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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
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
Facebook: Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Bestuur
voorzitter, (vacant) 
Gera de Jong, secretaris 642182
Bert van Toor, penningmeester 848099
Evelien ’t Lam 643413
Jannie Abbel 642175

Activiteitencommissie
Leontine Verkerk 642495
Speeltuincommissie
Maurits Oudenaarden 641751

Commissie Verkeer & Groen
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 € 12,50)

Inzenddatum kopij en advertenties Klepper nr. 105 uiterlijk vrijdag 6 juni

Hersteld Ned. Hervormde Kerk
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
Anca Spronk, secretaris 643357

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
Nel van Meeteren 615648

Platform Gehandicaptenbeleid Leerdam
Adri Bienefelt 643088



voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer honderdenvier
Het jaarlijkse ORANJENUMMER ligt weer voor u. Met 
dank aan alle jonge kunstenaars in ons dorp: zoveel 
en zulke mooie tekeningen! Ieder jaar vind ik het zo 
jammer dat we maar beperkt plaats in De Klepper 
hebben voor al dat werk.  En er kan er ook maar één 
in kleur... Of nee: dit jaar hebben we er twee! Op 
de voorkant de tekening van Nathan Zwart van de 
Noachschool en op de achterkant die van Jelle van 
Klei van de Regenboog. Ook binnenin de Klepper 
vindt u tekeningen van leerlingen van de Regenboog 
èn van de Noachschool. Geniet ervan. 

Het oranjenummer is een voorjaarsuitgave en daar 
staat deze Klepper dan ook bol van. Het heerlijke 
is dat het ook buiten al echt voorjaar is: met 
bloemen en vogels en lekkere warme dagen. U treft 
aankondigingen van lente-activiteiten in deze Klepper. 
Ook zijn er heerlijke voorjaarsmaaltijdsuggesties 
beschreven op de Groen(t) e Bladzijde. Ik verklap 
vast: asperges in de hoofdrol en ze zijn echt 
onweerstaanbaar lekker. 
Vorig jaar schreef ik: “ Maar dat voorjaar laat nog 
even op zich wachten. Volgens het tuincentrum 

is de natuur ruim zes weken achter.” Ik meen dat 
de natuur dit jaar een week of wat voorop ligt. 
Dat mooie lenteweer was ook heel fijn voor de 
Schoonmaakvrijwilligers die op zaterdag 29 maart 
ons SCHOONrewoerd SCHOON hebben gemaakt. 
Vorig jaar liepen ze te soppen op de ergste regendag 
van die maand, dit jaar was het prachtig weer. In 
deze Klepper maar liefst twee verslagjes van ijverige 
afvalrapers. 

De vaste rubrieken ontbreken zeker niet: 
verenigingen, commissies, interviews en natuurlijk 
de scholen. De regenboog school bereidt zich stap 
voor stap voor op sluiting. Dat gaat niet zomaar met 
het wegdragen van de meubels en het omdraaien 
van een sleutel. U kunt lezen in hun bijdrage 
hoe de invulling van die – toch wel- ingrijpende 
gebeurtenis gaat plaatsvinden. Wat u er niet leest, is 
de emotie, die door ieder mogelijk weer wat anders 
beleefd wordt. Maar reken maar dat er veel is om 
te gaan missen, ook veel om met dankbaarheid op 
terug te zien… Dat doet meneer Bikker ook in zijn 
‘levensverhaal’ en ook dominee Eisinga kijkt naar 
Schoonrewoerd en zijn tijd hier. 

Uiteraard is een deel van dit nummer gevuld met 
nieuws rond de feestweek. De Oranjevereniging 
draait op volle toeren om het programma rond 
te krijgen en u daarover goed te informeren. Her 
en der brandt tot laat licht in schuren en garages 
en klinken geluiden van zagen, schuren en vooral 
veel gelach en gebabbel. Het voorbereiden van een 
feestweek is in menig straat ook een heel gezellige 
activiteit. Ik ben echt heel benieuwd hoe alle straten 
er straks uit gaan zien. 
Tijdens de feestweek wordt zondag 27 april een 
tentdienst georganiseerd. Er is een projectkoor 
geformeerd waar druk geoefend wordt en er komen 
vele bijdragen uit alle verschillende geledingen van 
ons dorp. Thema: “Het mag een feest zijn”, is nu 
in de voorbereidingen al een feest in de zin van: 
samenbindend en elkaar inspirerend. 

Hopelijk is deze Klepper voor u allemaal ook weer 
een bron van wetenswaardigheden, terugkijkplezier 
en hooggespannen verwachtingen voor wat komen 
gaat. 
  

Met vriendelijke groet,
Jolanda Lemcke

De uiterste inleverdatum van kopij voor de 
volgende Klepper is vrijdag  6 juni. Klepper 
105 zal rond 27 juni 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 

 

 

 

 

 

 

 



Deze bladzijde laat iedere keer een andere 
groente in de hoofdrol schitteren, met 
eenvoudige recepten die iedereen moet kunnen 
maken. Met mooie groenten en ingrediënten 
uit ons dorp.

Vandaag in de hoofdrol: asperges
De bloesem komt al aan de bomen, de kool- 
en pimpelmezen maken luid duidelijk waar ze 
zijn, de ooievaars komen voorbij met takken in 
hun snavel, dus het voorjaar is er! Daarom tijd 
voor een typische voorjaarsgroente: asperges.

Kopen en schillen
Koop asperges zo vers mogelijk. Ze zien er dan 
fris uit, niet ingedroogd, niet houterig of roze 
verkleurd. Bewaar ze kort, eet ze het liefst dezelfde 
dag, anders moet je meer wegschillen. Bewaar 
ze in een natte theedoek gerold in de koelkast.
Schil ze met een dunschiller van de punt naar 
beneden. Bovenaan hoef je meestal niet zo dik 
te schillen. Onderaan moet de schil goed weg 
zijn, anders krijg je van die lange vezels in je 
mond. Snijd dan de onderste 2cm eraf en leg 
ze meteen in schoon water.

Gekookte asperges
De asperges kunnen heel gekookt worden, 
of in drie stukken. De echte liefhebber zet de 
asperges schuin in de pan met de punt naar 
boven, omdat de punt eerder gaar is. Kook ze 
zachtjes in 12 tot 15 minuten gaar (afhankelijk 
van de dikte). Kook je ze in stukken, kook dan 
eerst de onderste stukken in 8 minuten en 
doe dan de bovenste stukken erbij en kook 7 
minuten (15 minuten totaal).

Gekookte asperges met eieren en ham 
(2 personen)
800 gram asperges (niet te dun)
100 gram achterham
4 hardgekookte eieren
100 gram roomboter
zout
nootmuskaat

Kook de asperges zoals hierboven. 
Smelt de boter (niet bruin laten worden). 
Doe hierbij de geprakte hardgekookte eieren 
en in stukjes gesneden ham. Roer alles door 
elkaar. Maak de saus op smaak met zout en 
nootmuskaat.
Asperges kunnen opgediend worden op een 

warme schaal met de saus erover. Lekker met 
gekookte aardappels of aardappelpuree.
Variatie: vervang de ham door runderrookvlees.

Gekookte asperges met eieren en boterjus 
(2 personen)
800 gram asperges (niet te dun)
4 hardgekookte eieren
100 gram roomboter
peper

Kook de asperges zoals hierboven. 
Smelt de boter (niet bruin laten worden). Wacht 
tot het bruisen is gestopt, maak op smaak met 
peper.

De groen(t)e 
bladzijde

Na het schillen.

Als ze zo krom hangen, zijn de asperges te gaar.



  

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✆

ZZP 1 of 2



Serveer de asperges op een warme schaal met 
daarover de geprakte eieren en daarover de 
boterjus.

Variatie: prak door de gekookte eieren 10 gram 
fijngemaakte peterselie mee voor een groen 
effect.

Aspergequiche (4 personen)
Eventueel: 6 plakjes bladerdeeg voor hartige 
taart.
500 gram asperges
300 gram zalmfilet of ham
5 eieren
3 eetlepels slagroom
5 eetlepels groene kruiden zoals dille, bieslook 
en basilicum
peper

Heb je een dichte quichevorm, dan is invetten 
voldoende. Gebruik je een springvorm, vet 
dan de vorm in en beleg de vorm met plakjes 
bladerdeeg en druk de randjes goed aan. 
Schil de asperges en kook ze gaar. Snijd ze in 
stukjes. Pluk of snijd de zalm in stukjes.
Klop de eieren los, doe de slagroom erdoor en 
de groene kruiden en de peper. 
Verwarm de oven voor op 180 graden. Verdeel 
de asperges en de zalm over de bodem van 
de quichevorm, schenk daar het eiermengsel 
overheen. Bak de quiche in 40 minuten gaar en 
goudbruin net onder het midden van de oven.
Haal de quiche eruit en laat hem ondersteboven 
uitlekken op een rooster met een bord eronder. 
Leg de schaal waarop je hem wilt serveren 
erop en draai om.

Aspergesalade (2 personen)
Aan het einde van het seizoen zijn groene 
asperges te koop. Deze laten zich heerlijk 
verwerken in een salade. Groene asperges 
hoeven niet geschild te worden. Verwijder 
wel de onderste 2cm en kook ze ongeveer 15 
minuten. 

Maak een salade van verse groene bladsla, 
100 gram warmgerookte zalm (visboer), 
restjes groente zoals een eetlepel maiskorrels 
of twee eetlepels gekookte broccoli en een 
geraspt worteltje. Leg alles op een bord. Meng 
3 eetlepels olijfolie extra virgin met 1 eetlepel 
citroensap en druppel dat over de salade.

Gaar

Uitdampen op een rooster.

Vlak voordat de quiche de oven in gaat.



Natuur- & Vogelwacht 
‘De Vijfheerenlanden’

Opeens is het voorjaar! De winter heeft zich niet 
echt laten zien. Na een heel lange herfst is het 
plotseling dagenlang zacht en droog en zonnig. 
Heerlijk weer om te fietsen, te wandelen, de 
tuin in te gaan en lekker te gaan zitten op een 
plekje met een mooi uitzicht. De vogels hebben 
meteen nestdrang en zingen en kwetteren dat 
het een lieve lust is. Wat een prachtig seizoen!

Bij de Schaapskooi houden nu de binnen 
activiteiten op. We gaan naar buiten op excursie 
bijvoorbeeld:

27 april naar landgoed Elswout bij Haarlem 
om te kijken naar de Stinzenplanten. Kijkt u op 
de website (www.natuurcentrum.nl) voor meer 
details. 

11 mei dichter bij huis: een excursie naar 
Brakel en Loevestein. Er wordt verzameld om 
9.30 uur bij de pont naar Brakel bij Herwijnen.

17-25 mei zijn er meerdere excursies in het 
teken van de vogelweek. In samenwerking 
met Vogelbescherming Zeist wordt er van alles 
georganiseerd. Ook hier: voor meer details, 
kijk op de website. Voor deze excursies moet u 
zich echt aanmelden: 
jopiedegans@hotmail.com

In de Schaapskooi blijft wel van alles te zien. 
In april en mei foto’s van Hans de Oever. En 
in juni/juli foto’s van Jeroen van der Kley. Het 
is altijd de moeite waard even te gaan kijken 
en onder het genot van een kopje koffie of 
echt onbespoten fruitsap te genieten van deze 
mooie platen. 

Het buitenseizoen is begonnen. We wensen u 
veel plezier in onze mooie natuur. 

Aspergesoep
Was de asperges voor je ze schilt, dan kun je 
het kookwater, de schillen en de afgesneden 
uiteinden gebruiken voor een heerlijke 
aspergebouillon.
Kookwater van asperges
Schillen en afgesneden uiteinden
50 gram bloem
50 gram boter

Kook de aspergeschillen en uiteinden in het 
aspergekookwater in een afgesloten pan, 
gedurende 25 minuten. Zeef het geheel en voeg 
eventueel water toe tot je 1,5 liter hebt. Smelt 
de boter in de pan, voeg de bloem toe en roer op 
halfhoog vuur totdat de bloem gaar maar niet 
bruin wordt. Dat duurt ongeveer 2 minuten. 
Voeg een kopje van de aspergebouillon toe en 
roer tot het geheel weer glad is. Voeg weer een 
kopje bouillon toe en laat ook dit al roerend 
opnemen. Als het weer glad is, voeg dan de 
rest van de bouillon toe en blijf roeren tot je 
een mooie gebonden soep hebt. Voeg peper en 
zout naar smaak toe. Lekker met wat sprietjes 
bieslook erop.
Nog mooier: voeg wat reepjes ham of zalm toe, 
een scheutje room of serveer met een plakje 
hardgekookt ei erop.

