 

Bij deze Klepper treft u weer de Klepper 
envelop aan. U kunt hierin uw vrijwillige 
bijdrage kwijt. De enveloppen worden weer 
bij u opgehaald, zie verderop in deze Klepper. 
Tenslotte wil ik u in dit voorwoord nog even wijzen 
op de foto’s van de feestweken. In de dorpen om ons 
heen is het achter de rug: lichtjes, thema’s, plannen 
en gezelligheid. Wij gaan het nog krijgen. Laat u 
opwarmen en inspireren en lees het stukje van de 
Oranjevereniging over 26 april t/m 3 mei 2014: 
feestweek Schoonrewoerd. 

We wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,
Jolanda Lemcke.

De uiterste inleverdatum van kopij voor 
Klepper 102 is vrijdag 8 november. Klepper 
102 zal rond 29 november worden bezorgd.
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Bij handelsonderneming Hans Horden kunt u terecht voor alle nieuwe en 
gebruikte tuin- en parkmachines. Ook verricht ik reparaties en onderhouds-
beurten 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  * trilplaten
 Bertolini  * tuinfrezen, vingerbalkmaaiers, veegbezems, e.d.
 Rotec  * doorslijpschijven (staal, steen, beton en rvs)
     * boren (hout, ijzer, beton en staal)
 Castelgarden * grasmaaiers (loop- en zitmaaiers)
     * houtversnipperaars
     Makita  * bosmaaiers
     * kettingzagen

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



Na deze prachtige zomer komt weer een 
tijd waarin we ons meer in en rond ons 
huis zullen gaan vermaken. De dagen 
worden korter, de avonden killer en dan 
is het fijn om het in en om het huis weer 
gezellig te maken. Wellicht doet u dat 
zelf met een accent hier en een decoratie  
daar, misschien wilt u eens samen met 
een interieurstyliste naar uw huis kijken? 
Op de Rondom Thuis Fair op 27 en 28 
september kunt u zowel voor dat advies 
als voor leuke ideeën terecht.
  
Ruim 22  ondernemers in de huis- en tuin-
branche staan op het terrein van G&G aan de 
Schaikseweg te Schoonrewoerd voor u klaar. 
Op de website wordt dit evenement als volgt 
omschreven: “Bij de RondomThuisFair staat uw 
huis centraal. U vindt er producten en diensten 
waarmee u in en om uw huis aan de slag kunt 
gaan. Van stukadoren tot woninginrichters, van 
grasmaaiers tot hekwerken, van meubels tot 
zonnepanelen en van schilders tot aannemers 
… u vindt het er allemaal!”

Het initiatief voor deze gezellige beurs komt 
van Gert de Bruijn van G & G Tuinmachines. 
Vorig jaar organiseerde hij de fair samen met 
een aantal ondernemers voor de eerste keer. 
Ondanks het – toen helaas- slechte weer werd 
er positief gereageerd. Dit jaar is de organisatie 
in handen van twee mensen: Gert de Bruijn en 
Petra van Breda. Petra is interieurstyliste, heeft 
haar eigen onderneming: ‘Huisraad & Zo’  en is 
gespecialiseerd in kleuradviezen. 

“Wat we willen laten zien is kwaliteit,” zegt Gert 
als we aanschuiven voor een interview voor 
De Klepper. “Ondernemers laten hun kwaliteit 
zien, daar gaat het om. Dat mensen ontdekken 
wie er achter een naam of een logo zit. Dat 
mensen de service en de zekerheid-van-de-
ondernemer-vlak-naast-de-deur ervaren. ” Met 
de voorbereiding is eigenlijk direct gestart na 
de fair van vorig jaar. Gert vertelt: “Na zo’n 
eerste keer ontdek je veel leer- en verbeter-
punten, die heb ik meteen goed op een rij 
gezet, daar wilde ik iets mee doen. Via Martijn 
Blaauw werd ik me meer bewust van hoe ik 
die ideeën van mij beter om kon zetten in 
haalbare en rendabele plannen. Ik deed ook 
te veel alleen, dan bleef ik rennen, dus is 
het fijn om het nu samen met o.a. Petra en 
Martijn te kunnen vormgeven.” Vanaf februari 

RondomThuisFair dit jaar is men serieus aan de slag gegaan. Er 
is een avond georganiseerd in het Dorpshuis 
van Schoonrewoerd met de ruim 20 onderne-
mers die mee wilden doen, waarbij Martijn een 
en ander vertelde over: doelgroepen en hoe 
benader je die? Hoe houd je aandacht vast? 
Wat trekt mensen? “Dat we allemaal stuk voor 
stuk staan voor kwaliteit is ons wel duidelijk, 
maar hoe draag je dat nu uit? Dat is de les 
die Martijn ons in een soort ondernemers-
workshop voorhield: stel jezelf een doel.”

Er komt heel wat bij kijken: een flyer, een duide-
lijke tekst op de websites van alle deelnemende 
ondernemers, vergunningen, nadenken over 
de handigste looproute en over het parkeren… 
Gert schudt zijn hoofd: “En dan hadden we van 
vorig jaar geleerd dat er meer dingen te doen 
moesten zijn, het moest actiever.” Ook dat is 
goed gelukt:

 - Op  vrijdag 27 september vanaf 18.45 uur 
verzorgt Model Vliegclub Airfighterclub 
Gorinchem een leuke show met verschil-
lende soorten modelvliegtuigjes en heli-
kopters. Zowel elektrische als brandstof 
modellen.

 - Op de zaterdag van de RondomThuisFair 
zal om 15.00 uur een demonstratie plaats-
vinden met politiehonden. Van puppy tot 



volleerd politiehond.
 - In de verschillende stands zal van alles 

te koop, te bekijken en her en der ook te 
doen zijn. Denk aan het maken van bloem-
stukken, kom kijken (en kopen) bij Rianne 
met de mooie handgemaakte houten voor-
werpen van ‘Meermethout’, overleg over 
nieuwe kleuren in uw interieur met Petra 
van ‘Huisraad & Zo’. 

 - Als klap op de vuurpijl wordt zaterdag een 
ballon opgelaten met 7 plekken in de mand. 
Wie gaat er mee? Tijdens de fair hoort u hoe 
u een plaatsje kunt bemachtigen. 

Vrijdag 27 september kunt u terecht vanaf 
16.00 uur tot ’s avonds 21.00 uur. En reken 
maar dat het dan gezellig zal zijn, met de 
lichtjes aan terwijl het langzaam donkerder 
wordt. Zaterdag 28 september start men om 
10.00 uur weer en wordt er rond 16.00 uur 
afgesloten. 

De RondomThuisFair is een gezellige manier 
om  kennis te maken met de regionale onderne-
mers, te  kijken naar verschillende ambachten 
en actief mee te doen voor groot en klein. Op 
het grote terrein van G&G, Schaikseweg 82b, 
dat gezellig is aangekleed met grote en kleine 
tenten, is veel te doen. U bent hartelijk welkom. 

Oranjevereniging
De vakantie is weer voorbij. Alles komt weer in 
zijn normale ritme terecht.

In de vakantieperiode werden we opgeschrikt 
door het overlijden van prins Friso. Onze Oran-
jevereniging heeft haar medeleven betuigt aan 
de Koninklijke familie.

Maar nu terug naar het heden en de toekomst. 
Wij zijn druk met de voorbereiding van onze 
feestweek 2014. Deze is van 26 april t/m 3 mei 
2014. In deze week willen we graag weer een 
mooi verlicht dorp zien. Met elkaar willen we er 
een gezellige week van maken met een afwis-
selend programma.

Veel straten zijn al erg actief bezig en hebben 
hun thema al aan ons doorgegeven. Het thema 
is vrij te kiezen, maar we willen dat een thema 
maar één keer wordt gebruikt, zodat er veel 
afwisseling zal zijn. De thema’s die reeds aan 
ons zijn doorgegeven zijn:

• Bloemen
• Ik hou van Holland
• Op de camping
• Vissersdorp
• Elfstedentocht
• Lente
• Smurfen

Wij hopen dat er nog veel thema’s bij komen. 
Als uw thema er nog niet bij staat, geef dit dan 
door aan Andrea de Leeuw, Agnita de With of 
Anca Spronk. Als u nog suggesties heeft of tips 
dan kunt u deze ook doorgeven aan één van de 
bestuursleden. 

De feestweek willen we beginnen met een 
mooie optocht. Wil je hieraan deelnemen, 
houdt er dan rekening mee dat het voertuig 
moet kunnen rijden, en de bochten in de 
nieuwbouw door moet kunnen.

Wij gaan enthousiast verder met de voorberei-
ding voor de feestweek 2014.

Het bestuur van de Oranjevereniging

 



Feestweek Hei- en Boeicop



  

Nieuwe en 
gebruikte motoren 

 

 
 

Honda / Suzuki dealer 
 
 

 

DE BESTE ZORG KRIJGT U THUIS

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.

VERZORGING EN VERPLEGING

DAGVERZORGING 

ALARMERING

BEGELEIDING

MAALTIJDSERVICE AAN HUIS

ACTIVITEITEN IN ONZE LOCATIES 

HULP BIJ DE HUISHOUDING 

Present thuiszorg  |  Emma  |  Graafzicht  |  Hof van Ammers  |  Open Vensters    

Present thuiszorg

Postbus 33

4233 ZG Ameide www.presentthuiszorg.nl

Presentlijn 088 - 40 80 500✆



Zoals inmiddels gebruikelijk, wil ik u zo aan het 
eind van het broedseizoen melden hoe het dit 
jaar met de ooievaars in ons dorp is vergaan. 
Och, zult u misschien zeggen, dat zal me worst 
wezen, zo bijzonder is het nou ook weer niet 
meer wanneer er ooievaars in je woonplaats 
broeden; er zijn er tegenwoordig zo veel dat 
dit geen nieuws meer is. Dat is ten dele waar, 
maar in welk dorp staat er pontificaal op het 
kerkplein een levensgroot bronzen beeld van 
twee klepperende ooievaars? Juist, alleen in 
Schoonrewoerd en daar mogen we trots op 
zijn. 

In Schoonrewoerd leven al enkele jaren twee 
paar ooievaars die in de wintermaanden niet 
eens de moeite meer nemen om naar het 
zuiden te trekken. Deze vogels hebben het hier 
zo goed naar hun zin en weten hier zo goed 
de plaatsen te vinden waar ze zelfs in strenge 
winters voedsel kunnen vinden, dat ze hier 
rustig de jaargetijden aan zich voorbij laten 
gaan. Zo zijn de ooievaars die al jarenlang op 
het oude gemeentehuis broeden al jaren niet 
meer over de landsgrenzen geweest en dat 
geldt evenzo voor de uivers die op het huis 
langs de Kerkweg broeden. Dat deze twee 
paren in het voorjaar een voorsprong hebben 
bij het stichten van nieuw nageslacht ligt dan 
ook voor de hand. Maar dit is niet altijd een 
voordeel, zoals dit jaar maar overduidelijk 
bleek. We zijn het misschien na die mooie zomer 

alweer vergeten, maar de maanden januari tot 
en met juni waren in 2013 veel kouder dan 
in andere jaren. Deze twee eiberparen waren 
redelijk vroeg gaan nestelen en na het leggen 
van de eieren verschenen er al spoedig een 
paar jongen. Ze waren nog zo klein dat ik ze 
niet eens heb kunnen waarnemen, maar aan 
het gedrag van de ouders was af te lezen dat 
er jonge ooievaartjes moesten zijn. Maar wat 
een kou! De hele natuur liep weken achter. Niet 
alleen het gras groeide langzaam en de fruit-
bomen bloeiden later, ook de insecten, kikkers 
en muizen kwamen veel later tevoorschijn. Dus 
eten vinden voor de jongen was niet eenvoudig. 
Daarbovenop kwam dan nog eens een periode 
met late nachtvorst en vele striemende regen- 
en hagelbuien en ziedaar: het recept voor een 
dodelijke ooievaarsjeugd was een feit. Op het 
nest van het gemeentehuis en het schoolhuis 
waren in 2013 dan ook geen jonge ooievaars 
te ringen.

Ringen
Maar niet getreurd. Op 11 juni hebben we 
toch, met behulp van de hoogwerker van de 
Leerdamse brandweer, in ons dorp een aantal 
jonge ooievaars geringd. Allereerst ringden 
we drie exemplaren op het schoorsteennest 
van de oude school achter het huis van Bikker. 
Daarna togen we naar de Diefdijk om een 
reusachtig jong te ringen dat op het paalnest 
aldaar was volgepropt. Het nieuwe nest in 

DE SCHOONREWOERDSE OOIEVAARS IN 2013



WONEN WORDT BELEVEN

w w w. va n d e r wa l - i n t e r i e u r s . n l

MET AL ONZE MERKEN: A N TA ,  A U P I N G ,  B E RT  P L A N TA G I E ,  C A ST E L I J N ,  C H R I ST I A N 

F I S C H B A C H E R ,  C LOA K ,  D E  P LO E G ,  E A ST B O R N ,  G E L D E R L A N D ,  H A L A ,  H A RV I N K ,  H ü L STA ,  J A B , 

J O R I ,  K E N D I X ,  L E O L U X ,  L I N T E LO O ,  M E TA F O R M ,  PA STO E ,  S V E D E X ,  TO P F O R M ,  I N T E R F LO O R

Dorpsstraat 14 / 16
4145 KC Schoonrewoerd
Tel: 0345-641145
info@mondhygiene-schoonrewoerd.nl
www.mondhygiene-schoonrewoerd.nl

"Uw tanden mogen gezien worden"



de adoptieboomgaard langs de Kerkweg had 
wel regelmatig bezoek gehad en er is enkele 
malen op gepaard, maar tot succes had dat 
niet geleid. Wel konden we nog twee jongen 
ringen op het paalnest dat achter natuurcen-
trum De Schaapskooi in Overboeicop staat en 
ook nog een jong dat was grootgebracht op 
een boomnest nabij de sportvelden van Hei- 
en Boeicop. Tot slot was er dan nog het nest 
op het dak van de Noachschool, maar dat werd 
een verhaal apart.