Testpanel
Bijna greep het testpanel mis, omdat het 
aspergeseizoen nog niet is gestart. Maar 
gelukkig, de dag na het sluiten van deadline 
voor De Klepper arriveerden de eerste verse 
asperges van dit jaar in ons dorp. Deze zijn 
verwerkt in de aspergequiche en getest. 

Tijdens de warme maaltijd (gezin 1): Smaakt 
prima, maar ik heb mijn eerste asperges 
van het jaar liever gekookt met gekruimeld 
ei erover. En: heerlijk in balans, de zalm, de 
asperges en de kruiden.

Nog enigszins warm, na koffietijd (gezin 2): 
Lekker, ik ben geen liefhebber van hartige 
taart, maar dit is lekker. En: Lekker, ik ben 
geen liefhebber van vis, zou dit recept ook niet 
uit mezelf hebben geprobeerd, maar ga dit 
zeker een keer maken. 

De volgende dag, koud (gezin 3): Lekker! 
Hoewel warm wellicht iets lekkerder?

Gerda van Buuren en Marian Bosma



1. Naam: Cynthia den Hartog 
2. Leeftijd: 17 jaar
3. Broers/Zussen: 2 broers, Leon en Nils
4. Hobby’s: Voetballen, gezellige dingen doen 

met vrienden en gezellig RKC wedstrijden 
bezoeken

5. School: ROC Utrecht, Opleiding: Leisure & 
Events

6. Leukste vak op school: Evenementen 
praktijk

7. Ik heb een hekel aan: Chagrijnige mensen
8. Mijn favoriete sport: Voetbal
9. Ik kan geen dag zonder: Guus Meeuwis 

muziek
10. Ik lust geen: Kaas
11. Ik ben gek op: Gezellige feestjes
12. Ik word kwaad als: Mensen spullen van mij 

lenen, en ik het vervolgens niet meer terug 
zie

13. Een slechte eigenschap van mezelf: 
Eigenwijs

14. Mijn favoriete vakantie: Wintersport
15. Mijn favoriete muziek: Nederlandstalige 

muziek
16. Mijn favoriete broek: Spijkerbroek
17. Het leukste in het dorp: Schoonrewoerdse 

markt!
18. Dit wil ik worden: Dat weet ik nog niet 

precies, ik denk iets in de evenementen
19. Dit moet anders in het dorp: Er moet een 

overkapping bij de bushalte komen
20. Tip voor jongeren: Geniet van het leven
21. Volgende vragen aan: Iris den Braven



Vraag naar onze interessante afhaalprijzen

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

 

  

 

ADVIES-VERHUUR-REPARATIE-LEVERING-ONDERHOUD-SERVICE 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

Maak nu een afspraak voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt. 
GRATIS haal en brengservice van u tuinmachines. 

   

 
G en G Tuinmachines  Schaikseweg 82B  Leerdam  0345-642164       

www.gengtuinmachines.nl       info@gengtuinmachines.nl 



Hervormde 
gemeente

De laatste weken is er heel hard gewerkt in het 
kerkgebouw. Mogelijk is het u opgevallen, maar 
regelmatig branden de lampen van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat in het kerkgebouw. 
De afgelopen 5 maanden zijn vele vrijwilligers 
uren en dagen bezig geweest om alles voor 
te bereiden. Het schilderwerk, de  vloeren, de 
banken, de preekstoel, de verwarming, alles 
werd voorzien van een nieuwe afwerking. 
En wanneer u even naar binnen keek, als de 
deur van het kerkgebouw aan de Dorpsstraat 
openstond, dan heeft u kunnen zien dat het 
kerkgebouw een volledige metamorfose heeft 
ondergaan.

Ingebruikname
Op donderdag 20 maart was het dan zo ver en 
kon de officiële ingebruikname plaatsvinden. 
In een feestelijke dankdienst, waarin we velen 
van u mochten ontmoeten, mochten we God 
danken en vieren dat we het ‘nieuwe’  gebouw 
in gebruik konden nemen.
Ook zaterdag was een bijzondere dag. 
Honderden gasten bezochten het kerkgebouw 
en waren verbaasd over het resultaat van 
de verbouwing. Uitspraken als ‘Geweldig’,  
‘Ongelooflijk’,  ‘Hoe is het mogelijk’ waren 
niet van de lucht. (Oud)dorpsbewoners, 
gemeenteleden, familieleden enz. enz., uit alle 
hoeken van het land kwamen belangstellenden 
een kijkje nemen. Zelfs een  orgelspotter uit 
Scheveningen was er, die als het even mogelijk 
is elk orgel op de foto probeert te krijgen. We 
mochten met de bezoekers delen hoe alles is 
gelopen, hoe blij en dankbaar we zijn met ons 
volledig vernieuwde kerkgebouw. We danken 
u allen voor uw belangstelling tijdens de 
verbouwing maar ook tijdens de ingebruikname 
en de open dag.

Hoe nu verder?
Zijn we gestopt met alle acties? Nee, want het 
benodigde geld is nog niet helemaal binnen. 
Daarom kunt u ook de komende jaren nog op 
ons rekenen met maaltijden, bijeenkomsten, 
verkoopacties etc. Acties zoals u van ons gewend 
bent zijn gelukkig nog niet voorbij. Natuurlijk 
zijn we blij met de financiële middelen die deze 
acties opbrengen, maar bovenal  zijn we blij 
met de onderlinge contacten en verbindingen. 
Hierdoor mogen we laten zien wat ons als 
gemeente beweegt. Houdt u de brievenbus in 
de gaten voor de komende activiteiten. 



April  Verkoopactie WC papier
Mei  We zijn aanwezig op de 

Schoonrewoerdse markt. Was u op 
22 maart niet in de gelegenheid  ons 
kerkgebouw te bezoeken? Op deze 
dag is de kerk geopend.

Juli Dorpsmaaltijd

Brandweeroptocht 
3 mei 2014

Tijdens de feestweek, op zaterdag 3 mei 
2014, zal de vrijwillige brandweer van de 
post Schoonrewoerd een optocht organiseren 
van oude brandweerauto’s met als thema 
‘Brandweer door de jaren heen’. 

Het is de bedoeling dat we met een optocht 
van zoveel mogelijk brandweerauto’s ‘door 
de jaren heen’, door ons dorp en omgeving 
trekken, waarbij iedereen wordt uitgenodigd 
om naar deze parade te kijken. De optocht 
vertrekt om 11.00 uur vanaf de kazerne 
door Schoonrewoerd, via de Diefdijk richting 
Leerdam, Kedichem, Leerbroek en weer terug 
naar Schoonrewoerd. 

Na de optocht worden de brandweervoertuigen 
rond 13.00 uur op de Dorpsstraat opgesteld, 
waarna ruim de gelegenheid is de 
brandweervoertuigen van dichtbij te wonderen. 

Op dit moment hebben we al een groot aantal 
aanmeldingen binnen en belooft het een 
kleurrijke optocht te worden met prachtige 
voertuigen. Wij nodigen daarom alle bewoners 
en andere belangstellenden uit naar de optocht 
en tentoonstelling op de Dorpsstraat te komen 
kijken.

namens de commissie Brandweeroptocht,
Gijs van der Heiden, Jan Post, 
Jasper de With, Huib de Bruin, 

Jacco van Zanten, Aart den Braven

De 
Rommelschuur

De Rommelschuur op Overheicop 1 is iedere 
tweede en laatste zaterdagmorgen van de 
maand open van 9.00 – 12.00 uur.  Er is 
een wisselend aanbod van tweedehands 
artikelen. De artikelen worden van tevoren 
gesorteerd zodat alles in goede staat is. De 
ruime stellingen in de schuur zorgen ervoor 
dat alles overzichtelijk uitgestald kan worden. 
De boekenschuur is  rijk gesorteerd, alles op 
schrijvers en op verschillende onderwerpen. In 
beide schuren staat de koffie klaar.

De Rommelschuur  is ook tijdens de jaarmarkt 
op vrijdag 30 mei van 9.00 – 13.00 uur 
geopend. Er is een koffieterras waar u tijdens 
de drukte even heerlijk kunt uitrusten of een 
praatje maken met b.v. een oude bekende 
of een familielid die u al een poos niet hebt 
gezien. Bij de koffie is zelfgebakken taart en 
cake verkrijgbaar. Let op: zaterdag 26 april en 
31 mei zijn we gesloten.

Vanaf mei staat er voor Ad en Tineke’s 
dagwinkel een boekenkar met tweedehands 
boeken. Iedereen kan hier zelf voor weinig 
geld een boek kopen. Vorig jaar werd er veel 
gebruik van gemaakt. De boeken worden 
door een medewerker van de boekenschuur 
geregeld aangevuld. De opbrengst gaat naar 
de geopend oedselbank. 

Heeft u zelf spullen die u niet meer gebruikt, 
dan kunt u ze bij ons brengen op de tijden dat 
we geopend zijn. Kunt u het zelf niet vervoeren 
dan graag even bellen met Gerrit Middelkoop 
tel, 0345-642198. 

De komende tijd zijn we open op: 10 mei, 14 
juni, 28 juni, 12 juli, 26 juli, 9 augustus en 30 
augustus. De opbrengst van De Rommelschuur 
is voor de Gereformeerde Kerk en voor goede 
doelen.



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

Ti
enerdagboek

Michelle 
Würsten

Hallo, ik ben Michelle Wursten .

Ik ben 11 jaar en zit in groep 7 van de 
Noachschool.

Ik zit op turnen in Leerdam en dit is mijn 
hobby. Met de wedstrijd werd ik 1e wat 
super leuk was. En ik ben dol op leuke 
dingen doen met vriendinnen.

Ik geef het dagboek door aan Danielle 
Kaan. 

Groetjes,
Michelle

Ouderenkontakt
Lentefair
Op zaterdag 8 maart was het een gezellige 
drukte in het Party Centrum. Het ouderenkontakt 
hield de jaarlijkse Lentefair. En met recht een 
Lentefair; het was een prachtige lentedag.Er 
was voor iedereen wat te vinden. Prachtige 
bloemstukken, heerlijke wafels, het rad van 
avontuur en natuurlijk de grote verloting. 

We mogen terug kijken op een gezellige 
fair met een prachtige opbrengst van ruim 
€ 4.000,-. Wij willen iedereen hartelijk 
bedanken, die hier op welke manier dan ook, 
aan heeft bijgedragen!

Binnenkort is ook weer ons jaarlijkse reisje. 
Iedereen vanaf 60 jaar mag natuurlijk mee. 
We gaan op D.V. woensdag 21 mei op reis naar 
de provincie Flevoland, onze jongste provincie. 
Wij hopen dat u met ons meegaat.

Oproep
In oktober 2014 willen wij ons 60 jarig bestaan 
vieren. Voor deze feestelijke gebeurtenis zijn 
wij op zoek naar foto’s van de afgelopen 60 
jaar. Wie kan ons helpen?
Heeft u foto’s voor ons, neem dan kontakt op 
met Marjan Meerkerk (tel. 0345-642121)

Hartelijke groet, 
bestuur Stichting Ouderenkontakt 



 
 

 

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



 

1. Naam: Robert Eisinga 

2. Adres: Pastorie, Dorpsstraat 31.
3. Geboortedatum: 6 april 1970 (‘het 

sneeuwde toen’, zegt m’n moeder ieder 
jaar).

4. Geboorteplaats: Zwolle.
5. Beroep: Predikant.
6. Getrouwd met: Femke.
7. Kinderen: Ruben, Ruth, Isaäc en Rhodé.
8. Huisdieren: Geen, we kampen wat met 

fobie en allergie… 
9. Hobby’s: Lezen: oude Bijbelse teksten 

lezen, maar ook een boek met een goed 
plot. Eigenlijk alles wat met verhalen te 
maken heeft vind ik interessant. Andere 
hobby: winkels kijken (net even anders dan 
winkelen); als oud-supermarktondernemer 
vind ik het nog altijd interessant hoe een 
winkel qua styling, routing en presentatie, 
alles probeert om z’n producten te 
verkopen. Verder: ergens samen een 
heerlijk kopje koffie drinken, in Noordwijk 
ijs-eten en met-familie-en-vrienden-zijn. 

10. Leuk in je werk: Er is in het 
werk een hoge mate van vrijheid 
(dat is iets anders dan vrij zijn…).
Daarnaast heb je contact met oud en jong 
en krijg je ontzettend veel vertrouwen 
van mensen. Verder moet je snel kunnen 
schakelen: op één dag krijg je soms te 
maken met een overlijden en een geboorte. 

11. Iets wat je vervelend vindt aan je 
werk: Niet echt iets vervelends. Het 24/7 
predikant zijn, is soms wat knellend, maar 
God is een goede werkgever.   

12. Lievelingsmuziek: Als tekst en muziek 
m’n hart weten te raken. Dat kan zijn door 
een organist die een psalm of lied inlevend 
speelt. Maar denk daarbij ook aan muziek 
van Sela of van Johnny Cash (o.a. ‘Man in 
Black’) en Maaike Ouboter (‘Dat ik je mis’).   

13. Wat voor soort TV-programma’s vind 
je leuk/interessant: Ik kijk eigenlijk 
haast geen tv, af en toe een keer het 
Journaal. Ik kijk ook wel eens wat terug 
via ‘Uitzending gemist’.  

14. Favoriete lectuur/boeken: Ja, echt: de 
Bijbel is m’n favoriet. Met daar omheen 
lectuur die ‘het geheim van de Bijbel’ 
probeert te ontrafelen.       

15. Doe je aan sport, zo ja welke sport: 
Ik doe het te weinig, maar op de racefiets 
met de STC vind ik heerlijk. 

16. Lievelingseten: Gewoon Hollandse pot. 
Aardappels, groenten, stukje vlees. 

17. Mooiste auto:  Mercedes Benz 300D 
W124.

18. Mooiste/leukste vakantieland: 
Frankrijk.

19. Favoriete vakantiebesteding: Maakt 
niet uit wat, maar even echt 3 weken met 
ons gezin dingen doen.

20. Wat vind je van politiek: Het politieke 
partijen pallet is te breed en daarmee 
kleurlozer aan het worden. (Christelijke) 
partijen die voor inhoud blijven gaan 
zullen, denk ik,  stemwinst boeken. 

21. Welke krant lees je en waarom juist 
deze: RD en ND digitaal. Deze kranten 
proberen naast het brengen van nieuws ook 
een Bijbels ‘denk-duwtje’ mee te geven. 

22. Hoe ben je in Schoonrewoerd 
terechtgekomen: De Hervormde 
Gemeente van Schoonrewoerd heeft me 
beroepen. Dat beroep mocht ik aannemen 



en sinds 13 september 2009 wonen we in 
Schoonrewoerd.   

23. Wat doe je/beteken je voor 
Schoonrewoerd: Ik probeer Bijbelse 
‘denk-duwtjes’ te geven aan de gemeente. 
Niet meer. In kerkbode ‘de Zaaier’ schreef 
ik 3 jaar terug: Ik ben hier niet om te 
oogsten; ik kan zelfs niet pretenderen het 
zaad te zaaien; ik kom amper toe aan het 
omploegen van de grond. Ik raap alleen 
nog maar stenen op. Wie weet dat onder 
die steen een klein bloemzaadje ligt, dat 
nu de kans krijgt om te groeien…  

24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: 
Hervormde kerk met pastorie+tuin en 
Schoonrewoerdse Wiel.

25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: 
Tunnel onder de rondweg.

26. Wat mis je in Schoonrewoerd: Niets, 
we hebben misschien wel te veel.

27. Leuk aan Schoonrewoerd: Het dorp 
ademt nog steeds rust. 

28. Wat vind je vervelend en waarom: 
Irritatie door ‘opgeblazen’ verhalen, 
geroddel en vooringenomenheid. Het 
maakt meer kapot dan me lief is. 

29. Waar ben je trots op: Op Femke en de 
kinderen. Ze gaan toch maar weer mee 
naar Bergambacht. Ja, ik ben echt trots op 
ze; hoe houden ze het met me uit?! 

30. Waar heb je spijt van: Van veel dingen. 
Maar ik heb een prullenbak met een deksel, 
die ik nu dichtlaat.

31. Wie bewonder je het meest en waarom: 
Femke, ze is m’n rem en m’n versnelling.

32. Wat is je hartenwens en waarom: Die 
heb ik eigenlijk niet….

33. Voor het laatst gehuild: Ik huil niet vaak, 
maar ‘k ben wel geregeld geëmotioneerd. 

34. Leukste jeugdherinnering:
 Herfstvakantie Frankrijk. We waren toen 

met m’n ouders en m’n jongere broer de 
enigen op die camping aan zee. Heerlijk! 

35. Droomvakantie: Nou, droomvakantie.., 
maar ik zou graag een keer naar Israël 
willen. 

36. Wie wil je nog eens ontmoeten: Ik zie 
uit naar de ontmoeting met Jezus.

37. Waar maak je je boos over: Over onrecht 
dat steeds grotere vormen aanneemt. Ik 
lees net dat een 87-jarige man in Eindhoven 
op het kerkhof mishandelt en overvallen 
is. Hij wilde daar het graf van z’n vrouw 
bezoeken…. 

38. Waar ben je blij mee: Met een uiting van 
liefde!

39. Waar heb je moeite mee: Als ik mensen 
door zorgen gebukt zie gaan.

40. Welke hoop koester je: Dat alle 
gebrokenheid eens geheeld wordt. 

41. Goede eigenschap: Door luisterend een 
gids te zijn.

42. Slechte eigenschap: Ongeduld.
43. Waar voel je je het meest bij betrokken: 

Bij ons gezin, soms een beetje te.
44. Waar maak je je het meest zorgen 

over: Verharding, verstarring en liefdeloos 
egoïsme.  

45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je 
ermee doen: Ik denk dat ik meeste weer 
weg zou geven.

46. Gouden tip voor de Klepper: Ga digitaal 
of maak een app.

47. Wat moeten de inwoners van 
Schoonrewoerd echt van je weten: Dat 
ik met pijn in het hart Schoonrewoerd ga 
verlaten. We hebben het hier ontzettend 
goed gehad.

48. Wat zou je direct aanpakken als je 
een poosje, bijvoorbeeld een jaar, 
burgemeester van Schoonrewoerd zou 
zijn: Een kleinschalig verzorgingshuis voor 
ouderen opzetten.

49. Vraag van Kees de Korte: Nu je, na vier 
jaar, Schoonrewoerd gaat verlaten, 
kijk je natuurlijk terug op de afgelopen 
periode.  Wat wil je de Schoonrewoer-
ders meegeven? Heb je een tip en een 
top voor ons? En voor jou persoonlijk: 
Wat is je mooiste herinnering 
aan je periode in Schoonrewoerd?
We kijken terug op mooie jaren. De 
Hervormde Gemeente is door Gods hulp 
en met de inzet van velen gegroeid. 
Kerk, pastorie en pastorietuin: het ziet er 
allemaal geweldig uit. Ik ben dankbaar 
voor deze ontwikkeling. Ik verwacht dat 
er na m’n vertrek weer snel een predikant 
zal zijn. Ik wil de Schoonrewoerders 
meegeven dat ik van ze hou; jullie hebben 
een goede inborst, dat vind ik top. En de 
tip: je kunt het weleens niet met elkaar 
eens zijn, maar blijf één. Die spankracht zit 
echt wel in de Schoonrewoerder. Mooiste 
herinnering: dopen van (lachende) baby’s 
en volwassenen, het trouwen van verliefde 
stelletjes en de ontdekking van Gods trouw, 
dwars door alles heen!        

50. Aan wie moeten wij de volgende keer 
de 50 vragen stellen: Karin Baars.
Welke vraag moeten wij van jou aan 
deze persoon stellen: Je woont al weer 
3 jaar in ons dorp met je man Anne. 
Hoe bevalt het jullie hier en zijn jullie al 
ingeburgerd? Heb jij voor Schoonrewoerd 
ook een tip en een top?



 

 

Boodschappen doen met een klik 
 

Omstreeks 1975 zat ik op de Detailhandelsschool in Utrecht. De verleidingen voor een boertje uit het 
dorp  zijn extra groot. De school was gevestigd vlak bij de Oudegracht en dicht bij Hoog Catherijne. 
Tussenuren vrij waren ook toen niet vreemd. Regelmatig deden we dan ook aan kwaliteitscontrole in 
de stad. Keuze was er genoeg. De prijs van een pilsje weet ik niet meer. Wel dat Pa & Moe mijn 
zakgeld niet wilden aanvullen. Om aan centjes te komen was ik genoodzaakt en waarschijnlijk was 
het ook wel heel gewoon om mee te werken. Na schooltijd en in de vakanties was mijn voornaamste 
taak het verzamelen van de boodschappen uit de winkel en het magazijn voor de boekjesklanten die 
we veel hadden. Bij de klant thuis werden de boodschappen opgeschreven. Geen idee trouwens of ze 
analfabeet waren. Het was voor de meeste boeren en buitenlui wel heel erg makkelijk. Wij zorgden 
overal voor. Onze klanten hoefden alleen maar te betalen. Soms ging het nog weken op de pof ook. 
De bezorging werd  later minder. Klanten gingen naar de Cash en Carry ( de klanten spraken het toen 
uit als Kees en Corrie) in een naburig dorp. Er waren daar winkelwagentjes en ze mochten alles zelf 
pakken. Bovendien veel goedkoper dan onze VIVO. Van “VIVO” bouwden we om naar “De Vrije 
Vogel” en via “Attent” kwam er “Dagwinkel” op onze pui te staan.  

De supermarktwereld kan je in veel opzichten met de modebranche vergelijken.  In de mode komen 
kleuren en stijlen van vroeger weer terug. In de supermarkt komen gemak en ont (be)zorgen  terug. 
Hoe maken wij het onze klanten zo makkelijk  mogelijk? Dichtbij en een slim assortiment tegen een 
aanvaardbare prijs is voor iedere buurtsuper een must. Maar… 
 
Het verzamelen van boodschappen zit ons in de genen. Door de snelle opkomst van honderden 
webwinkels wordt het  ook voor onze vaste klanten een normale zaak om ook de boodschappen 
digitaal te bestellen. Rijdende winkels en vele buurtwinkels moeten heel erg snel inhaken op deze 
nieuwe ontwikkelingen. Ook bij onze groothandel “van Tol retail”  zijn er voldoende mogelijkheden. 
Wie kent de klant beter dan wij? 

Ad de Jong 

 

Ad de Jong is supermarktondernemer van Ad en Tineke’s Dagwinkel te Schoonrewoerd. Reageren? 
Kijk op onze webwinkel met nu nog slechts één artikel : www.paprijst.nl of mail naar 
info@dagwinkelschoonrewoerd.nl 

 





 

Beste inwoners van Schoonrewoerd en 
omstreken,

De lente is volop begonnen en we genieten 
allemaal van het heerlijke weer. De kinderen 
spelen veel buiten en we hebben zelfs 
al buiten pannenkoeken gegeten met 
de hele school. Daarover leest u meer 
in het verslag van onze ‘juffendag’. 

Sinds de laatste Klepper is er 
weer veel gebeurd. We hebben 
verschillende excursies gehad, we 
hebben de Eindtoets voor groep 8 
achter de rug, de tweede rapporten 
en de bijbehorende gesprekken 
hebben plaatsgevonden, we zijn 
muzikaal druk bezig geweest en we 
hebben een feestje gevierd. Over 
al deze zaken leest u meer in deze 
Klepper. Namens alle juffen van de 
Regenboog wens ik u veel leesplezier!

Nieuwe school
De uitslag van de Eindtoets liet een 
mooie score zien en daar zijn we best 
trots op. Inmiddels is ook bekend 
naar welke scholen onze groep 8 - 
leerlingen straks zullen gaan. 
De overige kinderen van groep 3 
t/m 7 zullen na de zomervakantie 
allemaal naar de Noachschool 
gaan. In het kader van een goede 
overgang ondernemen we regelmatig 
gezamenlijk activiteiten. Op die 
manier wennen de kinderen geleidelijk 
aan elkaar en is de overgang straks 
niet zo groot. De leerkrachten van 
beide scholen hebben nauw overleg 
over de overdracht van de kinderen 
en wij hebben er alle vertrouwen in 
dat de overgang prima zal verlopen.

Schaatsen
Dit kopje staat een beetje vreemd 
misschien, maar op woensdag 26 maart 
zijn we echt met de hele school wezen 
schaatsen in Breda. Het was erg leuk en 
gezellig om zo samen de ijzers onder 
te binden en met elkaar op een andere 
manier sportief bezig te zijn. Dankzij de 
ouderraad en de tso kon deze morgen 
gerealiseerd worden. 

Naar het Rijksmuseum
Op dinsdag 4 maart zijn de groepen 6 en 7 van 
beide scholen met de bus naar het Rijksmuseum 
geweest. De busreis was al een belevenis op 
zich: we gingen dwars door de stad Amsterdam 
en parkeerden bij het Museumplein. 