Met vallen en opstaan
Met veel stuurmanskunst reed de brandweer-
wagen achteruit door de Westenburgstraat 
totdat hij niet verder kon. Daar bereikten 
we met de langst mogelijk uitschuifarm met 
moeite het nest op het schooldak. We haalden 
er twee jongen uit, die bij nader inzien nog 
veel te klein waren om geringd te worden. We 
hebben ze gemeten en gewogen en vervol-
gens maar weer teruggezet. Op de foto's die 
Hans Lemcke gemaakt had, zagen we waarom 
de jongen wellicht zo klein waren gebleven. 
Een van de oudervogels heeft namelijk een 
uitzonderlijke krom gegroeide ondersnavel, 
waardoor het in snel tempo voedsel vergaren 
voor de jongen een bijna onmogelijke opgave 
moet zijn geweest. We besloten om later terug 
te gaan en dat hebben we begin juli gedaan. 
Helaas was er nu nog maar één exemplaar over 
om te ringen. De ander had het niet overleefd 
en was wellicht opgevreten door de ouders of 
gewoon over de rand van het nest gekieperd. 
Het overgebleven jong groeide daarna voor-
spoedig en op zeker moment, eind juli begon 
hij zijn eerste vliegoefeningen te doen. U kent 

het wel, omhoog springen op de rand  van het 
nest en dan zo hard mogelijk fladderend met 
hangende pootjes weer landen. Helaas, soms 
gaat zoiets wel eens fout en ook in dit geval 
ging het mis. De vogel miste zijn landings-
plaats en rolde van het schooldak af. Gelukkig 
was het nog vakantie, dus het hele schoolplein 
was voor hem alleen. Misschien is het dier nog 
wel gevoerd door de ouders, maar verzwakt 
stak hij uiteindelijk de Kerkweg over en kwam 
terecht in de boomgaard van de familie Bakker. 
Zelf wist ik helemaal niets van dit voorval, 
totdat Bakker mij er 's avonds over belde. 
Ik beloofde de volgende dag te gaan kijken, 
maar 's morgens belde Bakker dat de vogel de 
weg weer was overgestoken en nu weer langs 
de Noachschool wandelde. Toen ik later ging 
kijken, kon ik hem helaas niet vinden. Nou ja, 
zo is de natuur. 

Blij verrast was ik echter toen ik de volgende dag 
in de krant een artikel tegenkwam, geschreven 
door onze dorpsgenoot Gijs Kool, met een foto 
erbij van een tweetal dappere meiden die een 
geringde ooievaar uit de sloot naast de Noach-
school hadden gered. Cornelieke van Bruggen 
en haar vriendin Sanne van de Minkelis hadden 
het verzwakte dier ontdekt en uit het water 
gehaald. Daarna heeft hij nog een poosje 
onder toezicht van aannemer Willem Middag 
op het schoolplein rondgelopen en vervolgens 
heeft de dierenambulance hem meegenomen 
en afgegeven bij de heer Vos, beheerder van 
het ooievaarsstation in Herwijnen. Hier kwam 
hij terecht tussen enkele lotgenoten en daar hij 
is verder in gezondheid groot geworden. 

René Ponsen



Welkom in 
(Spirituele) 
Boekhandel 

De 
Kraanvogel

Open: 
di + za 
10.00 – 17. 00  

en  
woe, do, vrij
13.00 – 18.00 uur

The Careercoach ondersteunt u bij:

Loopbaanadvisering / Coaching /
Assessments / Outplacement

Drs. B.J(Jan) Schuitemaker, RL-C
Dorpsstraat 30
4145 KC Schoonrewoerd
tel: 0345-648106 of 06-13703549
email: info@thecareercoach.nl
website: www.thecareercoach.nl



Gedicht
Inwoner van de Sonsbrug Theunis de Keijzer 
overleed op 6 april op 83-jarige leeftijd. 

Op bezoek bij zijn vrouw Krijntje de Keijzer- 
van Bezooijen vertelde Krijntje dat haar man 
gedichten schreef. Althans, hij vertelde zijn 
gedichten. En zijn vrouw schreef deze op. 
Zo ook het gedicht van Theunis over de polder 
van Acquoy. Graag plaatsen wij dit gedicht. 

Ik kijk over de polder van Acquoy! 
Op de achtergrond de bossen van Rhenoy 
Plus zijn eendenkooi 

Dan sta ik stil en luister toe 
Heel in de verte loeit een koe 
Dat geeft rust en vrede toe 

Dan denk ik bij mijzelf 
Wat is de schepping toch mooi! 
Over de polder van Acquoy

T.C. de Keijzer 

Collecte Rode Kruis
De Rode Kruis collecte die in juni 2013 
gehouden is, heeft in Schoonrewoerd het mooie 
bedrag van € 613,40 opgebracht.

Dankzij de inzet van Corina, Femke, Gerrie, 
Ina, Jipkje, Leontine, Manon, Rita, Teuntje, 
Sonja en Willianne kon dit resultaat worden 
bereikt.

De opbrengst kwam ook dit jaar weer geheel 
ten goede aan het Rode Kruis Leerdam. Mede 
hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat ook 
dorpsgenoten aan bepaalde activiteiten kunnen 
deelnemen.

Gevers en collectanten:  Bedankt!!

Hartelijke groet,
Gerrie de Jong

Nieuwsgierige ooievaars 
in Ooievaarszoom
Gefotografeerd door Suzanne van Dijk



In oktober starten ook de ‘dia-avonden’ weer. 
Steeds op donderdagavond, aanvang 20.00 uur 
in De Schaapskooi. Heel interessant en heel 
gezellig. De entree is gratis, tijdens de pauze 
worden lootjes verkocht voor een verloting 
aan het eind van de avond. Daarmee komt de 
vereniging uit de kosten en neemt u –onver-
wacht- vaak ook nog iets lekkers mee naar 
huis. 

11 oktober - Ari Martinali met Een rondje 
Schotland

25 oktober - Wiggele de Haas met 30 
jaar Paddestoelen kijken in de 
Biesbosch

8 november - Jonathan Vandevoorde met 
Hohe Tauern: actief genieten in 
het grootste nationaal park van 
Oostenrijk

22 november - Paul van Hoof met Mada-
gaskar is een uniek land.

Voor meer details, bezoek de website: 
www.natuurcentrum.nl

Natuur- & Vogelwacht 
‘De Vijfheerenlanden’

Wat hebben we een prachtige 
zomer! Zoveel zon, zoveel heerlijke dagen om 
erop uit te trekken! Hopelijk hebt u er volop 
van kunnen genieten. En dat genieten houdt 
nog niet op wat ons betreft. De vrijwilligers van 
de Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden 
zijn volop in de weer om de open dag vorm te 
geven.
 
Op 6 oktober bent u van harte uitgenodigd 
op de Open Dag in en om Natuurcentrum 
De Schaapskooi. Op de website leest u alle 
details, let ook op de posters die her en der in 
ons dorp hangen. Alvast een eerste indruk:
Het thema  van deze open dag is “de griend”.
Centraal staan de werkgroepen van de vereni-
ging, die u zullen laten zien wat zij zoal doen. 
Voor deze gelegenheid leggen zij waar mogelijk 
een link tussen hun werkzaamheden en de 
griendcultuur. 

Wat is er te doen?
Om 8.00 uur  een vroege vogeltel-
ling o.l.v. een aantal vogelaars achter de 
Schaapskooi in het gebied van het Zuid-
Hollands Landschap. Dit in het kader van 
de nationale vogelteldag. Belangstellenden 
zijn welkom om mee te tellen, ook de jeugd.

Om 10.00 uur, 12.00 uur en 14.00 uur is 
een excursie mogelijk in het natuurgebied 
Over-Boeicop achter de Schaapskooi o.l.v. 
een gids van het Zuid-Hollands Landschap. De 
excursies vertrekken vanaf het infobord van 
het Zuid-Hollands Landschap.  
Er zijn veel activiteiten voor de jeugd. 

De werkgroepen zullen zich presenteren en dat 
zijn er heel wat. En uiteraard is er dat heerlijke 
frisse sap: in de fruitschuur verzorgt men 
de verkoop van hoogstamappels en -peren. 
Dit fruit is niet bespoten en in de boomgaard 
wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest. 
Ook wordt hier met handkracht vers hoog-
stamfruitsap geperst. Dit mag u gratis 
proeven - de smaak zal u verrassen. De  voor-
lichtingskraam in de tent over de hoogstam-
fruitbomen maakt in woord en beeld duidelijk 
wat er allemaal komt kijken bij het onderhoud 
van een hoogstamboomgaard. Ook zal er een 
expositie van diverse appel- en perenrassen te 
zien zijn, waaronder een aantal zeer oude.

Vis in ons dorp

Samen met veel ander bewoners van ons dorp 
miste ik de visboer op het kerkplein. Ik heb 
mij daarom ingezet om ervoor te zorgen dat er 
weer een vissie gekocht kan worden. 

Het goede nieuws: de visboer die ook ieder jaar 
op de jaarmarkt bij het Café staat, komt binnen-
kort  iedere woensdagmorgen naar Schoonre-
woerd.  De vergunning is aangevraagd. Een 
sleutel van de stroomkast is geregeld. De 
eerste weken zal er bij onze folder een folder 
worden ingesloten. 

Het zorgt in ieder geval weer voor een 
beetje extra  drukte op het dorp. Ik 
ga er vanuit dat het een succes wordt.

Met vriendelijke groet,
Ad de Jong



Ouderenkontakt
Op 5 Juni zijn we met de ouderen een dagje 
uit geweest. We vertrokken om 8.30 uur 
vanaf het dorpshuis naar Hattum, waar we in 
het bakkersmuseum werden ontvangen met 
koffie en een grote krakeling. 

Aansluitend was er een demonstratie van 
wat een bakker vroeger maakte voor een 
geboorte, bruiloft en andere bijzondere gele-
genheden. Dit werd op een leuke en humoris-
tische wijze uitgelegd en voorgedaan. Deze 
figuren van brooddeeg werden gebakken 
en tijdens de lunch, die we ook in Hattum 
gebruikten, verloot. 

Daarna zijn we richting Harskamp gereden 
om een bezoek te brengen aan Zorgboer-
derij Passieflora. De heer Piet Moerman heeft 
van zijn passiebloemhobby een zorgboer-
derij gemaakt, gecombineerd met tropische 
planten en een vlindertuin. Na een diner in 
Maarsbergen te hebben gebruikt, zijn we 
weer op huis aan gegaan, waar we om 20.30 
uur arriveerden. We kijken terug op een 
geslaagde dag. 
 
De najaarsavond staat gepland op 16 oktober 
en we hopen dan naar de Schaapskooi te 
gaan. Wat we die avond gaan doen is nu nog 
niet bekend, we willen om 19.30 beginnen.
 
De oliebollen hopen we op 14 november weer 
te verkopen, houdt u de datum in gedachten.
 

 Ouderenkontakt Schoonrewoerd

Feest!
Kinderfeestje van Isabel 
(7) georganiseerd door 
Karla Frankenhuizen van 
Keet 23





1. Naam: Joline de Jong
2. Leeftijd: 18 jaar
3. Broers/Zussen: 1 broer (Marco), 1 zus 

(Marisa)
4. Hobby’s: leuke dingen doen met vrien-

dinnen, voetballen, paardrijden
5. School: Da Vinci College in Gorinchem 

Opleiding: Verpleegkundige
6. Leukste vak op school: praktijklessen
7. Ik heb een hekel aan: mensen die mij 

pesten met mijn fobie..
8. Mijn favoriete sport: voetbal
9. Ik kan geen dag zonder: mijn mobiel
10. Ik lust geen: spruiten en rauw gestampte 

andijvie
11. Ik ben gek op: de zomer

12. Ik word kwaad als: mensen hun beloftes 
niet nakomen 

13. Een slechte eigenschap van mezelf: soms 
mijn zin willen hebben... 

14. Mijn favoriete vakantie: daar waar de zon 
schijnt boven het strand

15. Mijn favoriete muziek: van alles wat
16. Mijn favoriete broek: spijkerbroek
17. Het leukste in het dorp: de mart! 
18. Dit wil ik worden: kraam- of kinderverpleeg-

kundige
19. Dit moet anders in het dorp: ik vind het wel 

best zo
20. Tip voor jongeren: never give up!
21. Volgende vragen aan: 

Thanee van den Oever



Nieuws van de 
Hervormde 
gemeente

De zomerperiode en de vakantie liggen weer 
achter ons en de scholen zijn weer begonnen. 
Zo gaan ook alle kerkelijke activiteiten, jeugd- 
en  kringwerk, catechese enz. weer van start. 
Na een periode van rust zien we er weer naar 
uit om met deze dingen aan de slag te gaan. 
Ik wil de kinderen aanraden om maar op de 
brievenbus te letten, want voor je het weet 
liggen de uitnodigingen op de mat. Zoals jullie 
weten is iedereen van harte welkom: dus neem 
gerust je vrienden mee.

Stand van zaken BWK
Zoals al eerder aangegeven, zullen we in 
november 2013 van start gaan met de herin-
richting van onze kerk. Misschien vraagt u zich 
af waarom we dit in de winterperiode gaan 
doen. Zou het niet veel eenvoudiger zijn om 
voor een periode te kiezen in het voorjaar of 
de zomer. Tja dat zou je zeggen, maar ook 
wij willen op de kleintjes letten en aangezien 
veel onderaannemers graag werkzaamheden 
hebben in de winterperiode zijn ze bereid deze 
werkzaamheden voor een aantrekkelijker tarief 
uit te voeren. Kijk en dat past ons wel. Nee, 
geld uitgeven is niet erg en willen we ook best 
doen, maar als het voor minder kan, dan zullen 
we dit zeker niet laten. 

Momenteel worden de laatste offertes bezien 
en wordt de planning en werkvoorbereiding 
op een rijtje gezet. Al met al zien we er als 
gemeente  naar uit om aan de slag te gaan. 
Maar niet alleen wij, we krijgen ook heel veel 
reacties van buitenaf (andere dorpsbewoners). 
Ook door u, als dorpsbewoners, is veel bijge-
dragen door mee te doen aan allerlei activi-
teiten, maaltijden, verkoopacties enz. Samen 
met u zijn we in staat geweest om onze 
middelen in een korte tijd bijeen te brengen. 
En daar zijn we dankbaar voor. Gemeente heeft 
met gemeenschap te maken. Samen weten 
we ons verbonden en willen dat delen met 
anderen. Wie iets moois heeft ontdekt houdt 
dit nieuws niet voor zichzelf maar deelt dit met 
anderen. Toch??