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 

 



Sommige kinderen keken hun ogen uit bij alle 
drukte en de grote gebouwen.
In het museum gingen we in 4 gemengde 
groepen met een gids allerlei opdrachten 
doen. Het leuke was, dat we steeds helemaal 
vooraan mochten staan bij de schilderijen, ook 
al was het nog zo druk. We stonden zo dicht bij 
de Nachtwacht dat je hem zelfs kon aanraken 
(maar dat mocht natuurlijk niet). Wat hebben 
de kinderen hun ogen uitgekeken en wat 
hebben we veel interessante feitjes gehoord. 
Het was een zeer geslaagde dag zoals u kunt 
zien op de foto’s. Wilt u meer foto’s zien: ga 
dan naar onze website: www.cbs-ichthus.nl 

Kangoeroe rekenwedstrijd
Donderdag 20 maart hebben 19 leerlingen 
uit alle groepen meegedaan met deze 
wiskundewedstrijd. Ieder kreeg op zijn of 
haar niveau pittige wiskunde-opgaven. Het is 
een landelijke wedstrijd en speciaal bedoeld 
voor de leerlingen die wat meer uitdaging 
aankunnen. Binnenkort hopen we de uitslag 
hiervan te horen, maar we zijn heel trots op 
deze kinderen dat ze hebben meegedaan.

Juffendag
De laatste juffendag op school was een 
zeer geslaagde dag. We hebben een echte 
vossenjacht georganiseerd en dat was een 
groot succes. In kleine groepjes trokken 
de kinderen door de wijk en ze moesten 10 
vossen opzoeken. Als ze hen hadden gevonden 
moesten ze ook nog een opdracht uitvoeren en 
daarna kregen ze een letter. Het was prachtig 
weer en de kinderen (en de vossen) hadden 
enorm veel plezier. Eenmaal terug op school 
hebben we met elkaar limonade gedronken 
en echte slagroomtaart gegeten. Na nog wat 
spelletjes in de eigen groepen hebben we de dag 
afgesloten met een waar pannenkoekenfeest 
op het schoolplein. In de stralende zon hebben 
we gesmuld van overheerlijke pannenkoeken. 

Het was een waar festijn en iedereen heeft 
enorm van deze dag genoten!

Muziekproject groep 5/6
Op dinsdag 8 april heeft er een heus 
concert plaatsgevonden op onze school. 
Muziekvereniging Aurora uit Leerdam heeft 
samen met de kinderen van groep 5/6 een 
prachtig optreden verzorgd. De kinderen 
hadden 10 weken lang les gehad van een 
docente van Aurora en lieten op deze avond hun 
kunsten horen. Fantastisch wat zij in zo korte 
tijd al onder knie hebben gekregen. Dit alles is 
financieel mogelijk gemaakt door het Bert van 
Voorden Fonds. Zij ondersteunen kleinschalige 
culturele projecten onder de jeugd. 

Grote verkoop schoolmateriaal
Op vrijdag 23 mei zal er op school een grote 
(voor-)verkoop plaatsvinden van overtollig 



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



materiaal. Altijd al een leuk schoolsetje 
voor thuis willen hebben, of echte oude 
schoolboekjes, of wellicht nog een handige 
kast? Kom dan gerust een kijkje nemen en zie 
of er voor u ook iets bij is. De verkoop begint 
om 17.00 uur en duurt tot 19.00 uur. 

Afscheidsdienst
Voor wij de school definitief gaan sluiten, willen 
we samen met de kerkelijke gemeente op het 
dorp een afscheidsdienst houden. Deze zal 
plaatsvinden op zondag 6 juli om 15.00 uur 
in de Gereformeerde Kerk aan de Dorpsstraat.
Het zal een bijzondere dienst worden waarin 
we uiteraard terugblikken, maar bovenal God 
willen danken voor alles wat Hij de Regenboog 
door de jaren heen gaf. 
Momenteel zijn we druk bezig met de inhoud 
van deze dienst, maar noteert u de datum vast 
in uw agenda. Iedereen is van harte welkom.

Een hartelijke groet, 
mede namens het team van de Regenboog

Caroline van Reenen,
locatieleider CBS Ichthus Regenboog

Schoonrewoerd 
BinnensteBuiten
Na een jaar rust willen we op zaterdag 
6 september de derde open deurroute 
organiseren. 

Na twee succesvolle jaren zijn de verwachtingen 
natuurlijk hoog gespannen.  De reden van het 
succes was de grote diversiteit aan talent en 
bezigheden  en de gezelligheid die we met 
en aan elkaar hebben beleefd.  Omdat er nog 
veel meer ‘interessante’ en ‘nuttige’ dingen 
in ons dorp gedaan worden dan we tot nu 
toe gezien hebben hopen we dat er ook veel 
nieuwe deelnemers zullen zijn. Zeker op het 
gebied van de muziek verwachten we wat 
meer aanmeldingen,  er is zoveel muzikaal 
talent aanwezig! Denk bijvoorbeeld aan kleine 
huisconcertjes bij verschillende deelnemers.  

Laat in ieder geval niemand zich ervan 
weerhouden zich op te geven. Alles en iedereen 
is welkom en de moeite waard.  Heeft u zelf  
geen ruimte, dan wordt er een passende locatie 
gezocht en is uw bijdrage naar uw idee te klein 
voor een bezoekadres, dan kan dat vast met 
iemand anders gecombineerd worden.       

Misschien weet niet iedereen nog/meer wat 
de doelstelling van de open deurroute is: op 
deze dag zetten we onze deur open om iets 
van onszelf, onze hobby, passie, ons werk te 
laten zien zodat we elkaar weer/beter leren 
kennen en daardoor de saamhorigheid in ons 
dorp  bevorderen.

We zetten de spelregels nog eens op een rijtje:
• iedereen komt in aanmerking om mee te 

doen, jong, oud, particulier, bedrijven, 
verenigingen, kerken, scholen enz.

• de enige voorwaarde van deelname is dat 
de bijdrage respectvol is ten aanzien van 
alles en iedereen

• iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar 
eigen bijdrage

• iedere deelnemer wordt opgenomen in een 
routeboekje en verplicht zich gedurende de 
hele dag de deur open te houden

• iedereen is vrij (desgewenst) te verkopen 
en/of reclame te maken

• om niet helemaal afhankelijk te zijn van 
subsidies vragen we een kleine bijdrage van 
€ 15,- per deelname

Voor informatie en opgave van deelname kunt 
u terecht bij:

Bas Middelkoop, Kortgerecht 24
t: 06 21863752 
e: de-wetering@kpnmail.nl

Trudi Middelkoop, Dorpsstraat 26
t: 641758, 06 48955183
e: trudi.middelkoop@gmail.com

Een aantal (nieuwe) mensen heeft zich al 
opgegeven,  wie volgt…



HET ADRES VOOR UW AFVAL 

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



Als ik dit schrijf, staan de perenbomen in volle 
bloei. Ik zie ze vanuit mijn raam en geniet er 
enorm van. Nee, ik hoef er deur niet voor uit. 
Kijk ik uit mijn rechterraam dan zie ik mijn 
pruimenboompje barstensvol witte bloemen 
staan, ook daarvoor hoef ik niet eens naar 
buiten! Wat een voorrecht om hier te wonen, ik 
bedenk het meermaals in het jaar, maar vooral 
in het voorjaar overvalt me dat geluksgevoel. 

Overvallen is het goede woord, want met name 
dit jaar ging dat aantreden van het voorjaar 
wel heel snel. Na oneindige regendagen en 
veel stormfronten (voor mijn gevoel meer 
dan anders) werd het ineens zacht, zonnig en 
bijna zwoel. De knoppen groeiden snel, heel 
snel. De bollen knalden als vuurwerk uit de 
grond en voor ik het goed in de gaten had, 
stonden de fruitbomen in knop en nu dan in 
bloei. Als deze Klepper bij u op de mat ligt, 
zal het perenbloeiseizoen wel over zijn, maar 
de appelbloei wellicht nog te bewonderen. 

Wandelen is met zoveel pracht om ons heen 
dan een genot in geur, kleur en vorm. Het 
maakt ook niet uit waar je wandelt: linksom of 
rechtsom het is steeds mooi. Wij gaan vandaag 
vanuit de voordeur linksaf: over het Kortgerecht 
richting Zijderveld. Juist vorige week hebben 

we dat hele Kortgerecht tot en met de rotonde 
helemaal vrij gemaakt van afval: plastic, 
blikjes, sigarettenpakjes en  verpakkingen van 
patat en milkshakes. Alles is nu dus mooi groen 
en wat er aan kleur uitspringt, is een bloem 
en geen viezigheid. (Nou ja, er lag alweer een 
en ander, helaas). Voor onze deur beginnen 
we met de bloemen van de perenboomgaard 
van onze overbuurman. Daarna genieten 
we van de bloemen in de tuinen: ingeplante 
bloembakken (oude blauwe kookketels met 
mooie blauwe hortensia’s), prachtig roze 
bloeiende struikjes, een grote krentenboom 
in bloei, de katjes van de wilgen bloeien en 
het geel langs de bermen is overweldigend. 

We steken over bij de rotonde en lopen langs de 
provinciale weg. Links dartelen de lammetjes 
in de wei. Verderop staat een ooievaar op 
het nest bij Zijderveld en een andere vliegt 
rond met nestmateriaal. Bijna te zwaar om 
op te stijgen. Bovenaan bij de rotonde net 
voor de snelweg gaan we linksaf Zijderveld 
in. Weer veel tuinen met tulpenbomen, 
met viooltjes, bloembollen in vele soorten 
en kleuren. En dan die geuren van al dat 
bloeiende… we praten niet meer, we snuiven. 
Een van ons moet helaas ook sniffen: zoveel 
pollen en stuifmeel geeft irritatie: hooikoorts. 

Wandelen tussen de bloemen



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 



Net na het kerkje slaan we weer linksaf. Het 
geluid van de snelweg laten we achter ons. 
Nieuwsgierig kijken we hoe de nieuwbouw snel 
vordert: daar zijn ook weer nieuwe nestjes 
gebouwd, mensennestjes. De tuinen zijn nog 
kaal, maar volgend jaar zal dat helemaal op 
orde zijn. Langs de slootkanten bloeien al 
dotters en natuurlijk madeliefjes, een enkele 
paardenbloem al. Inmiddels is het donker 
geworden. Wij zijn avondwandelaars en met 
het verzetten van de tijd afgelopen weekend 
kon onze wandeling eindelijk weer eens met 
licht beginnen. Maar nu, zo tegen negen uur, 
is het licht weg. Vooral de geuren verraden 
nu wat wij niet meer kunnen zien: bloemen. 

Bij de T- splitsing bij de loodgieter moeten we 
kiezen: de lange lus naar rechts of rechtdoor 
terug naar het Kortgerecht? Op de fiets is de 
lange lus prima te doen. Lopend is dat op een 
avondje te ver. Soms doen we een stukje en 
keren dan halverwege bij het witte hekje om. 
Of we lopen tot de kade en keren daar. Het 
maakt niet uit: het is vanavond droog en zacht. 
Het is lente. 

Jolanda & Hans Lemcke





Beste inwoners van Schoonrewoerd,

Eindelijk is het zover: de feestweek gaat bijna beginnen!
Dit programma gee   een verkort overzicht van wat er allemaal te doen is. 
Meer details vindt u in het programmaboekje dat huis-aan-huis is rond 
gebracht.

Wij hopen dat het een mooie en gezellige week mag worden.

Vrijdag 25 april
Opening en ballonnenwedstrijd
19.30 uur bij de fees  ent
Burgemeester Houtman opent de feestweek bij de tent aan de Kerkweg.
Bent u om deze feestelijke opening te vergeten? De Oranjevereniging rijdt ruim van tevoren met een 
trekker en kar door alle straten om de inwoners op te roepen mee te gaan. Wie het wil mag achter 
de trekker aanlopen om in een grote stoet naar de tent te gaan! De Oranjevereniging deelt bij de tent 
ballonnen voor de ballonnenwedstrijd. Neemt u zelf een pen mee?

Feestavond: De vrienden van Amstel Live! DJ’s on Tour
21.00 uur in de fees  ent
Entree: € 15,- (€ 12,50 in de voorverkoop bij café de Zwaan en het Trefpunt)

We openen de feestweek spe  erend met de VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE DJ’S ON TOUR en optredens 
van  DJANGO WAGNER en RONNIE RUYSDAEL

Zaterdag 26 april :  Koningsdag
Reveille
8.00 uur vanaf de kerktoren
Om 8.00 uur staan er enkele muzikanten van “De Bazuin” uit 
Leerdam op onze kerktoren hun best te doen om u wakker te 
blazen met de reveille. Wilt u hier goed van kunnen genieten dan 
raden wij u aan even naar buiten te gaan. U bent dan gelijk goed 
wakker voor de start van deze feestelijke dag en zo laten u weten 
dat Koningsdag is begonnen.

Optocht met versierde wagens
9.30 uur opstellen bij de fees  ent, 10.00 uur start optocht
Op zaterdagochtend organiseren wij een leuke optocht met 
versierde wagens. Maak samen met je straat, vereniging, 
vrienden, buren, collega’s of andere  crea  eve mensen een mooie 
gemotoriseerde wagen en doe mee aan deze optocht. We hopen 
dat het net zo’n groot succes wordt als 5 jaar geleden.

Aubade
12.30 uur bij de fees  ent
Ook dit jaar word er een aubade gehouden. Maar deze keer bij de fees  ent aan de Kerkweg. En dit 
jaar zal burgemeester Houtman en een aantal wethouders aanwezig zijn. Naast enkele toespraken 
zullen we samen Het Wilhelmus zingen. De Bazuin uit Leerdam zal ons hier muzikaal bij begeleiden. Er 
worden stencils uitgedeeld, zodat u uit volle borst kan meezingen. Wij vinden het al  jd fi jn om te zien 
hoeveel mensen naar de aubade komen dus ook dit jaar bent u van harte welkom.

aansluitend pannenkoekenlunch in de  fees  ent

im van tevorooooooooooooooooooooooooooooo eneeeeeennnneneenneeeneennneeeenneeneeenneeneeennennnnnnnnneeene  met een 
Wie het wil mammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm g achter 



Pannenkoekenlunch
De Pannenkoekenlunch is voor alle kinderen uit Schoonrewoerd. De hele ochtend staan onze vrijwilligers 
pannenkoeken te bakken voor de kinderen bij de fees  ent. Ook in de tent gaan de kinderen en de 
burgemeester smullen van de verse pannenkoeken en wat drinken. We hopen dat iedereen zich net 
zo netjes gedraagt bij ons aan tafel als thuis. Mocht u als ouder ook honger hebben gekregen, want 
zien eten doet eten, kunt u nog een pannenkoek of wafel kopen bij ons aan de kraam. U steunt zo de 
Oranjevereniging.

Zeskamp
14.30 uur (deelnemers om 14.15 aanwezig) bij de fees  ent 
Opgeven kan t/m vrijdag 25 april bij Lia de Jong, Kortgerecht 14. 

Om Koningsdag dag een extra feestelijk  ntje te geven organiseren wij een 
zeskamp! Het is de bedoeling om zoveel mogelijk teams hierbij te betrekken en 
er samen een gezellige middag van te maken. Ben jij 12 jaar of ouder geef je dan 
zo snel mogelijk op met je eigen team! Elk team moet bestaan uit minimaal 6 tot 
maximaal 8 deelnemers (waaronder de captain). 

Feestavond: Bounzloverz 'The Kings & Queens 
edi  on'    
21.00 uur in de fees  ent
Entree: €10,- (€7,50 in de voorverkoop bij café de Zwaan en het Trefpunt)

Koningsdag sluiten we af met een nieuwe edi  e van Bounzloverz 'The Kings & 
Queens edi  on'. DJ Boog zal in samenwerking met Loud Sounds de fees  ent 
fl ink laten shaken op de leukste feestnummers, oldschool, jaren '90 hitjes en 
de beste dance tracks van dit moment! Houd Facebook in de gaten voor meer 
info! :-)

Zondag 27 april
Tentsamenkomst
14.00 uur tent open, vanaf 14.15 uur liederen, 14.30 uur aanvang
Ook op zondag wordt de fees  ent gebruikt, en wel voor het houden van een tentsamenkomst. Ook 
in het geloof mogen we zeggen: ‘Het mag een feest zijn’. Er wordt gebeden en gezongen. Ds. van 
den Berg en Dhr. Jan Meerkerk zullen in deze dienst voorgaan. De collecte komt ten goede aan ‘De 
voedselbank van Leerdam’. Wees welkom in de tent deze middag. 

Maandag 28 april
Bouwfes  jn met lego stenen
10.00 – 12.00 uur in de fees  ent
Entree: € 1,-   
Lee  ijd: basisschool kinderen uit groep 2 t/m groep 8

Op maandagochtend zal de tent omgetoverd worden tot een bouwfes  jn met heel veel legostenen. 
Jullie mogen lekker met de LEGO bouwen, want er zijn blokjes genoeg voor iedereen. Ook doen we een 
paar wedstrijdjes waarmee jullie aan de slag kunnen en misschien win jij wel één van die mooie prijzen. 
Papa en mama mogen advies geven onder het genot van koffi  e of thee aan de bar.

Ik hou van Schoonrewoerd
19.00 uur tent open, aanvang 19.30 uur
Entree: € 2,-
Lee  ijd: voor iedereen

Het razend populaire programma “Ik hou van Holland” hee   Schoonrewoerd bereikt. En het beloo  een 
gezellige familie avond te worden. De vrouwen strijden tegen de mannen uit ons dorp. Door bekende 



spellen en het rad zullen we te weten komen wie het meeste weet van ons dorp. Natuurlijk wordt er 
weleens advies gevraagd aan het publiek. Dus hopen we dat jullie komen kijken en genieten van deze 
strijd tussen de mannen en de vrouwen. Dresscode: mannen: oranje, vrouwen: rood,wit, blauw

Dinsdag 29 april
Ladies night
19.30 – 22.00 uur in de fees  ent
Lee  ijd: vanaf 12 jaar

Kom genieten van een leuk avondje er tussen uit, samen 
of lekker in je eentje. Ondernemers uit Schoonrewoerd en 
omgeving zullen u inspireren op een beurs die gericht is 
op de interesses van de vrouw. Denk daarbij aan sieraden, 
verzorging, boeken, maar ook aan workshops en  jd voor een 
kopje thee of koffi  e. Tevens zal er een verlo  ng plaatsvinden 
met mooie prijzen, mogelijk gemaakt door de standhouders.
Natuurlijk hee   u ook al gehoord dat we op deze avond 2 metamorfoses weggeven. Bent u ook zo 
benieuwd wie het geworden is? Zorg dan dat u om 20.00 uur aanwezig bent wanneer de winnaars 
bekend gemaakt worden. Daarna gaan kapster Marésa Haar & Zo en schoonheidsspecialiste Marieke 
hard aan de slag, zodat u aan het einde van de avond het resultaat kunt bewonderen. 
Om 21.00 uur begint de modeshow waar de allernieuwste collec  e getoond wordt. Aansluitend vindt 
de verlo  ng plaats. Om 22.00 uur krijgt u het resultaat van de metamorfoses te zien. 
Kom kijken op deze avond waar u gezellig kunt shoppen en ideeën op kunt doen! 
Uiteraard is ook deze avond de bar gewoon open voor alle belangstellenden.

Woensdag 30 april
Ouderenochtend
vanaf 10.00 uur in de fees  ent
Entree: € 3,-  (opgeven middels opgave strookje)
Lee  ijd: 55+

30 april… voor het eerst sinds jaren geen Koninginnedag. Wat zal Prinses Beatrix doen, nu ze na lange 
 jd een vrije dag hee   op 30 april? Achter de geraniums gaan zi  en hoe   niet deze dag. Samen met 

fysiotherapieprak  jk de Wiel hopen wij op een ac  eve ochtend met u. De fysiotherapeuten zullen een 
les ouderengym verzorgen. Hee   u daar geen behoe  e aan of bent u niet staat om mee te doen, dan 
kunt u zich mentaal inspannen met een boom klaverjassen, rummikub spelen of sjoelen. 

Na deze fysieke en/of mentale inspanning,  kunt u aanschuiven voor een gezellige broodmaal  jd met 
elkaar. Na deze maal  jd is er een programma voor de jeugd, u bent natuurlijk welkom om te blijven om 
te zien hoe de jeugd zich uitlee    jdens de brandweerspelen.

Brandweerspel: Hoe word ik brandweerman/vrouw
14.00 - ±16.00 uur bij de fees  ent
Entree: gra  s 
Lee  ijd: basisschoollee  ijd

Wil je weleens een echte brandweerman/vrouw zijn en ben je niet bang 
voor een beetje water? Kom dan deze middag naar de fees  ent. In 
samenwerking met de brandweer worden er leuke, maar ook leerzame 
spelletjes georganiseerd. Je kunt nat worden, dus zorg voor droge kleren.

De avond is vrij  om eventueel wat met de straat te ondernemen 
of het dorp met zijn versieringen bewonderen.



Donderdag 1 mei
Bingo
19.00 uur tent open, 19.30 uur aanvang
Kosten: € 7,50 half boekje,  € 10,- heel boekje, € 2,- superronde

Bingo wie kent het niet! Een leuk spel waar je ook wel een por  e geluk voor moet hebben. Op deze 
avond zijn prach  ge prijzen te winnen. Wat dacht u cadeaubonnen, andere mooie prijzen van bekende 
ondernemers en bedrijven. Ook is er een superronde met natuurlijk super-super prijzen!

Vrijdag 2 mei:
Feestavond met TOTAL ECLIPS
21.00 uur in de fees  ent
Entree: € 10,-  
(€ 7,50 in de voorverkoop bij café de Zwaan en het Trefpunt)

Zaterdag 3 mei
Brandweeroptocht ‘BRANDWEER DOOR DE JAREN HEEN’ 
11.00 vertrek vanaf de kazerne,  13:00 opstellen op Dorpsstraat, vanaf 13.30 te bezich  gen
Op deze dag organiseert de vrijwillige brandweer van de post Schoonrewoerd een optocht van 
oude brandweervoertuigen met als thema ‘Brandweer door de jaren heen’. De optocht zal door het 
dorp en de nabije omgeving trekken. Uiteraard zal ook de oude, Schoonrewoerdse brandweerauto 
meerijden. Na de optocht worden de brandweervoertuigen op de Dorpsstraat opgesteld, waarna alle 
belangstellenden de gelegenheid hebben de brandweervoertuigen te bewonderen. En wie dur   en 
wordt goedgekeurd door de brandweer kan even de hoogte in met de hoogwerker van de brandweer 
Leerdam.

Vrijmarkt
12.00 - 17.00 uur op de Dorpsstraat

Wat is er mooier dan een vrijmarkt in de kern van ons 
dorp? Een vrijmarkt voor iedereen; zowel kinderen als 
volwassenen kunnen hun spulletjes aan de man brengen. 
Of het nu speelgoed is of spullen van de zolder het maakt 
niet uit, er kan net iets tussen zi  en wat de bezoekers 
kunnen gebruiken of wat hun verzameling compleet 
maakt. Ook ondernemers, verenigingen en hobbyisten 
zijn van harte welkom om zichzelf en hun producten te 
presenteren.
U kunt vrij uw spullen tentoonstellen op het kerkplein, 
ook is er de mogelijkheid om een marktkraam te huren 
(halve kraam  € 7,50, hele kraam € 15,- opgeven via het 
invulstrookje). 

Eigooien
15.00 uur (opgeven tot 14.30 uur) op de Dorpsstraat voor café de Zwaan
Inschrijfgeld: € 5,-   
Lee  ijd: vanaf 16 jaar

Dit jaar introduceren we een nieuw spel namelijk eigooien. Het is net zo leuk 
als het klinkt. Een koppel bestaat uit 2 personen. De een gooit onderhands 
het ei naar de ander die het ei dan heel vangt. We beginnen vanaf 9 meter. Ei 
gevangen dan ga je verder na de volgende afstand die 3 meter verder is. En zo 
gaan we verder tot er een winnaar over is. Die gaan er dan vandoor met het 
prijzengeld en jullie zijn de beste eigooiers van het dorp! We geven 2 prijzen 
weg namelijk 1 voor het beste vrouwenteam en 1 voor het beste mannenteam.



Afslui  ng met VUURWERK
22.00 uur bij de fees  ent
Op zaterdagavond 3 mei zal ‘feestweek 2014’ worden afgesloten. Nog even nagenieten van deze mooie 
week..? Dat kan! Om 22.00 uur zal er een mooie vuurwerkshow gegeven worden.  Het vuurwerk is 
tevens de start van het laatste knalfeest van deze feestweek.

Feestavond: HET FOUTE FEEST!! 
met Q-MUSIC DRIVE IN SHOW,  het FOUTE UUR 
en een optreden van STEF EKKEL
21.00-01.00 uur in de fees  ent
Entree: € 15,- (€ 12,50 in de voorverkoop bij café de Zwaan en het Trefpunt)

Een knalfeest wordt nóg ve  er met de Q-dj's. Enne... ben je fan van Het Foute 
Uur? Goed nieuws, want Het Foute Uur is een onderdeel van het Foute Feest.  
Kom in een FOUT KOSTUUM! 
De meest originele crea  e wordt beloond met een FOUTE PRIJS!