Zo ook in de gemeente wanneer je iets hebt 
gemerkt van de gemeenschap en verbonden-
heid met God en onder elkaar, dan wil je dit 
met andere delen. Dat is nu ons verlangen om 
juist dat met andere te delen. 

BWK Binnen werk van de Kerk
Ja, een gebouw maar meer dan dat, mensen 
maken deel uit van het binnenwerk. En daar 
gaan we mee aan het werk. Wanneer u, ook 
al bent u geen lid van onze gemeente, mee 
wilt werken als vrijwilliger dan bent u van harte 
welkom. Ik weet zeker dat niet alleen samen 
eten bij b.v. de Mexicaanse maaltijd, maar ook 
samen werken in de kerk een stuk verbonden-
heid zal geven. Dus zin om de handen uit de 
mouwen te steken, laat het gerust even weten.

Ondertussen hebben we de eerste actie alweer 
achter de rug. Op 14 september het Manne-
nevent. Het beloofde al iets moois te worden. 
Welke man is het slimst en is in staat een sloot-
vaardig vlot te bouwen, en als je een warme 
maaltijd wilde eten moest je je eigen vuurtje 
maken. Maar is het hout wel droog gebleven 
op het vlot? En waren de verhalen rond het 
kampvuur niet al te sterk? We lezen het 
allemaal in de volgende Klepper.
Ook de Fancy Fair op 20 september, waar-
schijnlijk kunt u zich dit nog wel herinneren, 
tenminste als u geweest bent. Er was weer van 
alles te eten, te koop, te raden enz.

JA, en dan was er  de MEXICAANSE 
MAALTIJD. Ik schrijf dit met hoofdletters om 
dat de maaltijden wel een hoogtepunt zijn in 
onze activiteiten.
Het leek tegen te gaan vallen, tenminste wat de  
opkomst betreft. De week voorafgaande aan 
de maaltijd hadden zich nog maar 60 mensen 
opgegeven. Hadden we teveel gerekend op de 
successen van voorgaande jaren? Waren onze 
verwachtingen te hoog gespannen? Nou nee 
hoor, zoals het een Schoonrewoerder eigen is, 
geef je je pas op het laatste moment op en 
het liefst na sluitingstijd. Maar voor BWK geen 
probleem, het kan altijd. We mochten 180 
mensen aan tafel begroeten. Het was één groot 
feest. En we verbazen ons steeds weer over 
de hoeveelheden die er worden verstouwd. 
Jongeren, maar ook zeker ouderen. Ook 
wanneer gezegd word ‘neem maar twee keer 
een beetje’ dan nog worden de eerste borden 
tot de rand toe geladen, want stel je voor dat 
als je de tweede keer komt er niets meer zou 
zijn. Gelukkig is er altijd ruim voldoende. We 
zien met dankbaarheid en plezier terug op deze 
maaltijd. Heel veel dank dat u er weer was.

En nu?
We zijn het programma voor de komende 
maanden aan het opstellen dus via onze flyers 
houden we u op de hoogte. Nogmaals allemaal 
heel hartelijk dank.





Voor het aanbrengen, vervangen 
en repareren van:
* Zinken dakgoten, daken en gevels
* Koperen dakgoten, daken en gevels
* EPDM dakbedekking
* Bitumen dakbedekking

Kerkstraat 10, 4126 RS te Hei- en Boeicop t: 06- 44516294, e: acbrouwer@live.nl
www.acbrouwerkoperenzinkwerken.nl

De stichting WECYCLE heeft de vergoe-
ding aangepast voor het inleveren van 
oude elektrische apparaten. Voorheen 
maakten  heel veel basisscholen in heel 
Nederland gebruik van een puntensys-
teem. De plaatselijke Noachschool spaarde 
ook punten voor het gratis spelmateriaal.
De genoemde stichting is hiermee gestopt. 

Zij hebben ervoor gekozen om nu de 
kinderboerderijen te ondersteunen.  ‘Het 
Hertenkamp’ aan de Steenovenweg 
wordt ook tot kinderboerderij gerekend.  
Indien  ‘Het Hertenkamp’ er in slaagt om 
op jaarbasis minimaal 75 apparaten in 
te leveren ontvangen zij een vergoeding 
van  € 250,00 op jaarbasis. Daar kan ‘Het 
Hertenkamp’  noodzakelijke reparaties van 
doen bijvoorbeeld.

De Noachschool  is bereid om te blijven 
fungeren als inleverpunt. Het is ook de 
bedoeling om in de nabijheid van  ‘Het 
Hertenkamp’ een mogelijkheid te creëren 
om oude apparaten in te leveren.

U kunt de oude apparaten daarnaast ook altijd inleveren  bij  Ad & Tineke’s dagwinkel.

Namens de beheerders van “Het Hertenkamp”, Cor Vermeulen & Cees van Es
Ad de Jong

Wijziging 
vergoeding oude 
apparaten



Jacco is druk bezig met zijn opleiding als bevel-
voerder. Deze opleiding volgt hij overdag, dat 
betekent dus dat hij vrij geroosterd moet 
worden bij zijn werkgever. 

Dit is gelukkig mogelijk bij het afvalverwerking 
en transportbedrijf Weverwijk. Fijn dat deze 
bedrijven hun maatschappelijk verantwoorde-
lijk nemen en mensen beschikbaar stellen om 
dergelijke opleidingen te laten volgen.  Dit om 
24 uur per dag en 365 dagen per week goed 
opgeleid personeel bij u voor de deur te hebben 
als er bij u een calamiteit is. 

Voor de opleiding zelf moet goed gestudeerd 
en stage gelopen worden bij andere brand-
weerposten. Tevens moet Jacco in zijn vrije 
tijd verslagen maken van incidenten, complexe 
gebouwen en oefeningen.  De opleiding duurt 
meer dan anderhalf jaar. Een andere collega van 
Jacco, Johan Blokland volgt dezelfde opleiding, 
alleen Johan volgt deze in de avonduren. 
Hierdoor duurt deze opleiding ongeveer 3 jaar. 
Hij volgt de opleiding in Waalre bij Eindhoven. 

Jacco Abbel getrouwd met de brandweer?

Jacco is elke maandagavond op de oefenavond, 
hiervoor regelt hij ook allerlei zaken. Is er een 
uitruk kunnen we ook altijd op Jacco rekenen, 
soms is het erg druk op zijn bedrijf en wordt 
het mogelijk gemaakt dat hij spoedig weer 
terug kan. 

De post Schoonrewoerd heeft gemiddeld 50 
uitrukken per jaar en de meeste zijn buiten de 
kantoortijden.  Met wie zal Jacco dan trouwen 
met de brandweer of... gelukkig is het niet 
allemaal brandweer en is Jacco op vrijdag 6 
september getrouwd met Ada. Samen met hun 
zoon Jan wonen ze in de Kalverweg. 

Als u Jacco of Johan een keer tegenkomt vraag 
hen dan gerust naar hun opleidingen, stimuleer 
ze om door te gaan en de veiligheid voor ons 
dorp  Schoonrewoerd en daarbuiten te garan-
deren.

Johan den Hertog



 

 
 

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

 
 Noordhollandse kaas 
 20 + kaas, div. smaken 
 Buitenlandse kaas, div.soorten 

 
Groot assortiment kipprodukten. 
De moeite waard voor een bezoek 
aan onze verkoopwagen. 

 

 Huidverzorging en – verbetering

 De  nitief ont aren   Make-up en Visagie

 Afslanken: Power Slim  |  Power Fit
SlimLine POD nieuw in Nederland

Nieuw in
Leerdam

Meent 50 | 4141 AD  Leerdam  

T 0345 72 49 05    E info@lapeausatin.nl  W www.lapeausatin.nl

WWiillMMiidd
Bouw- en aannemingsbedrijf 

bouwen zonder zorg
Vrijblijvend offerte 

Nieuwbouw 
Verbouw 
Onderhoud 
Renovatie 

  

Willem  Middag 
06- 54278015 / 0345- 642325 

info@wilmid.nl  www.wilmid.nl

Maresa’s Haar & Zo  
Prinses Amaliastraat 1a 
4145 KX  Schoonrewoerd  
Tel: 06-42640880 

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 

www.maresahaarenzo.nl 
Facebookpagina: Maresa's Haar & Zo 



Ik weet het, ik begeef me op glad ijs. Eigenlijk 
ben ik meer de bioloog, de natuurkenner, de 
vogeltjesman, maar toch…

Laatst kocht ik op de rommelmarkt in Heukelum 
voor vijftig cent het boekje “Schoonrewoerd in 
voorbije jaren”, geschreven door R. v.d. Berg. 
Het boekje dateert van januari 1976 en wordt 
ingeleid met een voorwoord van oud-burge-
meester Hokken van Schoonrewoerd. 
Bij de rondgang door het dorp beschrijft Van 
den Berg onder andere de woningen in en om 
ons dorp. Zo kunnen we lezen wie er destijds 
woonden, hoe er verbouwd werd, waar vroeger 
het gemeentehuis was, waar de molen, de 
smid en de herberg stonden en wat er allemaal 
is verdwenen. Zo kwam ik te weten dat er op 
de plaats van café De Zwaan al voor 1718 een 
herberg stond met de naam “De Vermoeijde 
Jaeger”. Van den Berg schrijft 228 bladzijden 
vol over de geschiedenis van ons dorp, afge-
wisseld met enkele foto’s en oude kaarten.

Een aardig verhaal vertelt over het ontstaan 
van het huis links van het voormalige gemeen-
tehuis, onder Schoonrewoerders beter bekend 
als het huis van vrouwtje Veer. Zelf woon ik nu 
bijna dertig jaar in ons dorp en het enige wat 
ik nog van “vrouwtje Veer” weet is dat ze een 

klein winkeltje had waar je snoep, sigaretten 
en visspullen kon kopen. Op latere leeftijd was 
ze niet meer zo vlug ter been en het was voor 
kwaadwillende jongeren van het dorp dan ook 
een koud kunstje om gratis wat snoep mee te 
nemen. Het duurde namelijk nogal een poosje 
voordat de eigenaresse van het winkeltje 
tevoorschijn kwam vanuit haar woonkamer 
nadat de deurbel van de winkel had geluid. 
Ook weet ik nog dat er aan de buitenzijde van 
het winkelhuis onder andere een kauwgom-
ballenautomaat hing, waar je een stuiver of 
zoiets in moest gooien om na een draai aan 
de grote knop een bal te verkrijgen. Tot aan 
het verdwijnen van het winkeltje toe werd deze 
snoepautomaat op zaterdagavond van de muur 
gehaald en binnen gezet, want op zondag werd 
je niet geacht om iets te kopen en dus kon 
je de burgers maar beter niet tot deze zonde 
verleiden zo vlak naast de kerk.
Maar goed, het betreft een oud huis met een 
rechthoekige, maar ernstig gehavende gevel-
steen op enkelhoogte, waarop vermeld staat: 
E. M. v.d. K. 1874. De eerste steen was gelegd 
door ene Elizabeth Margaretha van de Koppel, 
maar die was zelf geboren in een huisje op 
nog geen twintig meter afstand. Over dat, 
inmiddels afgebroken huisje schrijft Van den 
Berg een aardig verhaal.

HET HUIS DAT IN DE WEG STOND



Het huisje waar mevrouw Koppel geboren 
was, stond midden in ons dorp, of nog beter 
gezegd, het stond midden op de rijbaan van 
onze Dorpsstraat, schuin voor de kerk en recht 
tegenover het pand waar nu bakker Van Klei is 
gevestigd. Op de plaats waar nu de dorpspomp 
staat bevond zich de achterdeur en de rest 
stond op het huidige asfalt. 
Het huisje wordt al vermeld in het jaar 1621 
in een soort huurcontract van de kerk. “Anne 
Jacob Schay, alias de Braemsloot, moest uit 
zijn huis aan de kerkenrooster 2 gulden en 2 
stuivers betalen”. Het huis met een stuk grond 
tot aan het oude kerkhof stond weliswaar 
midden op de openbare weg, maar och, paard 
en wagen konden gemakkelijk om het obstakel 
heen en het had er altijd al gestaan. Ook in 
1820 komt het huisje weer in beeld als ene 
Jacobus van der Wiel Corneliszn het wegens 
hypotheekschuld moet verkopen. Het huisje 
midden op de weg wordt dan omschreven als 
“Het Bakhuisje nr. 3 bij de rooster van het 
kerkhof”. 

In de loop van de negentiende eeuw komt 
het huisje in handen van ene familie Van de 
Koppel, van beroep kleermaker, later gemeen-
tebode en daarna schoenmaker. Het huisje was 
niet in al te beste staat en eigenlijk wilde de 
gemeente graag van het gedrocht af. Er wordt 
door het gemeentebestuur over vergaderd en 
in de gemeentelijke notulen van 3 maart 1864 
lezen we: “… door de burgemeester te kennen 
gegeven zijnde, dat, wat vroeger tot leedwezen 
van vele ingezetenen om op minnelijke wijze 
de wegruiming te doen plaats hebben van het 
oude huis  staande in de kom der gemeente, 
welke het daardoor ontsiert, ….”. 

Men doet een aantrekkelijk voorstel aan Van de 
Koppel. De Heeren Kerkvoogden en Notabelen 
bieden hem een ander terrein aan om een 
nieuwe woning te bouwen en stellen ook nog 
eens 150 gulden beschikbaar, op voorwaarde 
dat het gemeentebestuur ook in de buidel 
tast, zodat er voor de nieuwbouw in totaal een 
bedrag van 500 gulden beschikbaar komt. Je 
zou denken dat de gemeente een gat in de lucht 
zou springen met een dergelijke oplossing, 
maar het is al net als in de huidige tijd: het liefst 
voor een dubbeltje op de eerste rang. Zo lezen 
we in de notulen“: … is na uitvoerige delibe-
ratie bij volstrekte meerderheid van stemmen 
geoordeeld, dat de bedoelde ontruiming wel 
zeer tot verfraaiing van de kom der gemeente 
zou strekken, maar dat deze vergadering 
met het oog op de zware lasten, waardoor de 

ingezetenen worden gedrukt, daarvoor niets 
uit de gemeentekas beschikbaar kan worden 
gesteld”. De kerkenraad was zeer teleurgesteld, 
want ze had in 1862 juist een nieuwe pastorie 
laten bouwen en het kerkplein was prachtig 
geworden, maar dat oude bouwval bleef maar 
letterlijk en figuurlijk in de weg staan.