Tent- en feestregels
Om er met zijn allen een gezellige week van te maken, zijn er ook een aantal regels:
- Bij ieder evenement is legi  ma  e verplicht.
- De gehele week is deelname op eigen risico.
- De Oranjevereniging/ het Partycentrum is niet verantwoordelijk voor diefstal, vermissing of 

vandalisme.
- De gehele week houden we ons aan het drankbeleid. Wij hopen van jullie ook? Bij overtreding 

van het beleid zijn de consequen  es voor eigen rekening.
- We houden rekening met onze dorpsgenoten en omgeving en gaan rus  g naar huis, dus geen 

geluidsoverlast.

Regels met betrekking tot straatversiering:
- Doorrijhoogte moet minimaal 4.3 meter zijn.
- Doorrijbreedte moet minimaal 4 meter zijn.
- De hoeken van de straat moeten vrij blijven zodat iedereen er goed door kan.
- Brandkranen en bluswaterplaatsen moet vrij blijven.

 
Regels optocht:
- Geen grote tractoren met hele grote karren en geen vrachtwagens

want deze kunnen sommige punten van de route de bochten niet nemen.

Tot ziens in de feestweek!

Het bestuur van  Oranjevereniging Schoonrewoerd
Partycentrum Schoonrewoerd  
Eetcafé De Zwaan



opgavestrookjes:

Zeskamp
Zaterdag 26 april 2014,

Deelname is geheel op eigen risico!

Naam team : …..............................................................................................
Naam teamlid 1 (Captain) : …................................................lee  ijd:...........
Adres : ….......................................................................................................
Postcode/woonplaats : ….............................................................................
Telefoonnummer / Mobiel : ….....................................................................
E-mailadres : ….............................................................................................

Naam teamlid 2 : …................................................lee  ijd:..........
Naam teamlid 3 : …................................................lee  ijd:..........
Naam teamlid 4 : …................................................lee  ijd:..........
Naam teamlid 5 : …................................................lee  ijd:..........
Naam teamlid 6 : …................................................lee  ijd:..........
Naam teamlid 7 : …................................................lee  ijd:..........
Naam teamlid 8 : …................................................lee  ijd:..........

Ouderenochtend
woensdag 30 april

Naam : …....................................................................................................................................
Adres : …....................................................................................................................................
Postcode/woonplaats : …..........................................................................................................
Telefoonnummer: …..................................................................................................................
Aantal personen : …..................................................................................................................

Vrijmarkt
Zaterdag 3 mei

Naam : ….................................................................................................................................
Adres : ….................................................................................................................................
Postcode/woonplaats : ….......................................................................................................
Telefoonnummer: …...............................................................................................................
Hele kraam (€ 15,-) of halve kraam ( € 7,50) : …....................................................................

Deze stroken kunt u ingevuld inleveren bij De Dagwinkel, Rik Middelkoop (Prins Bernhardstraat 8) 
of Agnita de With ( Masada 5). Of mail naar info@oranjeverenigingschoonrewoerd.nl.



Herinneringen 
Met bijzondere gedenkdagen gaan je gedachten 
wel eens heel ver terug in de tijd.
We hopen binnenkort zo’n bijzondere 
gedenkdag te vieren, vandaar dit schrijven. Als 
jullie dit lezen is deze dag al weer verleden tijd.

60 jaar getrouwd
We hopen namelijk 7 april 60 jaar getrouwd te 
zijn. Mijn geheugen is nog goed, zeker voor de 
dingen die voor het jaar 2000 gebeurd zijn. 
Ik zou mijn belevenissen kunnen beschrijven in 
de crisisjaren ’30 of in de tweede wereldoorlog, 
over mijn schooltijd, over mijn eerste 
werkdagen bij een dorpstimmerman, over mijn 
jeugdjaren, over een eigen bedrijf beginnen, 
over mijn hobby’s, o.a. reizen en trekken, bij 
voorkeur met een groep kinderen, gedeelde 
vreugd is dubbele vreugd. 

Buitenlandse kinderen
Over buitenlandse kinderen halen en laten 
zien hoe wij hier in Holland leven: we haalden 
Franse kinderen in huis die via het Franse Leger 
des Heils (Salut d’Armee) kwamen. Sommige 
mensen hier op ’t dorp dachten dat ik een 
Heilsoldaat van het Leger des Heils geworden 
was. Over al deze periodes apart zou al een 
verhaal te schrijven zijn. 

86 levensjaren
Maar ik zal proberen in heel grote stappen 
mijn 86 levensjaren te beschrijven. Voordat ik 
daar aan begin eerst mijn hoogtepunt en een 
dieptepunt in mijn levensjaren. 

Hoogtepunt
7 april 1954 trouwde ik met Geertje Annigje 
Geluk, geboren in Capelle a/d IJssel en getogen 
in Kralingse Veer, als kruideniersdochter. Tot 
haar trouwdag heeft ze achter de toonbank 
gestaan en met een boekje klanten gaan 
horen. Kralingse Veer is geannexeerd door 
Rotterdam, dus we trouwden in het stadhuis 
van Rotterdam, dit is wel niet zo romantisch, 
want het gebeurt nogal eens dat er 10 of meer 
stellen gelijk trouwen. Wij en nog vier anderen 
trouwden gelijk, één keer het trouwformulier 
voorlezen, dit geldt voor alle paren. Onze 
overtrouw was in de Westerkerk in Capelle a/d 
IJssel door ds. D. van Lokhorst, onze trouwtekst 
was Joh. 2 vs 2a “En Jezus was ook genood”. 
De voornaam van ds Lokhorst was ook Daniël. 
Hij zei tegen mij: “Probeer eens te leven zoals 
Daniël die in de Bijbel genoemd wordt”, maar 
dit is me niet gelukt.

Dieptepunt
Dit was het hoogtepunt in mijn leven en nu 
een dieptepunt. Dat was mijn bedrijf: het was 
rijzen, blinken en verzinken. Ja, dat verzinken 
viel me heel zwaar. Dat kostte me tranen, ja 
heel veel tranen, bedrijf failliet, werknemers 
die 20 – 30 zelfs 40 jaar bij ons gewerkt hadden 
moesten naar een ander bedrijf. Dan zie je de 
busjes vol gereedschap voorgoed wegrijden, 
dit blijft op mijn netvlies staan, daar heb ik het 
na zoveel jaar soms nog moeilijk mee.
Dus dit waren mijn hoogte- en dieptepunt.

Schrappen
In ’t klad heb ik een verhaal geschreven vanaf 
mijn 6e jaar, maar dit was veel te lang voor de 
Klepper, ik ben gaan schrappen, nog te lang, 
weer gaan schrappen, nog steeds te lang voor 
de Klepper. Zelf heb je er leuke herinneringen 
aan, maar dan moet je nuchter zijn, het is toch 
niet interessant voor een ander.
Maar om nu te eindigen met de woorden: 
“En ze leefden lang en gelukkig” dat vind ik 
te kort door de bocht. Dan toch maar stukjes 
overschrijven die ik nog niet geschrapt heb.

Een stukje uit mijn jeugd
Een zangvereniging had je op veel dorpen, 
ik werd lid, net als veel andere jongens, van 
de zangvereniging, niet omdat we zo graag 
of mooi konden zingen, maar veel meisjes 
mochten alleen ’s avonds naar de zang en naar 
de catechisatie, alleen jammer dat de meisjes 
op een andere avond catechisatie hadden dan 
wij jongens. Gezamenlijk paste niet volgens 
onze dominee. Dus ’s avonds als de meisjes uit 
catechisatie kwamen naar het dorp fietsen in 
de hoop dat je een meisje thuis mocht brengen. 
De zang was gemengd, we studeerden een 
zangstuk in, jammer dat ik het niet helemaal 
meer ken, maar enkele regels zijn mij altijd 
bijgebleven, namelijk “Waar werd oprechter 
trouw, dan tussen man en vrouw, twee zielen 
gloeiend aaneen gesmeed, die liefde is sterker 
dan de dood”. Ja, twee zielen gloeiend aaneen 
gesmeed. Ieder dorp had wel een dorpssmit, 
wij hier op Schoonrewoerd hadden Dirk Jan 
Merkerk als dorpssmit, met eigen ogen heb ik 
gezien hoe hij ringen maakte, niet van goud, 
maar gewoon van ijzer. Een ring, symbool van 
liefde en trouw. Als hij het ijzer rond gebogen 
had, legde hij de dun uitgesmede einden niet 
tegen elkaar, maar naast elkaar, maakte ze 
gloeiend heet en deed net als een bakker met 
deeg, hij rolde en hamerde op het aanbeeld, 
zodat het één werd, je kon geen eind meer 
vinden en niet stuk te krijgen. Zo hoort het bij 
elk huwelijk te gaan.



Maar je kan niet alleen van de liefde leven, er 
moet ook gewerkt worden.

48 uur
De eerste werkweken waren 48 uur werken, 
ook zaterdag ’s morgens, je was zo moe als 
een hond, maar trots als je je eerste loonzakje 
thuis kon brengen.
Na de ambachtsschool naar een 
dorpstimmerman, daar wordt van verwacht dat 
hij alles kan en alles moet doen.

Brandewijntje 
Zoals toen normaal was, als er iemand 
overleden was, werd als één van de eersten de 
dorpstimmerman gewaarschuwd. Hij moest de 
maten van de overledene meten en bespreken 
wat voor grafkist gemaakt moest worden, 
iedereen kreeg een kist op maat, zoals een 
maatpak. De kist moet waterdicht zijn, met  
pek of zwaar vetvrij papier, daar overheen zijde 
enz. De maten mochten we uit eerbied niet met 
een duimstok langs het lichaam leggen, maar 
dit deden we met een klosje zwart band en 
veiligheidsspelden. Als de kist klaar was moest 
ik mee om te kisten (de overledene in de kist 
leggen). Als het lichaam netjes in de kist lag, 
werd de familie geroepen om te kijken, daarna 
was het traditie dat je een brandewijntje met 
suiker kreeg.
We hadden thuis geen geld voor een borreltje. 
Toen ik 15 of 16 jaar was had ik nog nooit een 
brandewijntje op, en ik maar nippen, iedere 
druppel voelde ik brandend door mijn slokdarm 
gaan en m’n baas maar kijken, schiet nou toch 
eens op, ook dit vergeet ik nooit meer. Toen ik in 
1959 het bedrijf van wijlen Gedessen overnam, 
ging het hier precies eender ook na het kisten 
een brandewijntje met suiker, alleen was ik nu 
baas en ging met een buurman kisten.

Ooievaarsnest
Inmiddels heb ik al verteld dat we het bedrijf 
van Gedessen overgenomen hebben. Van 
burgemeester Visser kreeg ik opdracht een 
hardhouten vlonder te maken, waarop een man 
van de Natuur- en Vogelwacht, een begin van 
een ooievaarsnest zou maken. De burgemeester 
zei, in de Bijbel staat ergens dat de ooievaars 
hun nesten in de dennenbomen maken, zorg 
jij dat er vanmiddag heel wat dennentakken 
voorhanden zijn. Dit was niet zo’n makkelijke 
opdracht voor een dorpstimmerman, een 
snoeizaag in de VW-bus, een eindje het bos 
ingereden bij Baarn, schichtig om me heen 
kijkend, links en rechts wat dennentakken 
afgezaagd en snel naar hier waar de man van 

Natuur- en Vogelwacht ze met koperdraad op 
de vlonder gebonden heeft, ja en dan op de 
schoorsteen van het gemeentehuis zien te 
krijgen zonder kraan. 
Een dorpstimmerman moet alles kunnen: 
schragen op dak, lange steigerpalen, 
dwarshout, katrol lang touw en het kwam op 
de schoorsteen. Veel heb ik op film staan. 
Even tussendoor, er waren toen maar twee 
ooievaarsnesten met wilde ooievaars waar op 
gebroed werd, één in Rouveen en één hier op 
Schoonrewoerd.

40 jaar getrouwd
Toen we 40 jaar getrouwd waren, heb ik 2 
Poolse, 2 Slowaakse 4 Roemeense en 2 Franse  
kinderen laten halen, maar dit liep mis. Het 
was net als in Babel, ze konden geen van allen 
een andere taal, alleen hun eigen taal.
Ze waren allen al eens eerder bij ons geweest, 
dus wij waren geen vreemden voor ze, reuze 
gezellig. Het was prachtig weer en we zijn met 
z’n allen naar de Keukenhof geweest.
Graag had ik dit nu met ons 60-jarig huwelijk 
nog eens herhaald, helaas lieten de financiën 
het niet toe.

(Al de overige jaren staan op m’n kladblaadje.)

Bikker

  VRAGENUURTJE                                    14 mei 2014
                  Voor al uw vragen, wensen en           opmerkingen betreft Schoonrewoerd.                        Met  a ntwoorden  van                         Cees Uittenbogaard
                                    19:30 - 20:30                  Partycentrum Schoonrewoerd

                                                                                                                                                                                 
       ontwerp van www.naomiabbel.nl
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na zo’n zachte winter merk je 
haA st niet dat het voO rjaA r 
alweE r voO r de deur staA t.

Tijd voO r de 
schoO nmaA k, dan 
gaA n  we met ons 
hele dorp fris de 

lente in.

Wat fijn dat julL ie 
alL emaA l meE doen!

We gaA n voO r eE n 
schoO n 

schoO nrewoerd!

OngeloO flijk wat 
mensen wegG oO ien...

Mijn bezem is nu al 
versleten tot op 

het hout.
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The 
Finishing 
touch!

nou Ad, je hebt 
je weE kend wel 

verdiend!

Kijk dit 
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Ha, heb jij 
het trapje 
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Kun je me 
moO i helpen 

met de ramen!
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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"



Hier een berichtje van de w.s.v. S.I.A.

Het is weer bijna zo ver dat we allemaal 
onze wandelschonen aan kunnen doen 
om de wandeltocht te gaan lopen.

Deze wordt gelopen op 14 juni 2014. 
Vanaf 6 uur kunt u starten voor de 50 
km. Om 7 uur voor de 40 en 30 km en 
na 8 uur voor de 20, 15, 10 of 5 km.

We hebben weer mooie routes uitgezet.
Het startpunt is: Café de Zwaan
Dorpsstraat 5, 4145 KA Schoonrewoerd.

Voor meer informatie:
Nel van Meeteren (0345-615648)

VIJFHEERENLANDENTOCHT



 

 
 

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 



Nieuws van de Noachschool

Zoals in (bijna) elke Klepper ook deze keer een 
bijdrage van de Noachschool. De zon heeft de 
afgelopen weken vaak uitbundig geschenen. 
De fruitbomen (peren, kersen en appels) staan 
op dit moment volop in bloei. Het is lente! 
Lange tijd hoopte ik op een vorstperiode om 
op het vernieuwde plein toch nog een rondje 
met de kinderen te kunnen schaatsen, maar... 
wat is het lekker, die warmte van de zon! Het 
zonlicht geeft je energie! Die energie is nodig 
om al het werk dat voor ons ligt met frisse 
moed op te pakken. Maar eerst neem ik u nog 
even mee naar de Noachschool en vertel ik u 
wat wetenswaardigheden van de afgelopen 
periode. Ik wens u veel leesplezier!

Koningsspelen 2014
Op D.V. vrijdag 25 april houden we voor de 
tweede keer de koningsspelen, een dag van 
feest met spelletjes in het dorp! Ook kregen 
we veel aanmeldingen van leerlingen van de 
Regenboog. Zij hebben 25 april al vakantie, 
maar een aantal wil gelukkig graag meedoen 
met de koningsspelen 2014. We beginnen 
de dag met een ontbijt in de tent van de 
Oranjevereniging bij de Wiel. Daarna gaan we 
terug naar school voor de uitleg van de spelen 
en de opening. Dan vertrekken de kleuters 
naar het kleuterplein voor hun spelletjes 
en de andere kinderen trekken de wijk in, 
waar op verschillende plaatsen spelletjes 
worden gespeeld. We gaan ervan uit dat de 
Koningsspelen weer een groot succes worden, 
maar dat we beter weer hebben dan tijdens de 
vorige editie!
 
Cito toetsen
In de afgelopen periode zijn in alle groepen 
Citotoetsen afgenomen. De Citotoetsen zijn 

methode-onafhankelijk en geven een goed 
beeld van de ontwikkeling van de individuele 
leerling, de groep en de school. De resultaten 
van de toetsen zijn geanalyseerd. In de groepen 
zijn de resultaten en analyses verwerkt in de 
groepsoverzichten en -plannen. Zo hebben 
we elk kind weer goed in beeld en weten 
we wat we in de komende periode met elke 
leerling willen gaan bereiken. In groep 8 is 
de Cito-eindtoets afgenomen. Groep 8 scoort 
goed. Ruim boven het landelijk gemiddelde 
en ook boven de verwachte score. We zijn 
dus supertrots op onze achtste groepers. Alle 
leerlingen van groep 8 hebben inmiddels ook 
een nieuwe school gekozen, waar ze volgend 
jaar naar toe zullen gaan. De komende periode 
moet nog wel veel werk verzet worden om de 
leerlingen goed voor te bereiden op de nieuwe 
scholen en de VO-scholen op onze leerlingen. 
 
Themaweek
In de afgelopen tijd hadden we de tweejaarlijkse 
themaweek. In elke groep werkten we rond 
een bepaald thema. Veel groepen gingen op 
excursie.
De kleuters en groep 3 werkten aan de hand 
van het thema ‘In de tuin’. In de tuin rondom 
de school werden plantjes gepoot  en bloemen, 
groente en kruiden gezaaid. Ook komt er een 
echte broedmachine met eieren, zodat we 
over een paar weken kuikentjes hebben…. 
Spannend! Groep 4/5 werkte over Rembrandt. 
Zij brachten een bezoek aan het Rembrandthuis 
in Amsterdam. Groep 6/7a werkte rondom het 
thema Werelderfgoed. De Hollandse Waterlinie 
staat daarvoor op de nominatie en daarom 
ging groep 6/7a op excursie naar het Geofort in 
Herwijnen. Groep 7b/8 werkte over ‘Nederland 
Waterland’. Zij hebben rondom dit thema ook 
een excursie naar het Geofort gehad. Verderop 
vindt u een fotoverslag uit de verschillende 
groepen.
 
Overgang leerlingen Regenboog
Volgend schooljaar komen alle huidige leerlingen 
van de Regenboog bij ons op school. Deze 37 
leerlingen worden in groep 4 t/m 8 geplaatst. 
Het is belangrijk dat de kennis die de Regenboog 
over de leerlingen heeft wordt gedeeld met de 
leerkrachten van onze school, de zogenaamde 
warme overdracht. Anderzijds is er voor de 
leerlingen die naar ons toekomen ook veel 
‘nieuw’. Om de overgang voor de leerlingen zo 
goed mogelijk te laten verlopen hebben we een 
plan gemaakt. Voorbeelden van activiteiten zijn:

• Na de meivakantie brengen wij per vak 
drie lesboeken naar de Regenboog, 





zodat de leerlingen kunnen kijken 
waar ze volgend jaar uit gaan werken. 

• Op 18 juni is er een snuffelmorgen. We gaan 
dan een ‘Klasgenotenboek’ maken. In elk 
boek maken alle leerlingen een bladzijde en 
komt er een overzicht van de leerkrachten 
met foto.  Alle leerlingen krijgen dit boek 
voor de zomervakantie mee naar huis.

• Elke leerling krijgt een maatje. Dit maatje 
helpt de nieuwe leerling op weg en legt uit 
hoe wij op school met elkaar omgaan en wat 
de schoolregels zijn. 

Kijkmorgen groep 0 t/m 8
Op donderdag 6 maart was het feest op 
school. Heel veel ouders, opa’s en oma’s, ooms 
en tantes kwamen een kijkje in de groepen 
nemen. Gewoon bij de kinderen aan een tafel 
en samen de les meemaken. Moeders aan 
het rekenwerk, een taalactiviteit, luisteren 
naar een Bijbelverhaal en heerlijk zingen. 
We hadden drie rondes georganiseerd, zodat 
de ouders echt bij al hun kinderen in de 
klas konden kijken. We kijken terug op een 
geslaagde morgen. Het was fijn om elkaar ook 
op deze manier te ontmoeten. Leuk om te zien 
en te horen dat het onderwijs in de loop van de 
jaren wel is veranderd, maar kwalitatief zeker 
niet minder is geworden. 

Feestweek Schoonrewoerd
In aansluiting op de Koningsspelen begint de 
Schoonrewoerdse Feestweek. Als Noachschool 
willen we ons ook presenteren. Op het 
parkeerterrein voor de school komt een grote 
Ark met heel veel dieren te staan. Tijdens atelier 
hebben de leerlingen de dieren, die door John 
en Marith Sterk zijn getekend en uitgezaagd, 
met behulp van ateliermoeders geschilderd. 
Het resultaat is mooi! Het bijschrift is: ‘God 
zorgt ook voor jou!’ We hopen dat ook u naar 
’onze’ Ark zal komen kijken!    

In de volgende Klepper hoop ik u foto’s te laten 

zien van de Koningsspelen en de snuffelmorgen 
voor de leerlingen van de Regenboog.
 
Met vriendelijke groeten, 
ook namens de collega’s,

Kees de Korte, Directeur Noachschool
Zorg voor iedereen!



 

 
 

 
 
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



Op 19 oktober 1984 vertrokken 
twee Schoonrewoerders naar 
Saarmund in de voormalige 
DDR. Dat waren Hans Ippel 
en Hans van Wijngaarden, die 
namens de Gereformeerde 
Kerk in Schoonrewoerd, op 
uitnodiging van de Evangelische 
Kerkgemeente van Saarmund, 

een kennismakingsbezoek gingen brengen. 
Deze kennismaking is zo voorspoedig verlopen 
dat er sindsdien een jaarlijks contact is 
ontstaan. Voor ‘Die Wende’ in 1989 was het 
éénrichtingsverkeer, daarna kon het contact 
gelukkig in beide richtingen worden voortgezet.

Het is nu dus 30 jaar geleden, dat het eerste 
contact is gelegd en het is onze beurt de 
Saarmunders te ontvangen. Hun bezoek is 
gepland van vrijdag 30 mei tot en met zondag 
1 juni. We verwachten dit jaar weer een groep 
van 20-25 personen te mogen ontvangen.
Om deze 30 jaar extra luister bij te zetten hebben 
we  kunstenares  Anneke Bollebakker  
bereid gevonden om haar schilderijen bij ons 
te exposeren.

Anneke is kunstenares met een geheel eigen 
stijl, woonachtig in Vianen. Wie naar haar 
schilderijen kijkt, wordt getroffen door het 
sierlijke lijnenspel en de krachtige kleuren. 

Omdat zij een enthousiast christen is, zal de 
oplettende kijker een Bijbelse boodschap in 
haar werken kunnen ontdekken. Mensen laten 
ontdekken dat ‘Gods creatie en trouw alom 
aanwezig is’ op haar eigen creatieve manier, 
dáár zit haar passie. Zij maakt de laatste 
tijd steeds vaker gebruik van multimedia, 
waarbij zij op subtiele wijze o.a. papier, 
zand, koffiedik, prikkeldraad, visnetten of 
zelfs vermicellilettertjes in haar schilderijen 
verwerkt. Haar recentste schilderijen ‘De zaaier 
‘en ‘De schepping’ zijn mooie voorbeelden 
van haar kunst met een boodschap én 
multimedia.  Deze en vele andere werken zijn 
op de tentoonstelling te zien. Recentelijk nog 
heeft haar werk gehangen in de Grote Kerk 
van Vianen. Voor meer informatie: zie www.
annekebollebakker.nl

U bent van harte welkom op de expositie in De 
Lichtkring - Dorpstraat 48 te Schoonrewoerd. 
Geopend:  Hemelvaartsdag na de kerkdienst 
vanaf ca. 10.30 uur tot 12.00 uur en natuurlijk 
tijdens de Schoonrewoerdse markt, vrijdag 30 
mei van 9.30 uur tot 12.30 uur.

De Saarmund commissie 
van de Gereformeerde kerk Schoonrewoerd

Expositie in De Lichtkring ter gelegenheid van:
30 jaar Partnerschap Schoonrewoerd – Saarmund

Baanvegers

Op veler verzoek alsnog de namen van de baanvegers: Teunis van Zanten, Otto de Keyzer, Aart 
den Hartog, Gerrit van Zanten, Kees de Burger sr., Aart van Weverwijk sr. en Joost van Zanten



Aglow Leerdam
Graag willen we in deze Klepper weer eens van 
ons laten horen. Aglow is een interkerkelijke, 
wereldwijde organisatie van christenvrouwen, 
met als doel vrouwen bekend te maken met het 
evangelie van Jezus Christus en het ontmoeten 
en bemoedigen van elkaar.

Eén keer in de maand, dat is in Leerdam de 
eerste maandag van de maand (wanneer de 
sirene om 12 uur gaat  ) komen we bij elkaar 
om te luisteren naar een opbouwende, bijbelse 
boodschap. Er is veel ruimte voor lofprijs en 
aanbidding en (persoonlijk) gebed.