In 1870 probeerden de Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland nog met een wet op de 
begraafplaatsen de gemeente te bewegen om 
het oude huis te kopen en te slopen, maar 
de gemeente ging daar vanwege de kosten 
wederom niet op in. De provincie had inmiddels 
een nauwelijks verharde, maar toch snelle 
doorgaande weg aangelegd van Everdingen, 
langs Zijderveld naar Leerdam, die dwars door 
Schoonrewoerd ging. Ook hen was het oude 
huis al jaren een doorn in het oog. 
Het duurde uiteindelijk tot 1874 eer er tot 
overeenstemming kon worden gekomen. 
We lezen dan: “Sedert onheugelijke tijden 
staat in de kom der gemeente midden op de 
openbare weg een woning, onaanzienlijk van 
uiterlijk, wanstaltig van vorm, hinderlijk voor 
de passage, ontsierend de hele gemeente. De 
verwijdering werd al jaren overwogen, maar er 
kwam telkens wat tussen”.  

Hè, hè, het was eindelijk gelukt. De kerk 
schonk een nieuw stuk grond, pal tegen het 
oude kerkhof aan, waarop eerst nog vier iepen 
omgehakt moesten worden. De gemeente 
betaalde nu 750 gulden, dus heel wat meer 
dan tien jaar daarvoor gevraagd werd. In het 
jaar 1876 werd het oude bakhuis nr. 3 eindelijk 
afgebroken. De familie Koppel is dan al verhuisd 
naar het huis dat we kennen als het huis van 
weduwe Veer, Dorpsstraat nummer 45. Tot de 
laatste herziening in de vorige eeuw van de 
kadasterkaart prijkte het vakje midden op de 
rijbaan nog met een apart nummer als herin-
nering aan deze ruiling. De oude boerenhoeve 
die aan de rechterkant nog voor het Wilgen-
laantje stond, is in de twintigste eeuw afge-
broken en op die plaats verrees in 1926 het 
“huidige” gemeentehuis.

Och, het is misschien niet het meest in het oog 
springende huis in ons dorp, maar door voor-
gaande vertelling is het misschien de moeite 
waard om er eens met andere ogen naar te 
kijken.

R.J. Ponsen

Gegevens zijn afkomstig uit het boek “Schoon-
rewoerd in voorbije jaren” van R.v.d.Berg



Afgelopen 26 juni bestond de ouderengym 
“In Beweging” 25 jaar. Dit hebben we 17 
juli met elkaar gevierd. We begonnen 
met koffie of thee met wat lekkers erbij, 
gevolgd door wat fris.
Het ouderencomité en de fysio (Colette) 
verrasten ons met een cadeau, waar we 
erg blij mee zijn.

Onder leiding van Colette hebben we onze 
spieren nog wat losgemaakt. Na deze 
oefeningen hebben we genoten van een 
kom soep en een broodbuffet. 

Toen het tijd was om naar huis te gaan, 
kreeg een ieder een rode roos. Het was 
een gezellige morgen waar we met elkaar 
van genoten hebben.

We zijn de familie Harlaar heel dankbaar 
dat we van het gebouw gebruik mogen 
blijven maken. Vanaf 4 september 
gymmen we elke woensdag morgen van 
10 uur tot kwart voor 11.

In het nieuwe seizoen zal Jerome Tannaer 
van de Fysio Schoonrewoerd de gym 
leiden. 

Bent u 60 jaar of ouder, dan bent u van 
harte welkom vrijblijvend een ochtend te 
komen kijken. We zouden het leuk vinden 
om nieuwe leden te kunnen begroeten!

namens de Gym,
Janny en Marry

Ouderengym 25 jaar

Colette en Jerome van Fysio Schoonrewoerd
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Kon. Wilhelminastraat 4a 
4145 KJ Schoonrewoerd 

Tel. 0345-641998 

         Hovo Automobielen     
 
  
                           -Reparatie alle Merken 
                                                -erkend APK keuringstation 
       Ook voor Bedrijfswagens                         -Verk0op alle merken  
         Tot 3500 kg                         (Nieuw en Gebruikt) 
  
 
                                         Techniekweg 23 
                                                     4143 HW Leerdam               VAG 
                                                     Tel.  0345-641439                Specialist 
                                                      Fax. 0345-642144 

Van Buuren Fruit 



 

1. Naam: Peter van Klei 

2. Adres: Kerkeland 21
3. Geboortedatum: 17-03-1966
4. Geboorteplaats: Oosterwijk
5. Beroep: industrieel slijper 
6. Getrouwd met: Bien, al bijna 25 jaar
7. Kinderen: Femke, Floortje en Jelle
8. Huisdieren: een kat
9. Hobby’s: motorrijden, en beetje klussen 

hier en daar
10. Leuk in je werk: constant nieuwe 

uitdagingen hebben
11. Iets wat je vervelend vindt aan je 

werk: niets
12. Lievelingsmuziek: stevige muziek: rock 

etc. bijvoorbeeld Pink Floyd
13. Wat voor soort TV-programma’s vind 

je leuk/interessant: ik kijk graag naar 
documentaires. Veel programma’s op 
discovery channel vind ik interessant. 

14. Favoriete lectuur/boeken: geen zware 
literatuur, maar bijvoorbeeld “Gijp’’

15. Doe je aan sport, zo ja welke sport: 
geen

16. Lievelingseten: Chinees en Indisch
17. Mooiste auto: als die maar rijdt
18. Mooiste/leukste vakantieland: 

Schotland
19. Favoriete vakantiebesteding: naar 

Cadzand, Zeeland met het gezin
20. Wat vind je van politiek: 3 x niks
21. Welke krant lees je en waarom juist 

deze: Het Kontakt, voor het nieuws uit de 
omgeving

22. Hoe ben je in Schoonrewoerd 
terechtgekomen: via de woningstichting 
kregen we ruim 24 jaar geleden een huis 
op Kerkeland.

23. Wat doe je/beteken je voor 
Schoonrewoerd: op dit moment niet veel

24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: de 
Wiel 

25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: 
oude Hovo-terrein

26. Wat mis je in Schoonrewoerd: ik mis 
niets

27. Leuk aan Schoonrewoerd: het is een 
gezellig dorp

28. Wat vind je vervelend en waarom: het 
geroddel wat nog wel eens voorkomt. Dat 
is niet goed voor de sfeer

29. Waar ben je trots op: mijn vrouw en 
kinderen

30. Waar heb je spijt van: dat ik niet meer 
uit school gehaald heb

31. Wie bewonder je het meest en waarom: 
mijn moeder, omdat zij veel kinderen heeft 
grootgebracht met erg weinig middelen

32. Wat is je hartenwens en waarom: dat 
we gezond mogen blijven

33. Voor het laatst gehuild: bij het overlijden 
van mijn zus

34. Leukste jeugdherinnering: het 
buitenzijn met vrienden

35. Droomvakantie: Schotland
36. Wie wil je nog eens ontmoeten: -
37. Waar maak je je boos over: zwerfvuil en 

mensen die hun afspraken niet nakomen
38. Waar ben je blij mee: met alle kleine 

dingen
39. Waar heb je moeite mee: met de 



wintermaanden
40. Welke hoop koester je: dat mijn gezin 

gezond mag blijven
41. Goede eigenschap: altijd behulpzaam
42. Slechte eigenschap: dat ik niet altijd 

geduldig ben 
43. Waar voel je je het meest bij betrokken: 

mijn gezin en familie
44. Waar maak je je het meest zorgen 

over: zorgen zijn voor morgen
45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je 

ermee doen: verdelen onder mensen die 
het nodig hebben

46. Gouden tip voor de Klepper: vooral 
doorgaan!

47. Wat moeten de inwoners van 
Schoonrewoerd echt van je weten: 
mensen weten al veel van mij 

48. Wat zou je direct aanpakken 
als je een poosje, bijvoorbeeld 
een jaar, burgemeester van 
Schoonrewoerd zou zijn: -

49. Vraag van Ad  Verkerk (50 vragen 
vorige keer): je hebt pas je 
motorrijbewijs gehaald en daarna 
een vreselijke schuiver gemaakt. 
Ga je nu door met motorrijden?
Ik ga door tot het bittere eind!

50. Aan wie moeten wij de volgende 
keer de 50 vragen stellen: Sandra Bel

 Welke vraag moeten wij van jou aan 
deze persoon stellen: Hoe hebben jullie 
de wisseling van ‘De Regenboog’ naar ‘De 
Noach’ ervaren? En hoe is het jullie hierbij 
vergaan?

NOODKREET
De activiteitencommissie die onderdeel is van 
de dorpsvereniging doet hierbij een noodkreet 
uitgaan. We zijn dringend op zoek naar vrijwil-
ligers die onze commissie kunnen versterken. 
Wij hebben nog vier handen over en u begrijpt 
dat wij daarmee onze activiteiten niet rond 
krijgen. Ooit bestond de commissie uit 10 
leden die het hele jaar door voor iedereen in 
ons dorp klaar stonden om allerlei activiteiten 
te organiseren zoals een spooktocht, viswed-
strijden, knutselmiddagen, sinterklaasfeest, 
dagje uit voor het hele gezin. Helaas zijn zulke 
activiteiten niet met een paar mensen te orga-
niseren.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK

Dit geldt ook bij onze commissie. Wij zijn 
genoodzaakt te stoppen als er zich na deze 
oproep geen nieuwe vrijwilligers melden. Dat 
betekent dat ook het sinterklaasfeest  op losse 
schroeven staat. Wellicht is het een idee om 
special voor het sintfeest een apart comité 
op te richten dat zich uitsluitend bezig houdt 
met dit grote kinderfeest. Wij willen niet dat 
dit verdwijnt op het dorp. Misschien zegt u; 
daar wil ik me wel voor inzetten maar dan ook 
alleen voor dit evenement dan kunnen we daar 
over nadenken of dit een optie is. Uiteraard 
zien wij liever dat er nog mensen zijn die hun 
tijd en energie het hele jaar in ons bestuur 
willen investeren, en ons ploegje willen komen 
versterken.  Laat het ons weten via de mail 
of spreek ons aan. Mail: acschoonrewoerd@
hotmail.com
   

Claudine  Liefhebber  en Leontine Verkerk 

Collecte Epilepsiefonds
De collecte die van 3 t/m 8 juni gehouden 
is voor het Epilepsiefonds heeft € 622,15 
opgebracht.

Een ieder hartelijk bedankt!

Aartje Vuurens

Collecte WKF
De collecte voor de kankerbestrijding 2013 
heeft het mooie bedrag van € 1.165,87 
opgebracht.

Een ieder hartelijk bedankt!

Diana en Aartje Vuurens



SCHOONREWOERD

WWW.BLITTERSWIJKSUZUKI.NL

Dorpstraat 55
4145 KB  Schoonrewoerd
Telefoon (0345) 64 12 63

E-mail blitterswijksuzuki@planet.nl 

Contact

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

Houston is een praktisch zorgbed. Dit elektrisch ver-

stelbare hoog/laag bed met elektrisch verstelbare bodem 

biedt u bijvoorbeeld gemak bij zorg in thuissituaties. Er 

zijn verschillende bijpassende meubelen leverbaar. 

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 

[H]EERLIJK
SLAPEN

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.

WATERBED 
OF 

BOXSPRING?

0345-631166
www.vanzantenwonen.nl



 
 

Schaikseweg82b 
4143HH Leerdam 

0345-642164 
 
 
 

* Onderhoud 
* Verhuur 
* Levering 

* Reparatie 

  Van tuinmachines 
                & 
tuingereedschappen 

                                       

                                             WWW.GENGTUINENPARKMACHINES.NL

Vraag naar onze interessante afhaalprijzen

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



 

Beste bewoners van Schoonrewoerd en 
omstreken,

De eerste Klepper van dit nieuwe schooljaar.
Een bijzonder jaar voor ons als Regenboog-
school, want dit wordt tevens ons allerlaatste 
schooljaar. In het artikel elders in deze Klepper 
kunt u uitvoerig lezen hoe het proces is 
verlopen rondom de afbouw en de sluiting van 
de Regenboog.
Dit schooljaar zijn we al gestart zonder kleuters 
en dat voelt vreemd. Geen ouders meer die 
’s morgens de school binnenkomen om hun 
kleuter naar de klas te brengen, geen kleuters 
die lekker buiten in de zandbak spelen. Toch 
zijn we vol goede moed begonnen en we gaan 
er met elkaar een prachtig laatste jaar van 
maken. Alle kinderen hebben er weer zin in 
en ook de nieuwe juffen zijn met veel plezier 
begonnen. Gedurende het schooljaar zullen we 
u op de hoogte houden van de activiteiten die 
op stapel staan en zeker in de 2e helft van het 
schooljaar zult u ongetwijfeld meer van ons 
horen.

Vroeg Engels 
Afgelopen schooljaar deden we een pilot “Vroeg 
Engels” in groep 1/2 en 3/4. Dat heeft goede 
ervaringen gegeven. Voor het nieuwe jaar 
zetten we dit door in groep 3/4/5. Om de week 
zal juf Cathy weer komen om met hen verder 
te gaan in het vroeg leren van Engels. De 
andere week gaat de eigen juf de stof herhalen 
en verdiepen. Uiteraard alles op eenvoudige 
wijze. 

Lezen op school
Met groep 7/8 zijn we druk bezig rondom een 
leskist van de bibliotheek “Christelijke Biebtop-
pers”. In deze leskist zitten vele mooie boek-
toppers en de kinderen hebben hun eigen doe 
-boek daarbij. Voor elk boek dat ze gelezen 
hebben krijgen ze een sticker. Het stimuleert 

enorm om deze boeken met elkaar te 
lezen en daar gaat het om. Door veel 
leeskilometers te maken vergroten de 
kinderen hun woordenschat en gaat hun 
leessnelheid met sprongen vooruit. Als 
we gaan stillezen is het prachtig om te 
zien hoe de één na de ander zich verdiept 
in hun boek en hoe er dan een heerlijke 
rust daalt over de groep.