Aglow Leerdam is een plaats waar je welkom 
bent en een plaats waar je jezelf mag zijn.

Inmiddels bestaat  Aglow Leerdam alweer  7 
jaar. Voor de vakantie zijn er nog twee Aglow-
avonden. Op maandag 12 mei (i.v.m. de 
meivakantie de 2e maandag van de maand, 
dus geen sirene  ) hoopt bij ons te spreken 
Heleen Bénard uit Ermelo en maandag 2 
juni is er een avond waar ook mannen welkom 
zijn. Dan spreekt Johan Schep uit Gorinchem.

Wil je meer weten over het christelijk geloof, 
wil je opgebouwd worden in het geloof, wil je 
andere vrouwen ontmoeten? Kom dan eens 
kijken bij Aglow Leerdam!

We komen bij elkaar in de Bethelkerk, Westwal 
29a. De avond begint om 20.00 uur en koffie 
en thee staan klaar vanaf 19.45 uur.

Graag tot ziens en een hartelijke groet van het 
team van Aglow Leerdam.

Adri van Beuzekom  (641933) 
Karin Blomsma (642115) 
Linda het Lam (641910)
Hennie Verwoert (615079)
www.aglow.nl/leerdam

VakantieBijbelClub 
Schoonrewoerd

D.V. 26, 27 en 28 augustus

Beste kinderen en ouders van ons dorp,

Het duurt nog even, maar op dinsdag 26 
t/m donderdag 28 augustus zal er weer een 
VakantieBijbelClub in ons dorp gehouden 
worden. Alle kinderen van groep 1 t/m groep 8 
zijn van harte uitgenodigd!
 
Hoe zien de dagen eruit? We beginnen met 
bidden, zingen en Bijbelverhalen. Naast de 
gezelligheid met elkaar worden er allerlei 
creatieve werkjes gemaakt en leuke spellen 
gedaan. Het thema is Ondersteboven, dus dit 
belooft wat! Zorg dat je er erbij bent!

De dagen zijn in het Dorpshuis vanaf 9:30 tot 
12:00 uur. Op woensdag kun je blijven eten en 
is er ’s middags een leuke spelmiddag voor de 
kinderen van groep 3 t/m 8. Het programma 
duurt dan tot 15:00 uur. 
Natuurlijk mag u als ouders ook komen kijken 
wat uw kind allemaal gedaan en geleerd heeft. 
Donderdagavond bent u van harte welkom 
vanaf 19:00 uur. Als u meer wilt weten kunt u 
contact opnemen met: 
Dineke Kamp 
t: 0345-643930
e: vbcschoonrewoerd@gmail.com

Schrijf de bovengenoemde data vast in uw 
agenda. We zien uit naar uw en jouw komst!

de VBC-commissie

?
ondersteboven!

ondersteboven!



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 



Milieubewust geteeld fruit 
voor een gezonde prijs 

 

 
 
 

Het adres voor:
- appels 
- peren 
- aardbeien 
- eieren 
- natuurlijk appelsap 
- aardappels 
- uien 
- sinaasappelen 
- seizoensproducten 
- honing 
- bijenwaskaarsen 

 
 
 Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd 
 Tel. 0345 - 641937 
 
 

 

 
 
 

GEBR. MIDDAG B.V. 
Bouw- en Aannemingsbedrijf 

 
 

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor: 
NIEUWBOUW - VERBOUW 

ONDERHOUD - RESTAURATIE 
 
 

 
 
 

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 



70 jaar organist

Zondagmorgen 6 april was er een heel bijzonder 
jubileum: we hebben gevierd dat Hennie 
Rijneveld 70 jaar trouw het orgel bespeelt. 

Goede rekenaars onder u zullen zich wel even 
op de bol krabbelen, want hoe oud is Hennie dan 
wel niet en hoe jong is hij begonnen? Hennie is 
nu 85 jaar en begon op zijn 15e met orgelspelen 
in de Gereformeerde Kerk in Ameide. 

In het oorlogsjaar 1944 waren beide vaste 
organisten van de kerk verdwenen. De een 
was te werk gesteld in Duistland en de ander 
besloot onder te duiken. Men wist wel dat in het 
gezin Rijneveld een getalenteerde jongeman 
was. Nee, die jongeman werd voor die taak 
niet gevraagd in die tijd, het werd hem gewoon 
gezegd. Hennie zegt zelf: “Die eerste keer 
ging eigenlijk heel goed. Er was niemand die 
commentaar leverde en zo werd ik als organist 
volledig geaccepteerd.”

Deze zondagmorgen had Hennie ook dienst op 
het orgel en nietsvermoedend was hij ook deze 
morgen naar Schoonrewoerd gekomen om te 
spelen. Hij heeft vast wel iets voelen aankomen 
toen bijna twee kerkbanken zich vulden met 
‘Rijnevelders’ groot en klein, jong en oud. 
Al aan het begin van de dienst ( Hennie had 
pas enkele liederen gespeeld) werd hij naar 
voren geroepen. Hij werd toegesproken door 
de voorganger , die aankondigde dat het een 
bijzondere dienst zou gaan worden. Vervolgens 

werd het volgende lied aangekondigd en je zag 
Hennie wat onrustig kijken zo van: “Ho, ho ik 
moet nog helemaal terug naar boven naar het 
orgel…”  Maar hij kon rustig in de kerkbank 
blijven zitten: er zat al een andere organist 
klaar. 

Vervolgens waren er toespraken van een zoon 
en de kerkenraad. Er was prachtig dwarsfluit 
spel door een familielid, een gedicht door een 
kleinkind… het werd een mooie en ontroerende 
dienst. Ook het koor Zout, waar Hennie lid van 
is, zong. Hennie zingt in dit koor de baspartij. In 
de overdenking, gebaseerd op lied 531: “Jezus 
die langs het water liep…” werd die bas ook 
meermaals genoemd. De bas is in samenzang 
en muziekspel vaak de steunende onderlaag, 
de bodem die zo onmisbaar is om te kunnen 
lopen. De verbinding met Hennie was goed 
getroffen.  

Dank, Hennie Rijneveld, voor zoveel muziek 
gespeeld met zoveel toewijding al die jaren. En 
hopelijk nog een aantal jaren hierna. 



Zaterdag 29 maart was de landelijke 
opschoondag een feit: tijd voor de grote 
voorjaarsschoonmaak van ons dorp.

’s Morgens om 9.00 uur verzamelden 
ruim 35 vrijwilligers, waarvan zeker een 
derde kinderen, zich bij de Dagwinkel. 
Al snel vertrokken de eerste ploegen, 
gewapend met prikkers, handschoenen en 
vuilniszakken in de richting van de route 
waarvoor hij/zij was ingedeeld. 

In tegenstelling tot de vorige keer was het 
deze dag prachtig weer; het werd zelfs 
warm op deze stralende voorjaarsdag. 
En ook deze keer werden we verwelkomd 
door gastvrije mensen die ons halverwege 
de ochtend van koffie voorzagen.

We vinden het fijn dat het aantal vrijwilligers 
ook deze keer weer toegenomen is. Ook 
zijn we heel blij dat de Noachschool zijn 
medewerking had toegezegd en diezelfde 
week met een groot aantal kinderen de 
wijk is ingegaan om de rommel op straat 
en in het openbare groen op te ruimen. 

Het is een gezellige morgen geworden 
en het goede nieuws is, dat er minder 
zwerfafval lag dan de vorige keer. We 
hopen dat dit mooie initiatief aanstekelijk 
werkt en mag groeien, ook in andere 
plaatsen in de regio, zodat we allemaal 
kunnen (blijven) genieten van een 
schone omgeving en een  SCHOON 
SCHOONREWOERD! 

Rond 12.00 uur werd het opgehaalde afval 
verzameld op het kerkplein, waarna het 
naar de gemeente werd gebracht.

Deze morgen, waarop gezelligheid boven 
alles ging, hebben we gezamenlijk 
afgesloten met soep en broodjes, heerlijk 
in de voorjaarszon op het dakterras bij Ad 
en Tineke de Jong.

Anneke Schreurs

SCHOONrewoerd HEEL SCHOON…



Afgelopen Zaterdag werden wij om 9.00 
uur verwacht bij Ad en Tineke's Dagwinkel 
om het dorp Schoonrewoerd schoon te 
maken. 
Ad en Tineke stonden ons op te wachten 
en deelden ons in groepjes in en deelden 
vuilniszakken en vuilgrijpers uit!

Er waren gelukkig een hoop mensen 
die zich aangemeld hadden. We waren 
in totaal met 11 kinderen. Volgend jaar 
hoopt Ad op meer kinderen en zei: neem 
je vriendjes en vriendinnetjes maar mee. 

De Noachschool had vrijdag al een start 
gemaakt!

En we hopen dat er meer vuil wordt 
gedeponeerd in de vuilnisbakken omdat 
wij wederom ons handen weer vol hadden 
om het dorp weer schoon te maken.
Er werden in totaal 2 volle aanhangwagens 
gevuld met grof vuil en vuilniszakken. 
Deze werden later naar de stort gebracht.

Na afloop hebben Ad en Tineke ons 
ontvangen met overheerlijke groentesoep 
en lekkere broodjes en drinken. Hier 
waren wij wel aan toe. 
 

Groetjes Amber Waalboer

Supporter van Schoon





Tentdienst 
zondag 27 april
 
Op zondag 27 april zal er in Schoonrewoerd 
een tentsamenkomst zijn. Deze speciale dienst 
zal wordt gehouden tijdens de feestweek van 
Schoonrewoerd maar ook op de verjaardag van 
onze koning Willem Alexander. Daarom is het 
thema van deze dienst: ‘Het mag een feest 
zijn.’ We mogen ons geloof (samen) vieren. 

Er wordt gebeden. Er wordt gezongen. Er is 
een speciaal samengesteld koor dat liederen 
ten gehore brengt. Ds. Johan van den Berg (uit 
Leerdam) en Dhr. Jan Meerkerk zullen in deze 
dienst voorgaan. 
Het zal een samenkomst zijn van 
Schoonrewoerders voor Schoonrewoerders. 
Maar natuurlijk is iedereen die graag wil 
komen luisteren van harte uitgenodigd en 
welkom !!

Om 14.00 zal de tent open gaan en vanaf 14.15 
wordt er gestart met het zingen van diverse 
liederen waarna de dienst om 14.30 uur begint.
De collecte die zal worden gehouden, komt ten 
goede aan ‘De Voedselbank van Leerdam’

Hartelijk dank
Dit zijn de enigste twee woorden, al peinzen 
we nog zo lang, er zijn gewoon geen woorden 
voor, zo dankbaar zijn we dat we dit samen 
mogen beleven. 60 jaar lief en leed gedeeld en 
zoveel medeleven. Fruitbakjes, zuivelbakjes, 
prachtige bloemstukken en zoveel kaarten, 
enkele met gedichten en met toepasselijke 
teksten; dat deed ons wat. Volgens mijn vrouw 
zijn er eigengemaakte kaarten bij, zelf kan ik 
het niet geloven, ware kunstwerkjes. En nog 
druppelen er kaarten binnen, het is immers 
nooit te laat om je medeleven te getuigen. 
Ik heb wel eens geschreven: ‘Schoonrewoerd is 
Schoonrewoerd niet meer, het echte dorpsleven 
is verdwenen, iedereen heeft het druk en leven 
gewoon langs elkaar heen.’
Deze woorden wil ik terug nemen, nu we zoveel 
medeleven genoten hebben, in een woord: 
geweldig!!

Bikker

P.S.: een kaart met de volgende tekst: 

Geluk
Een heel oud echtpaar ging naar bed, 
op ’t nachtkastje twee bakjes met tanden.
Vol liefde keek de man haar aan, 
en streelde haar rimpelige handen.

Hij sprak: “Al meer dan zestig jaar 
zijn we gelukkig meid, 
geloof me als ik zeg, 
ik wil je voor geen miljoen nog kwijt.”

“Weet ik jongen”, zei de vrouw
“Ook jij bent niet te koop,
ook niet voor een miljoen,
en dat is toch een hele hoop.”

Ze lagen daar te saam.
Op de avond van hun leven.
Twee mensen die elkaar,
zoveel hebben gegeven.

Ze zeiden: “Welterusten hoor.”
En hij gaf haar een zoen,
en fluisterde: “Is de deur op slot,
hier ligt voor twee miljoen.”

Gediplomeerd sportmasseur aangesloten bij de NGS.

Mogelijkheid voor diverse massages.

-Blessurebehandeling
-Hoofdpijnmassage
-