Afscheid groep 8
Maandag 15 juli was het afscheid van groep 8. 
’s Morgens hebben ze eerst de musical voor 
de andere groepen opgevoerd en ’s middags 
heerlijk gebowld in Asperen. ’s Avonds was de 
echte afscheidsavond voor alle (groot-)ouders 
en andere bekenden. 
De musical ging supergoed en het publiek 
was zeer enthousiast. Na de pauze volgde het 
officiële gedeelte. Dan is het mooi om te zien 
hoe de kinderen veranderd zijn in de loop van 
het jaar en toegegroeid zijn naar de nieuwe 
fase in hun leven. Groep 8 heeft een prachtige 
boombank geschonken aan de school. In deze 
bank staan al hun namen gebrand zodat we 
hen nooit zullen vergeten. Deze heerlijke bank 
staat rondom de parasolboom die we vorig jaar 
hebben gekregen. Op de foto ziet u de huidige 
groep 7/8 op de bank zitten.

Waar is groep 8 naartoe gegaan?
naar het Heerenlanden College:  Nathan, Artan, 
Stan, Suzanne, Ilonka, Celia, Mika, Bram en 
Birgit.
naar het KWC in Culemborg: Noor
naar de Passie in Utrecht: Age
naar het Oosterlicht in Vianen: Jordy
naar Ottoland: Mike en Tinka

Afscheid andere leerlingen 
Doordat we als Regenboogschool gaan sluiten, 
hebben we ook al van een aantal andere leer-
lingen afscheid genomen. Dat heeft enerzijds 
te maken met het feit dat er geen kleutergroep 
meer zal zijn, anderzijds dat er geen BSO 
opvang meer is of nog weer een andere reden.
Het gaat daarbij om de volgende kinderen:
naar de Noachschool: Tirsa Bel, Maureen 
Schoonhoven, Piotr Weiss, Jurjen Witt
naar Oranje Nassauschool Culemborg: Aiden 
en Rowen Spekschoor
naar Montessorischool Culemborg: Frankje en 
AnneFleur Vos
naar Tienercollege Gorinchem: Aron Bel



Koningin Emmalaan 20  |  Postbus 32  |  4140 AA  Leerdam
Telefoon: 0345 - 61 56 41  |  Telefax: 0345 - 61 77 21

E-mail: info@notariswolthuis.nl
Website: www.notariswolthuis.nl

PERSOONLIJK HELDER VAKKUNDIG

JAWI DE WITH Auto’s en Brommobielen 

Dealer van Casalini – Chatenet – JDM – Microcar 
 
 
 
 

Brommobiel: 
Rijden zonder autorijbewijs, alleen AM-rijbewijs nodig 

Geen motorrijtuigenbelasting en geen APK 
                                                                                                                      
 
                                             
 
 

Wij zijn gespecialiseerd in verkoop, onderhoud en reparatie van 
 alle merken nieuwe en gebruikte brommobielen.  

 
Hei- en Boeicopseweg 93      4126 RG  HEI- EN BOEICOP 

Tel. (0345) 641920    www.jawidewith.nl     de.with.autos@hetnet.nl 



Wij wensen iedereen alle goeds toe op de 
nieuwe school en hopen dat zij zich daar snel 
thuis zullen voelen.

Opbrengst Zendingsgeld
Afgelopen schooljaar hebben we met elkaar 
heel hard gespaard voor ons project. Het 
ging om nieuwe watertanks voor de Masaï 
-bevolking in Kenia. Irene Thomas gaat daar 
regelmatig naar toe en ook bij ons op school is 
ze een paar keer geweest. Met elkaar hebben 
we het enorme bedrag van € 1.000,- bij 
elkaar gespaard. Inmiddels hebben we bericht 
gekregen dat deze watertanks gekocht en bij 
de bevolking gebracht zijn.

 
Geboorte Thomas Oskam
Bij juf Liesbeth Oskam en Mark is op woensdag 
28 augustus een zoontje geboren. Het is een 
wolk van een baby en alles gaat prima. Wij zijn 
heel blij en dankbaar voor hen en wensen hen 
alle goeds toe.
Ze zijn zelfs al op school geweest om de kleine 
Thomas aan iedereen te laten zien. Iedereen 
was direct verliefd op het kleine mannetje.

Een hartelijke groet, mede namens het team 
van de Regenboog

Caroline van Reenen 
locatieleider CBS Ichthus Regenboog



Jan van Zanten: De drempel bij de voorma-
lige 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 speelvoorzie-
ningen voor verschillende leeftijden in deze 
wijk geplaatst worden. Volgens de wethouder 
ligt het plan klaar, nu de uitvoering nog.

Gem.: De status van de drempel bij de voorma-
lige Rabobank wordt in overleg met de wegbe-
heerder bekeken. Wanneer nodig wordt deze 
opgeknapt. Er is inmiddels opdracht gegeven 
voor het plaatsen van een aantal speeltoe-
stellen in deze wijk.

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 eerstvol-
gende 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.

Gem.: Handtekeningen zijn overhandigd. 
Reactie hierop verloopt niet via de gemeente-
werf.

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 gehandicaptenplat-
form er nog mee bezig. Hij merkt nog wel op 
dat e.e.a. door bezwaren van omwonenden 
extra lang heeft moeten duren.

Gem.: De nieuwe bushaltes zijn in augustus 
van dit jaar in gebruik genomen.

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. Bernhard-
straat/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.
Gem.: De werkzaamheden aan de bestrating 
zijn afgerond. De gevolgen van de herinrich-
ting voor het openbaar groen zijn inmiddels 
geïnventariseerd. In het plantseizoen 2013 – 
2014 wordt het groen opnieuw ingericht. De 
dorpsraad wordt daar t.z.t. nader over geïnfor-
meerd. Er wordt nog gesproken over een dode 
boom, het is evident dat dode bomen moeten 
worden gerooid. De vraag of de boom ook 
vervangen moet worden zal worden meege-
nomen in de voorstellen voor komend plant-
seizoen.

Gijs v.d. Heijden: Worden er bij de voor-
malige Rabobank ook extra parkeerplaatsen 
gemaakt, er komen nu ook veel bezoekers van 
buitenaf. Volgens bestemmingsplan komen er 
geen extra parkeerplaatsen, de locatie op de 
Dorpsstraat blijft ook in gebruik.

Gem.: Er worden vooralsnog geen extra 
parkeerplaatsen aangebracht bij de voorma-
lige Rabobank. Deze zijn niet opgenomen in 
de werkzaamheden. De noodzaak is bij de 
gemeente niet bekend

Cora den Hartog: Komt er weer een nieuw 
trapveldje voor de jeugd nu de oude locatie is 
gesloten? Er is gelegenheid op de Ooievaars-
zoom 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 tijde-
lijke maatregel is geweest van het college van 
B&W maar dat er wel meerdere kleine speel-
voorzieningen in de wijk voor terug komen. In 
de oude speeltuin wordt gras gezaaid en komen 
schapen te lopen. Veel aanwezigen vinden het 
echter zeer jammer dat de speelvoorziening/
trapveldje (voor de kleinsten) door vandalisme 
is verdwenen. Misschien is een voetbalkooi 
mogelijk op de zoutopslag? Voor de jeugd van 
12-18 jaar is er nu niets meer.

Gem.: Het trapveldje aan het Kerkeland is 
verdwenen, van belang is dat dit een tijdelijk 
besluit is. Zoals aangegeven worden op korte 
termijn nieuwe toestellen geplaatst in de wijk. 
Het besluit om op het grasveld schapen te 
laten lopen wordt vooralsnog niet uitgevoerd. 
Juist om reden dat er op dit moment door 

Nogmaals het verslag van het Vragenuurtje 
van 15 mei 2013 met de antwoorden/reacties 
van de gemeente Leerdam (Gem.)



kleinere kinderen nogal eens een balletje wordt 
getrapt. Dit levert geen overlast op en voorziet 
in een behoefte. Zolang de situatie zo blijft dat 
er geen overlast is handhaven we deze vorm 
van een ‘natuurlijk trapveldje’.

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 onder-
nemen, er moet een beleid per leeftijd komen.

Gem.: De bewoners zijn op de hoogte gehouden 
door de aannemer en door adcim over de werk-
zaamheden. Tevens zijn er berichten geplaatst 
in de krant en op de website.

Nico Kamp: Omliggende dorpen (zoals Zijder-
veld en Hei- en Boeicop) hebben wel allerlei 
voorzieningen, waarom kan dat in Schoonre-
woerd niet. Hij is ook voor een gymlokaal en 
een voetbalkooi als alternatief voor het trap-
veldje.

Gem.: De vraag over de voetbalkooi is in 
het vorige antwoord voldoende beantwoord. 
Het trapveldje is feitelijk operationeel, op dit 
moment is er dus geen reden om een voetbal-
kooi te plaatsen. Aangezien de sluiting van de 
speeltuin Kerkeland een tijdelijk karakter heeft 
kan dit in 2015 weer aan de orde komen.

Gerrie de Jong: In maart is er door verschil-
lende 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!!

Gem.: Ter kennisname. Gemeente onder-
streept deze opmerking.

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 contactper-
soon bij de provincie is niet voortvarend.

Gem.: Ter kennisname

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 onder-
gronds?

Gem.: Zijn geplaatst in week 27.

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.

Gem.: Kroonringen worden geplaatst in week 
28 of 29.

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 dar er op 
de Regenboogschool het komende schooljaar 
niet gestart wordt met een kleutergroep omdat 
er te weinig aanmeldingen zijn. En aantal 
ouders van beide scholen zijn wel met elkaar 
in gesprek over de toekomst. Nieuwe aanmel-
dingen kunnen nu bij de Noachschool of anders 
in Leerdam gedaan worden.

Gem.: TKN

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 gehad van deze werkzaamheden, bij 
de aannemer werd gezegd dat alles in overleg 
met de bewoners gegaan is echter zo’n overleg 
heeft 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 hartelijke dank! 
Hij merkt tevens nog op dat de Kon.Wilhel-
minastraat 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.



Gem.: De reactie van de heer Middelkoop is 
wat al te voortvarend. Tijdens de wijkschouw 
is gesproken over de eventuele vervanging 
van deze haag. Daarbij werd geconstateerd 
dat de haag overlast oplevert door afvallende 
doornen etc. Tegelijkertijd is aangegeven dat 
het niet eenvoudig is een passende groen-
voorziening te bedenken voor een dergelijke 
strook. Mogelijk zou de groenvoorziening zelfs 
kunnen vervallen. Hoe dan ook, de strook 
wordt meegenomen in de herstelwerkzaam-
heden van het groen rondom de Kon. Wilhelmi-
nastraat. De daadwerkelijke maatregel wordt 
in overleg bepaald.

Vraag: Communicatie bewoners looptijd werk?

In het begin van het werk gingen we ervan uit 
dat de aannemer met twee ploegen zou werken. 
Door tussenkomst van de werkzaamheden aan 
de waterleiding was dit niet meer mogelijk 
en heeft de aannemer met 1 ploeg gewerkt 
waardoor het werk langer duurde. Tevens heeft 
het werk lang stilgelegen vanwege de vorst. 
Tijdens de vorst is alles bereikbaar gebleven. 
Het klopt dat de bewoners niet middels een 
huis aan huis brief op de hoogte zijn gesteld 
van de uitloop van het werk.

Vraag: Overlast bij hevige regenval?
Het regenwater wordt nu apart afgevoerd naar 
de Huibert. Deze afvoer heeft een hogere capa-
citeit dan het oude riool waardoor de overlast 
van het regenwater minder wordt.

Gijs v.d. Heijden: Hij vraagt of de werk-
zaamheden 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.

Gem.: Van Vulpen is bezig voor Oasen de 
waterleiding te vernieuwen. Na de werkzaam-
heden worden de trottoirs herstraat door van 
Vulpen. 

Tina Klarenbeek: Zij vraagt wanneer de 
werkzaamheden beginnen in de Kon. Juliana-
straat, hier moet de riolering ook vervangen 
worden. Tip: hou rekening met de feestweek in 
april 2014. Zij wil ook nog even kwijt dat het 
nieuwe straatwerk rond Kon.Wilhelminastraat 
schandalig is gelegd, oude trottoirbandjes zijn 

gebruikt en oude stoeptegels (door elkaar met 
nieuw).

Gem.: Werkzaamheden Kon. Julianastraat 
staan gepland voor 2015. Er is besloten om 
het bestaande materiaal zoveel mogelijk her te 
gebruiken. Er wordt rekening gehouden met de 
feestweek in april 2014.

Peter van Klei: Wil graag dat de beplantings-
bakken 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, Steen-
ovenweg 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 uitlaat-
plaatsen). 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!!

Gem.: Ter kennismane

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

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

Nico Kamp: Meldt stankoverlast van de putten 
in de Dorpsstraat/Kalverweg. Soms worden 
ze doorgeblazen maar de putten liggen waar-
schijnlijk te hoog waardoor het water wegloopt 
en stank veroorzaakt wordt. De put bij het 
voormalige gemeentehuis zit verstopt. 

Gem.: Er is reeds in 2012 een onderzoek 
geweest naar stank vanuit de kolken en toen 
zijn ter plaatse 4 à 5 kolken vernieuwd. Ook zijn 
recent twee kolken vernieuwd op de hoek van 
de Dorpsstraat/Kerkweg. De stankschermen 
zullen nogmaals gecontroleerd worden.

De genoemde kolk nabij het voormalig 
gemeentehuis aan de Dorpsstraat is schoon-
gemaakt. Half mei is gestart met het kolken-
zuigen voor de gehele gemeente Leerdam. Dit 



werk is inmiddels gereed. 

Daan Bikker: Op het kerkplein staat regel-
matig een auto geparkeerd met wegafzet-
tingen, dit is geen fraai gezicht. De eigenaar 
woont in de Kon. Wilhelminastraat, misschien 
is na afronding van de werkzaamheden dit 
opgelost?

Gem.: Ter kennisname

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.

Gem.: Ter kennisname

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).

Gem.: Ter kennisname

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 parkeer-
verbod 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 niet. 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 inci-
denten geweest. 

Gem.: In sommige gevallen wordt geparkeerd 
voor het café in de Dorpsstraat, met name 
door bevoorradend verkeer. Omdat het laden- 
en lossen betreft is een parkeerverbod geen 
oplossing. Vooralsnog worden geen maatre-
gelen getroffen.

Namens mw. de Leeuw (Noorderwoerd 28) 
wordt nog gemeld dat er een struik in de groen-

strook op het naastliggende parkeerplaatsje 
dood is, of deze verwijderd kan worden.

Gem.: Deze wordt z.s.m. weggehaald

Tot zover. Zijn er ondanks de antwoorden van 
de gemeente Leerdam nog vragen of opmer-
kingen dan kunt u dat aan het bestuur van de 
Dorpsvereniging doorgeven, tijdens de wijk-
schouw die binnenkort wordt gehouden zullen 
wij deze reacties dan meenemen. Telefoon-
nummers DVS staan in het colofon van deze 
Klepper. 
       

Gera de Jong (secr. DVS)

SCHOONrewoerd 
HEEL SCHOON
In het voorjaar organiseerden een aantal 
mensen een grote opschoondag in ons 
dorp. Zakken val vuil en afval werden uit de 
natuur gehaald. We denken dat het werkt: 
waar het schoon is, blijft het schoon. Waar 
een beetje vuil ligt, komt snel een berg vuil.
Op zaterdag 19 oktober wordt er een najaars-
schoonmaak georganiseerd in ons dorp. 
Noteer deze datum dus vast op de kalender. 
We starten om 9.00  uur vanaf het dorpsplein 
bij de kerk. Om ongeveer 13.00 uur is het de 
bedoeling om te stoppen. U kunt zich opgeven 
bij de commissieleden:
Bas Middelkoop
Ad de Jong
Rien Bambacht
Elize Verkroost
Dieter van de Water

We benaderen natuurlijk ook de mensen die 
de vorige keer hebben meegedaan. Daarnaast 
gaan we er vanuit dat nog meer mensen 
zich betrokken voelen bij de natuur in onze 
directe omgeving en dat zij zich opgeven.

Wij zullen zorgen voor prikstokken en vuil-
niszakken. Wilt u zelf zorgen voor laarzen, 
handschoenen en mogelijk ook regenkleding?

We rekenen ook op u!



r 

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 



Wandelen is een heel prettige manier om het 
hoofd tot rust te brengen en het lijf zodanig te 
vermoeien dat het lekker slapen kan. En dus 
is wandelen als een soort van therapie voor 
mensen met een overbelast hoofd en slaap-
moeilijkheden zeer het proberen waard. De 
laatste weken voor de zomervakantie behoor 
ik tot die categorie van tobbers. Niet alar-
merend, maar wel ongemakkelijk. Ook mijn 
schoonzusje in Houten heeft er last van. Alle 
reden dus om op een mooie zondagmiddag te 
gaan lopen. Vaste prik is van hun huis uit ons 
“rondje Wickenburgh”. 

Het landgoed Wickenburgh is al heel oud. 
Op de website over het landgoed vind ik het 
volgende: “Wickenburgh is een familielandgoed 
waarvan de geschiedenis teruggaat tot het jaar 
1300. Sinds 1741 is het landgoed in bezit van 
verschillende leden van de familie Wttewaall. 
In 2003 is het landgoed vererfd aan Otto 
Wttewaall en twee broers.” In het landschap 
zie je dat oude terug: lanen met statige oude 
bomen, een toren duiventil, waarschijnlijk uit 
1640. Alles ademt rust uit, een rust die hier al 
heel lang is. 
Om en op het landgoed wordt fruit geteeld. 
De appel- en perenbomen staan in keurige 
rijen, ook dat geeft rust in het patroon van het 
gebied. Terwijl we wandelen horen we vogels, 
veel vogels. De specht roffelt in de bomenlaan. 
Er landt een kleine steenuil op een schuur. 

Hoog in een boom zingt een merel. Achter de 
bomen, waar aan het Amsterdam Rijnkanaal 
nog wat weilanden liggen vliegt een buizerd 
roepend rond. 
De website meldt: “Het landgoed in zijn huidige 
vorm heeft een opper-
vlakte van ca 15 ha. en 
bij de jongste erfenis 
is het verdeeld over 4 
eigenaren. Ons deel 
[het deel van de familie 
Wttewaall] bestaat 
tegenwoordig uit ca 6 
ha. een weiland, een 
oprijlaan, parkaanleg 
rond het huis en bos. 
Rondom het landhuis is 
een tuin in Engelse land-
schapsstijl. In de mean-
derende vijver liggen 
voor het huis twee 
eilandjes. Er staan een 
aantal monumentale 
bomen rond het huis 
van ongeveer 200 jaar 
oud. De twee oprijlanen 
van 360 meter lang 
zijn opengesteld voor 
wandelaars.”
We volgen bijna nooit 
dezelfde route. Je kunt 
links en rechts en vaak 

Wandeling rond Wickenburgh
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O.A.  GESPECIALISEERD 
IN RENOVATIE BADKAMERS 
EN TOILETTEN 
 
TEVENS LEVERING SANITAIR, 

 
TE BEZICHTINGEN IN SHOWROOM 
 

 
 
      

                                                           
                                                               
 

VERBOUW 
  RENOVATIE 
    ONDERHOUD 

DJS KLUS TOTAAL 
 0345 – 64 35 50 

Bert de Jongh 
Schoonrewoerd

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 



kom je steeds weer op hetzelfde punt uit. 
Uiteindelijk lopen we altijd een stuk langs het 
Amsterdam Rijnkanaal. Dan loop je juist weer 
achter het landgoed en het huis langs. Je kunt 
duidelijk zien waar de oude toegangspoort 
heeft gestaan. Ga je daar met je rug naar toe 
staan dan zie je de enorm lange toegangsweg… 
aan de overkant van het kanaal. De weg is veel 
ouder dan het kanaal. De toegang is afge-
sneden door het water, maar de lengteas van 
de weg in het landschap is gebleven. 

Het pad langs het water is niet echt verhard. 
Goed opletten met lopen dus. We praten wat en 
letten ondertussen goed op: vogels, misschien 
een wezeltje of een egel kun je hier zo zien.  
Zelfs in het water worden hier wel bijzondere 
dingen waargenomen: afgelopen voorjaar/
zomer moet er zelfs een zeehond gezien 
zijn in het Amsterdam Rijnkanaal, vlakbij de 
spoorbrug hier in’t Goy. 

Langzaam zakt de zon. We keren terug naar 
Houten, maar waanden ons even echt buiten. 
Buiten de haast, buiten de drukte en zelfs een 
beetje buiten de tijd.   

Hans & Jolanda Lemcke

Open dag
Beatrixziekenhuis
Het Beatrixziekenhuis geeft vanaf maandag 
16 september een vervolg aan de campagne 
Betrokken. Dichtbij. Beatrix. die zij vorig 
jaar september lanceerde. ‘In de campagne 
vertellen we wie we zijn, wat we doen en 
waarin we onderscheidend zijn van andere 
ziekenhuizen’, vertelt Mirjam Lormans, direc-
tielid Rivas Zorggroep met aandachtsgebied 
Beatrixziekenhuis.

Open dag 
In het kader van de campagne worden 
mensen uitgenodigd om de open dag van het 
Beatrixziekenhuis te bezoeken op zaterdag 
28 september. ‘De open dag organiseren we 
vanwege de nieuwbouw’, zegt Lormans. ‘Er 
is al een aantal mooie afdelingen opgeleverd 
en met onze nieuwe centrale hal hebben we 
weer een mijlpaal bereikt. We zijn erg trots op 
dit visitekaartje en we delen dit graag met de 
inwoners van de Rivas-regio. Door middel van 
rondleidingen, informatiemarkten en diverse 
activiteiten willen we bezoekers kennis laten 
maken met ons ziekenhuis en haar medewer-
kers. Ook aan de kinderen is gedacht. Zo is 
er onder andere een springkussen en kunnen 
zij hun pop laten onderzoeken door een heuse 
poppendokter. Iedereen is van harte welkom 
tussen 10.00 en 15.00 uur.’

Informatieavond 
Epilepsiefonds
De EHBO vereniging Schoonrewoerd orga-
niseert op dinsdag 1 oktober een informa-
tieavond  over het Epilepsiefonds. Dit fonds 
geeft voorlichting, steunt wetenschappelijk 
onderzoek dat betere behandeling en genezing 
dichterbij brengt en werkt er hard aan om de 
invloed van epilepsie op iemands leven zo veel 
mogelijk te beperken. Daarnaast verleent het 
fonds mensen met epilepsie individuele hulp. 
Het is mogelijk om vrijwilliger of donateur te 
worden. 

De informatieavond wordt gegeven in het 
“Partycentrum Schoonrewoerd” kon. Juliana-
straat 22 te Schoonrewoerd. De zaal is open 
om 19.30 uur en de avond duurt tot 21.45 uur. 
De toegang is gratis.



Rommelmarkt
Gereformeerde 
Kerk

Op zaterdag 28 september is de  jaarlijkse 
grote rommelmarkt op Overheicop 1 van 9:00 
tot 13:00 uur. Vanaf 9:30 uur zal er een 
verkoop bij opbod zijn. U kunt deze spullen 
vantevoren bekijken. Op het buitenterrein zijn 
er allerlei kramen met tweedehands goederen, 
maar de rommelschuur en de boekenschuur 
zijn natuurlijk ook open.  Er zal een envelop-
penkraam zijn waar u altijd prijs heeft. Bij het 
intekenvel zijn er voor 1 euro  mooie prijzen te 
winnen. 
Ook dit jaar zijn er weer prachtige bloem-
stukjes te koop. Op het overdekte terras kunt 
u koffie/thee/limonade met zelfgebakken cake 
of taart kopen. Iets later op de morgen zullen 
er broodjes hamburger gebakken worden. 

Onze Rommelschuur is iedere 2e en laatste 
zaterdag van de maand open van 9.00 – 12.00 
uur. We krijgen regelmatig tweedehands, maar 
ook nieuwe spullen binnen. Het is dus de moeite 
waard om telkens bij ons binnen te lopen.

De opbrengst is voor het onderhoudsfonds 
van de kerk en 10% van de opbrengst gaat 
naar ‘Sabatu – Pontianak’ in Indonesië. Dit is 
een revalidatiecentrum voor fysiek beperkte 
kinderen. De Rommelschuur steunt ook andere 
goede doelen. Zo gaat er regelmatig kleding 
en linnengoed naar Stichting Sovata. Deze 
stichting zorgt voor ouderen en jonge gezinnen 
die in Roemenië onder erbarmelijke omstan-
digheden leven. De goederen worden persoon-
lijk door mensen uit Nederland overhandigd. Er 
gaat ook veel kinder- en babykleding naar een 
kindertehuis in Roemenië dat gerund wordt 
door Gera Verrips. Af en toe gaan er giften naar 
andere goede  doelen die op ons pad komen, 
bijvoorbeeld de voedselbank.

Als u spullen heeft die u niet meer gebruikt 
kunt u deze altijd bij ons brengen. Wilt u meer 
informatie, dan kunt u bellen met onze contact-
persoon: Gerrit Middelkoop tel; 0345-642198

Dierendagactie
In de week voor Werelddierendag op 4 oktober 
organiseert Ad & Tineke”s dagwinkel in 
Schoonrewoerd een actie voor het dierenasiel 
in Leerdam. De dagwinkel aan de Dorpsstraat 
vraagt haar klanten om mee te werken aan het 
inzamelen van dierenvoeding  voor het dieren-
tehuis aan de Koenderseweg in Leerdam. “We 
proberen elk jaar een andere  vereniging in 
het zonnetje te zetten “ vertelt Ad de Jong. 
“Soms gaat het om een voetbalclub, dan weer 
om een wandelclub of een ander plaatselijk 
doel. In een dorp als Schoonrewoerd heb je 
daarnaast natuurlijk tal van activiteiten die we 
ook proberen te ondersteunen. 

Dit jaar hebben we er opnieuw voor gekozen 
iets aan dierendag te doen. In de winkel komen 
wagentjes te staan waar klanten hun pakken 
en blikjes diervoeding voor het asiel kwijt 
kunnen”. Daarnaast is het de bedoeling van 
de Schoonrewoerdse ondernemer om ook de 
beide plaatselijke scholen en de peuterspeel-
zaal bij de actie te betrekken. Bij die instel-
lingen komen dezelfde winkelwagentjes te 
staan waar leerlingen, ouders, leerkrachten 
– en wie verder maar zin heeft – goederen in 
kunnen deponeren. 

Rond 4 oktober wordt de ingezamelde voeding 
bezorgd bij het asiel als steuntje in de rug voor 
de dieren, maar zeker ook de actieve mede-
werkers. De inzameling gaat gepaard met een 
aantal acties om het goede doel nog wat meer 
onder de aandacht te brengen. Zo wordt er een 
kleurwedstrijd gehouden waar leuke prijzen 
mee te winnen zijn. “We hebben bovendien 
mooi materiaal beschikbaar, omdat de keten 
van dagwinkels een landelijk karakter aan de 
actie geeft”. Ad en Tineke de Jong hebben 
veel sympathie voor het Leerdamse dieren-
asiel. “Wij hopen dat we daar door deze actie 
rond 4 oktober een flink aantal volle wagentjes 
kunnen afleveren”.

P.S. Het mogen natuurlijk ook artikelen zijn die 
elders zijn gekocht.



VakantieBijbelClub 2013 

Zit je safe…?
Beste dorpsgenoten,

Na een hele mooie en warme zomer 
is ook de VakantieBijbelClub van 2013 
weer verleden tijd. Als commissie kijken 
we terug op een gezellige en mooie 
week. De kinderen waren enthousiast 
en we hebben ze ook dit jaar zien 
genieten. Allereerst willen we u als 
ouders bedanken voor het vertrouwen 
in ons en voor het stimuleren van uw 
kinderen om naar de club te gaan. We 
hopen dat ook uw kind een onvergete-
lijke week heeft gehad. Mochten er nog 
vragen of opmerkingen zijn, dan kunt 
u altijd contact opnemen met Dineke Kamp 
(0345-643930).

Een korte terugblik op 27 t/m 29 augustus: 
Dit jaar was er een andere ‘VBC-bus’ die op 
dinsdag en donderdag door het dorp reed om 
de kinderen op te halen en naar het dorpshuis 
te brengen. We waren blij dat Grard Visser 
dit voor ons wilde doen. Bij de kinderen viel 
het ook goed in de smaak, want soms was 
een extra rit nodig om iedereen tevreden te 
houden. Alle dagen begonnen we met zingen 
en bidden. Ook het themalied en de Bijbeltekst 
kwamen elke dag aan bod. Zoals op de afslui-
tingsavond was te horen, had iedereen het 
themalied verschillende keren goed geoefend.  
Ook kwam er iedere dag een bijzonder iemand 
op bezoek. Dave Safe was de naam. Hij was 
z’n muis kwijt, maar uiteindelijk na veel zoeken 
(met een verrekijker, een kompas, een tomtom 
etc.) en met behulp van de kinderen vond hij 
z’n muis terug. Iedereen weer gelukkig en alles 
was weer safe! In deze week kwam de vraag 

naar voren of dat wij zelf ook ‘op safe spelen’. 
Uiteindelijk zijn we in dit leven en na dit leven 

alleen veilig in Jezus armen. Daarvan 
hebben we ook een lied gezongen met 
een mooi refrein: ‘Ik ben veilig in Jezus 
armen veilig ben ik bij hem, ik ben 
veilig in Jezus armen er is nergens een 
plek waar ik zo veilig ben.’ Zitten wij 
safe?!
Iedere dag werd er ook hard geknut-
seld of inspannend meegedaan met de 
spellen. Op dinsdag en woensdag was 
er genoeg spektakel te beleven met de 
vlottenbouw. Deze race belandde voor 
sommige kinderen wel in het water, 
maar dat zorgde alleen maar voor meer 
pret. Gaaf dat jullie allemaal zo enthou-
siast meededen!

Uiteindelijk hopen we dat iedereen genoten 
heeft van de VBC. Zelf hebben we de week 
opnieuw met veel plezier voorbereid en meege-
maakt. Fijn dat er zoveel kinderen uit het dorp 
meededen. Kerkelijk of niet kerkelijk, iedereen 
was en is welkom. Het is ook onze doelstel-
ling dat iedereen in het dorp in goede harmonie 
met elkaar omgaat. Zijn er op- en of aanmer-
kingen, schroom niet om contact met ons op 
te nemen. Wellicht hebben wij dingen over het 
hoofd gezien of hebt u/jij betere ideeën. 

Fijn dat er zoveel belangstelling was. Allemaal 
heel hartelijk bedankt voor de hulp, inzet en 
ondersteuning. Als commissie hebben wij dit 
erg gewaardeerd. We bidden dat God al het 
werk wat is gedaan, zal zegenen en dat Zijn 
Koninkrijk in Schoonrewoerd verder opgebouwd 
wordt!

De VBC-commissie



 

Hallo allemaal, 

Op zaterdag 23 november is het weer zover, de Sint komt dan bij ons op 
bezoek. Hij neemt zijn Pieten ook weer mee en hoopt dat er weer veel 
kinderen zullen zijn om de Sint te begroeten. Let op we willen dit jaar de Sint 
opwachten op het dorpsplein bij de grote kerk, we verwachten Hem daar om 
14.00 uur.  De sint wil graag weten of jij ook komt ?                                                                          
Laat het ons weten door het onderstaande strookje in te leveren bij ; 
Leontine Verkerk  Bernhardstraat 5 
of geef het door via de mail ; 
acschoonrewoerd@hotmail.com .  
Laat het ons voor 15 oktober weten dan kan de Sint voor alle kinderen van nul 
jaar tot en met de kinderen uit groep 6   een cadeau meenemen. 
 

De activiteitencommissie van de dorpsvereniging 
 

Naam    Leeftijd   Groep 

 

 

 

 

 
 

Let op ! DEZE OPGAVE IS ONDER VOORBEHOUD. 
ZONDER EXTRA VRIJWILLIGERS OM ONS TE HELPEN 
KUNNEN WIJ DIT FEEST NIET MEER ORGANISEREN. 
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INZAMELSCHEMA wijk 1 
Leerdam-Schoonrewoerd

grijs groen plastic Textiel oud papier
week 52 vr-28-12-12 wo-19-12-12
week 1 vr-04-01-13
week 2 vr-11-01-13
week 3 vr-18-01-13
week 4 vr-25-01-13 wo-23-01-13
week 5 vr-01-02-13 wo-30-01-13 wo-30-01-13 dinsdag 8:30 tot 17:00
week 6 vr-08-02-13 vrijdag 8:30 tot 17:00
week 7 vr-15-02-13 zaterdag 8:30 tot 16:00
week 8 vr-22-02-13 wo-27-02-13
week 9 vr-01-03-13 wo-27-02-13
week 10 vr-08-03-13
week 11 vr-15-03-13
week 12 vr-22-03-13
week 13 vr-29-03-13 wo-27-03-13 wo-27-03-13 maandag 8:30 tot 17:00
week 14 vr-05-04-13 dinsdag 8:30 tot 17:00
week 15 vr-12-04-13 wo-10-04-13 woensdag 8:30 tot 17:00
week 16 vr-19-04-13 donderdag 8:30 tot 17:00
week 17 vr-26-04-13 wo-24-04-13 wo-24-04-13 vrijdag 8:30 tot 17:00
week 18 vr-03-05-13 zaterdag 8:30 tot 16:00
week 19 vr-10-05-13
week 20 vr-17-05-13
week 21 vr-24-05-13 wo-22-05-13 wo-22-05-13
week 22 vr-31-05-13
week 23 vr-07-06-13
week 24 vr-14-06-13 maandag 8:30 tot 12:30
week 25 vr-21-06-13 wo-19-06-13 woensdag 12:30 tot 16:30
week 26 vr-28-06-13 wo-26-06-13 vrijdag 12:30 tot 16:30
week 27 vr-05-07-13 wo-03-07-13 zaterdag 9:00 tot 12:00
week 28 vr-12-07-13
week 29 vr-19-07-13 wo-17-07-13
week 30 vr-26-07-13 di-23-07-13 max. 2 uur
week 31 vr-02-08-13 tel. 0183-681111
week 32 vr-09-08-13
week 33 vr-16-08-13 wo-14-08-13
week 34 vr-23-08-13 di-27-08-13 afspraak via website
week 35 vr-30-08-13 www.waardlanden.nl
week 36 vr-06-09-13 of tel.: 0183-681111
week 37 vr-13-09-13 wo-11-09-13
week 38 vr-20-09-13
week 39 vr-27-09-13 di-24-09-13
week 40 vr-04-10-13
week 41 vr-11-10-13 wo-09-10-13 wo-09-10-13
week 42 vr-18-10-13
week 43 vr-25-10-13 di-22-10-13
week 44 vr-01-11-13 Reinigingsdienst Waardlanden
week 45 vr-08-11-13 wo-06-11-13 Boezem 3
week 46 vr-15-11-13 4206 CA Gorinchem
week 47 vr-22-11-13 Postbus 555
week 48 vr-29-11-13 di-26-11-13 4200 AN Gorinchem
week 49 vr-06-12-13 wo-04-12-13 tel: 0183681111
week 50 vr-13-12-13 www.waardlanden.nl
week 51 vr-20-12-13 info@waardlanden.nl
week 52 vr-27-12-13

Afvalbrengstations + div.

Milieustraat Leerdam
Handelstraat 15

Leerdam
open op:

Milieustraat Gorinchem
Boezem 3

Gorichem-Papland
open op:

Takkenroute
2 x per jaar op dinsdag
9 april en 19 november

Contactgegevens

Milieustraat Groot Ammers
Transportweg 6
Groot Ammers

open op:

Gratis aanhangwagen reserveren

Grofvuil ophalen



 

 
 

 
 
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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlietskant 23 – 25 4141 CK Leerdam 
Telefoon: 0345 – 612786 Fax: 0345 - 614470 

Gekozen tot de leukste 
winkel van de gemeente 

Leerdam
Elke dag leuke aanbiedingen 

te bekijken op www.topslagerdick.nl



Regenboogschool 
begonnen aan haar 
laatste schooljaar
Wellicht heeft u vernomen dat de Regenboog-
school gaat sluiten. In dit artikel willen wij u 
op de hoogte brengen van de voorgeschiedenis 
van de school en het gelopen traject tot nu toe.
Ondanks dat De Regenboogschool (locatie van 
Cbs Ichthus) met het aantal leerlingen nog 
ruim boven de opheffingsnorm zit, is toch het 
proces van afbouw en sluiting ingezet.
Na intensief overleg met ouders en bestuur is 
besloten dat 2013-2014 het laatste schooljaar 
zal zijn dat de kinderen van de groepen 3 t/m 8 
(totaal nog 47) het onderwijs op de Regenboog 
kunnen volgen. Per 1 augustus 2014 worden 
de deuren van De Regenboog gesloten.

Sluiting na ruim 123 jaar
Op 1 april 1891 werd de school geopend. De 
leden van de Gereformeerde kerk kwamen tot 
een oprichting van de “eigen” Gereformeerde 
school. Later werd de naam veranderd 
in Christelijke Nationale School, CNS De 
Regenboog en werd bevolkt door gemiddeld 80 
kinderen. 
Door (gewenste) bestuurlijke schaal-
vergroting, en om het bestaansrecht 
te waarborgen, werd de school eerst 
ondergebracht bij de Vereniging van 
Christelijk Onderwijs te Leerdam. 
In 2003 werd dit Stichting Logos, 
inmiddels de Stichting voor het 
Protestants Christelijk onderwijs te 
Gorinchem, Leerdam en Lingewaal.
De Regenboog werd eind vorige 
eeuw, als noodzaak om nog onderwijs 
te kunnen aanbieden,  een locatie 
van Cbs Ichthus, waarvan als hoofd-
locatie de Julianaschool in Leerdam 
deel uitmaakt. 
Naast de Regenboog is er in Schoon-
rewoerd een tweede Christelijke 
School, de Noachschool. Deze 
school, van oorsprong ontstaan uit 
Hervormde huize, valt nu onder 
het bestuur van Trivia en herbergt 
ongeveer 120 leerlingen.

Terugloop van leerlingen en prognose
Een nieuwe prognose van de gemeente in 2012 
gaf een sterke daling aan van het (toekom-
stige) aantal kinderen in Schoonrewoerd. Van 
een verwachting van ruim 200 gaat het totaal 

aantal kinderen in Schoonrewoerd teruglopen 
naar 120 of minder. De vraag kwam al op: Is 
dit voldoende voor twee (Christelijke) scholen 
op het dorp?
De gemeente legde, vanwege de sterk dalende 
prognoses, in oktober 2012 de nieuwbouw-
plannen van de Noachschool stil: “We gaan niet 
bouwen voor leegstand”. 

Beide scholen hielden eind 2012 gezamenlijk 
een enquête onder alle gezinnen in Schoon-
rewoerd over de te verwachten aanmeldingen 
voor de komende jaren.
Daaruit kwam naar voren dat het toekomstige 
aantal leerlingen op De Regenboog zou gaan 
minimaliseren tot 3 of 4 leerlingen. Dit was al 
te merken in de opgave van de kleuters. 
Volgens de prognose is dit tevens de verwach-
ting voor langere termijn.

Bestuur en directie van De Regenboog hebben 
vervolgens de mogelijkheden afgewogen en 
bekeken. De conclusie was dat het toekom-
stige aantal leerlingen van 3 of 4 per leerjaar 
onvoldoende is voor een goed sociaal - en 
pedagogisch klimaat. Besloten werd om de 
instroom van kleuters te beëindigen. Voor de 
andere groepen zou gekeken worden naar een 
afbouwscenario.

Ouder Inititatief Schoonrewoerd

Begin 2013 werden de ouders geïnformeerd 
over de afbouwplannen. Dat gaf een hele schok 
en emotionele reactie. Aan een sterke histo-
rische verbondenheid van meer dan 100 jaar 
met de school, de kerk en de dorpsgemeen-
schap komt een einde, terwijl over de opvang 



van de kinderen geen klachten zijn. Integen-
deel, de school bruist nog van de activiteit.
De keuze voor een andere school wordt door 
de ouders verschillend ervaren. 
Ondanks alle emotie ontstaat er een goed 
overleg. Gezien de verwachting is het niet 
reëel om twee scholen in het dorp in stand te 
houden. 
Onder leiding van enkele ouders ontstaat er een 
initiatief om zich goed op de situatie te beraden 
en met ouders van beide scholen in gesprek 
te gaan. Een groot deel van de ouders maakt 
de keuze voor één school op het dorp. Waar 
het kan moet apartheid worden voorkomen en 
is het goed om de kinderen zo veel mogelijk 
gezamenlijk op te vangen en in het dorp te 
houden. Ook in verband met andere voorzie-
ningen. Er zijn namelijk nog steeds plannen 
voor een nieuwe gymzaal. De Noachschool gaf 
eerder al aan dat zij ervoor openstaat de school 
voor het hele dorp te willen zijn. 

Nog één jaar met groep 3 t/m 8
Dit proces leidde uiteindelijk tot de keuze dat de 
meeste ouders hun kinderen van de groepen 3 
t/m 8 nog een afscheidsjaar op de Regenboog 
laten meedraaien. De school doet hiervoor een 
extra inspanning. De kinderen (47) worden in 
drie kleine groepen opgevangen (groep 3/4, 
5/6 en 7/8) en krijgen zo maximale aandacht 
en begeleiding. 
Het schooljaar 2013-2014  geeft ook tijd voor 
goed overleg om de meeste kinderen met een 
warme overdracht  de overstap naar de Noach-
school te laten maken.

Voor het personeel is het mogelijk om het werk 
voort te zetten op de locatie van de Juliana-
school in Leerdam. Daar is een sterke groei 
van het aantal leerlingen en de huidige twee 
kleuterleerkrachten zijn daar al met het nieuwe 
schooljaar begonnen.

Burgerlijke 
stand
Geboren

14 juni - Ebbe Lars
Zoon van Nynke Bel en Harald van Santen

19 juni - Luca
Zoon van Jaap en Marieke



22 juni - Nieke Eva en Lieze Gerrie
Dochters van Daniël en Eline Godtschalk

27 juni - Auren Zweerus
Zoon van Daniele en Johan Roeland, zusje van 
Ole en Mayte

31 augustus - Dina Hadassa
Dochter van Jan-Willem en Adriana Bogert-
Klok

7 september - Karlijn Dorena
Dochter van Henri en Mirjam den Hertog, zusje 
van Rindert en Karsten

10 september - Joah (Jacob)
Zoon van Paul en Leonie Mourik



Overleden

9 juni - Arie den Hertog, 70 jaar, woonde 
Kon. Wilhelminastraat 47
19 juni - Adrie Alting (Mulder-Alting), 75 jaar, 
woonde in Oosterwijk. Zij is jarenlang schooljuf 
geweest op de Noachschool.
29 juni - Dirk Boogers, 81 jaar, woonde Kort-
gerecht 32
3 juli - Aaltje v.d. Heiden-de Jong, 83 jaar, 
woonde Sonsbrug 6
19 juli - mevr. den Dunnen-van Kralingen, 
88 jaar, woonde al lange tijd in Huis ter Leede, 
voorheen in Overheicop
28 juli - Arwin den Besten, 44 jaar, woonde 
Leerdam maar hier geboren en opgegroeid
31 juli - Nico van Klei, 64 jaar, woonde in 
Berkel Roderijs, was stamhouder en vernoemd 
naar zijn grootvader die meer dan 100 jaar 
geleden Bakkerij van Klei begon, oudste broer 
van Bram

Vertrokken
 - Hens de With van Julianastraat 38 naar 

Heicop
 - Denny Kool met vrouw en kinderen vanuit 

Brinkstraat 9 naar Leerdam
 - Familie Jansen van Noorderwoerd 32 naar 

Culemborg
 - Ria van Klei met vriend van Kalverweg 1 

naar Leerdam

Ingekomen/Verhuisd
 - Michelle Frönik en Wessel de Haan, twee 

studenten die in Nijmegen studeren, vanuit 
Leerdam naar Overheicop 46A

 - Dick van Kempen vanuit Leerdam naar 
Kortgerecht 48

 - Harm en Gerrie van den Berg terugge-
komen vanuit Leerdam (heimwee?) naar 
Noorderwoerd 11

 - Gerline van Dijk vanuit Benschop naar de 
Noorderwoerd. Zij hoopt 11 april te gaan 
trouwen met Adriaan Kool uit Kortgerecht

 - Goverd-Jan en Martine Verkroost met 
hun dochter van zes maanden vanuit Groot-
Ammers naar Brinkstraat 9

 - André de With vanuit Hoogeind 28 naar 
Noorderwoerd 32. Hij hoopt op 23 april te 
gaan trouwen met Judith Hol uit Tricht

 - Paula Slingerland vanuit Giessenburg. Zij 
is 6 juni getrouwd met Arie de Bruin uit 
Schaik. Zij wonen nu Pr. Bernhardstraat 13

 - Teunis van Laar vanuit Enspijk en Janske 
Lam vanuit Rouveen. Zij zijn 12 juli getrouwd 
en wonen nu Kalverweg 1

 - Bernard Zijderveld vanuit Leerdam, is 
getrouwd met Marrit Bambacht. Zij wonen 
nu Prins Bernhardstraat 15

 - Nathalie van Weenen van Kortgerecht 
naar Overheicop 46

Getrouwd

6 juni - Arie de Bruin & Paula Slingerland

21 juni - Cees Visser & Esther den Hartog



12 juli- Teus van Laar & Jacobine Lam

13 juli - Stefan Bos & Daphne Bakker

23 augustus - 
Bernard Zijderveld & Marrit Bambacht

90+
In de vorige Klepper had ik de 90-jarigen van 
ons dorp genoemd. Ik had echter vermeld dat 
Henk de Jong 94, en Dirk den Dunnen 93 is. 
Inmiddels is Wijntje v.d. Water-van Bruchem op 
23 juni 90 jaar geworden, mevrouw Bruynes-
de Jong 91 jaar en mevrouw Kros-de Jong 92 
jaar.

Bikker

PS In de vorige Klepper had ik de woningen in 
de Prinses Amaliastraat die nog niet bewoond 
zijn genoemd. Daarbij was ik er één vergeten: 
nummer 33. In totaal dus 6 woningen die nog 
onbewoond zijn.

PS PS Als wij met een groep van de SIA met 
vakantie, of liever gezeg op een trektocht 
gingen, was dat meestal niet naar een veel-
bezocht vakantiegebied. Zou dat inspirerend 
gewerkt hebben op Anita Rijneveld (oud-SIA 
lid)? Zij is nu met vakantie naar Mongolië. Zo 
ver konden onze VW-busjes niet rijden. Lijkt 
me wel interessant.
Isabelle Langerak is nu in Georgië. Als ze 
weer terug is, zal ze wel weer veel te vertellen 
hebben. Ze zal een stukje voor de Klepper 
schrijven. 



“Fijn dat ik nog thuis kan 
blijven wonen”
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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. 

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

schilderwerken
beglazing 

totaalonderhoud

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



Ti
enerdagboekAnne de Vos

Hallo, 
ik ben Anne de Vos en ik ben 10 jaar.

Ik wil jullie graag vertellen over een 
leuke zaterdag die ik heb gehad.
Ik moest paardrijden deze ochtend en 
ik mocht op Calimero. Het was heel 
leuk en ik heb veel geleerd. Ik rij op 
Manege Hoeve Versteeg.

Daarna ben ik met papa boodschappen 
gaan doen, want we hadden
een bbq die avond.
In de middag hebben we een partytent 
opgezet en ’s avonds hebben we
dus lekker gebarbequed. 
Ik heb lekker veel speklapjes en fruit 
gegeten, toen heb ik met Floris en Bart
naar Kung Fu Panda 2 gekeken en 
daarna naar nog iets.
Toen vielen Floris en Bart in slaap, 
maar ik niet hoor, ik ben pas om tot 
half 2 gaan slapen, laat he?

Ik geef dit tienerdagboek door aan:
Lieke de With

Groetjes Anne

Van de gemeente Leerdam heeft de Dorpsver-
eniging op 15 augustus jl. een brief ontvangen 
met de volgende inhoud:

In het kader van de veiligheid hebben wij 
onlangs de trottoirpaaltjes aan de Kerkweg 
geschilderd. Helaas hebben wij vernomen dat 
dit niet bij iedereen in de smaak is gevallen. 
Via deze brief wil ik dan ook wat meer infor-
matie over deze maatregel verstrekken. De 
gemeente Leerdam heeft de laatste maanden 
ingezet op het verbeteren op de verkeersveilig-
heid in schoolomgevingen in Schoonrewoerd. 
Op verzoek van de beide basisscholen is een 
werkgroep gestart waarin gezamenlijk naar 
een maatregelpakket toegewerkt is. 
De werkgroep Verkeer is breed opgezet met 
daarin de volgende afgevaardigden: directie 
Noachschool, directie Regenboogschool, afge-
vaardigde van de DVS, verkeersleerkracht 
project ‘School Op Seef’, wijkagent en een 
verkeerskundige van de gemeente Leerdam. 
In deze werkgroep zijn verschillende maatre-
gelen besproken om te komen tot een veiliger 
schoolomgeving. Uiteindelijk is gezamenlijk 
besloten om het volgende pakket aan maatre-
gelen uit te voeren: 
 - verven van de trottoirpaaltjes in geel en 

rood vanwege accentuering (is uitgevoerd),
 - plaatsen van 2 accentpalen (moet nog uitge-

voerd worden), 
 - aanbrengen wegmarkering ‘Schoolzone’ 

(moet nog uitgevoerd worden).

Door de beide scholen is de wens uitgesproken 
om op de Dorpsstraat twee zebrapaden aan te 
brengen zodat ook voor de kleinsten een veilige 
schoolroute kan ontstaan. Deze wens wordt 
momenteel nader uitgewerkt en getoetst op 
haalbaarheid door de gemeente. De maatregel 
om de paaltjes bij de Noachschool te verven 
is wellicht niet mooi, maar wel effectief. De 
werkgroep Verkeer is van mening dat het 
pakket aan maatregelen een positief effect 
zal hebben op de verkeersveiligheid en vraagt 
hiervoor begrip. 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze 
brief dan kunt u contact opnemen via tel. 0345-
636363, of via e-mail W.Moors@Leerdam.nl.

De Werkgroep Verkeer, W. Moors 
(verkeerskundige gemeente Leerdam)



NSTALLATIEBEDRIJF  DEN BESTEN INSTALLATIEBEDRIJF 

DEN BESTEN 

 
 

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 

 



Feestweek 
Zijderveld



 
 

 

Voor al uw tuinwerkzaamheden 
 
 
 
* Tuinaanleg 
* Tuinontwerp 
* Tuinrenovatie 
* Tuinonderhoud 
 
 
 
Heeft u interesse ? 
Bel ons dan even voor een vrijblijvende afspraak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

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





HET ADRES VOOR UW AFVAL 

TRANSPORT, CONTAINERS EN AFVALVERWERKING 
Diefdijk 30 – 4145 MJ Schoonrewoerd 
Telefoon: 0345-641266; Fax: 0345-642440 



ACTIVITEITENKALENDER

september
24 september  vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
27 september 16:00-21:00 uur RondomThuisFair
28 september 9:00-13:00 uur Rommelmarkt Gereformeerde Kerk, Overheicop 1
28 september 10:00-16:00 uur RondomThuisFair

oktober
6 oktober vanaf 8:00 uur Open Dag in Natuurcentrum ‘De Schaapskooi’
11 oktober 20:00-22:00 uur Dia-avond Een rondje Schotland in ‘De Schaapskooi’
16 oktober vanaf 19:30 uur Najaarsavond Ouderenkontakt in ‘De Schaapskooi’, georgani-

seerd door de Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden
22 oktober  vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
25 oktober 20:00-22:00 uur Dia-avond Paddestoelen kijken in de Biescbosch in ‘De 

Schaapskooi’

november
8 november 20:00-22:00 uur Dia-avond Hohe Tauern in ‘De Schaapskooi’
22 november 20:00-22:00 uur Dia-avond Madagaskar is een uniek land in ‘De Schaapskooi’
23 november 14:00 uur Intocht Sinterklaas op het dorpsplein bij de Hervormde kerk
26 november  vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd

2014
26 april t/m 3 mei  Feestweek!

Uw groente- 
en fruit specialist 

 
Kwaliteit  

is onze garantie 
 

Den Hartog 
fruitschuur 

 
Ka lverweg  1a  (ach te r  he t  ca fé )  
SCHOONREWOERD te l .  0345-641208  



Nog even terugkomend op het reclame maken 
voor Leerdammer kaas met de kaasmeisjes.
In de vorige, mooie Klepper stond een stukje 
over de kaasmeisjes geschreven, daarin stond: 
“Op de volgende pagina staan nog wat hoogte-
punten met foto’s.” Maar deze pagina is jammer 
genoeg niet overgenomen. De beloofde foto’s 
vindt u op de volgende pagina alsnog. In kleur. 
(red.: gesponsord door dhr. Bikker)

Parijs
Dat we naar Engeland geweest zijn stond in 
de vorige Klepper, maar naar Parijs dat was 
ook een hoogtepunt. Met twee busjes naar het 
oude kasteel in Verberie, daar overnachten, de 
volgende morgen naar het vliegveld Charles de 
Gaulle, bij Parijs, en daar de busjes parkeren. 
Alleen dat al is een heel evenement als je al 
die vliegtuigen ziet landen en opstijgen. Het 
inspireerde Riane Buyzerd zo, ze wilde meteen 
al als stewardess kaas gaan serveren bij de 
reizigers in een vliegtuig, maar dit was te hoog 
gegrepen voor een basisschoolmeisje. Hier een 
foto, waar ze poseert als stewardess, een foto, 
die ze bij kon sluiten bij de sollicitatiebrief voor 
stewardess.

Schiphol
Maar ze bracht me wel op een idee, als we eens 
met een groep kaasmeisjes naar Schiphol gaan 
en in de aankomsthal, of nog iets verder, als er 
dan een vliegtuig met toeristen landt, worden 
ze meteen al welkom geheten door een groep 
kaasmeisjes, die kaasblokjes aanbieden, dan 
kunnen ze meteen zien en proeven, ja dit is 
het echte Holland, het land van kaas en tulpen. 
Maar dit idee is nog steeds niet uitgevoerd, 
maar wie weet, vinden we nog meisjes dit wel 
durven. 

Eiffeltoren
Vandaar met de treinmetro naar hartje Parijs, 
naar de wereldbekende Eiffeltoren.
Bij het station, bij de aankomsthal van het 
vliegveld, eerst een ticket halen voor een 
groep. 18 kinderen en 4 volwassenen, dan 
krijg je 50% korting, zie ticket (met behulp van 
mijn vrouw). Zelf vond ik het al heel wat om 
als simpele dorpstimmerman zijnde dit alles te 
organiseren, ja en dat we zoveel vertrouwen 
kregen van de ouders om hun dochters mee 
te laten gaan, daar zijn we ze nog steeds 
dankbaar voor.

Ja, en dan bij de Eiffeltoren flaneren en de 
kaasvlag presenteren, dat was wat.

Polen
Nog een hoogtepunt voor ons was, midden in 
de winter naar Polen, naar het internationale 
wintersportgebied bij Akopane, daar 2 sleeën 
gehuurd, op de één wat Leerdammer kaasdozen 
gestapeld met wat kaasmeisjes en op de ander 
wat kaasmeisjes die de kaasvlag omhoog 
houden en wij zelf, en zo een rondrit gemaakt, 
een sledetocht. Zodat velen het konden zien. 
Aan het einde van de rit, waren de meisjes 
totaal verkleumd van de kou, ze hadden geen 
extra ondergoed aan, en het moest zonder jack 
gebeuren, dat was wel berekoud. Ja, dat waren 
wel hoogtepunten.

Nu hoor je, o, die jeugd, de jeugd van tegen-
woordig is tot alles in staat. Maar dit is niet voor 
de basisschoolmeisjes van nu. De meisjes van 
toen, draaiden hun hand er niet voor om om 
naar Engeland of Parijs of weet ik waarheen te 
gaan, zowel met kaasmeisjeskleding of vrije-
tijdskleding. De basisschoolmeisjes van nu 
durven nog niet naar Lisse en Hillegom te gaan.
Mijn mening is, de meisjes die nu zo hard 
roepen dat doen we niet dat staat stom, die 
meisjes zijn het bangst.

Bikker

  

TE  HUUR 
 

Wij hebben twee nieuwe luxe 
6-persoons chalets op bungalowpark 

“Bospark” in Beekbergen te huur. 
“Jip” en “Janneke” staan naast elkaar 
op een rustig park aan de rand van 

het bos op 300m afstand van de 
Loenense waterval en kunnen apart 

maar ook samen gehuurd worden. 
Het park heeft veel voorzieningen waaronder 

o.a. een overdekt zwembad, 
pannenkoekenhuis en midgetgolf. 

Boek nú voor het naseizoen en bel 
voor informatie, beschikbaarheid en 

prijzen naar Hans en Janny Ippel, 
 telefoon 0345-641976  

 
www.vakantiehuisjeopdeveluwe.nl 

 
Via ons boeken: met korting!!!! 

 

Vervolg 
kaasmeisjes


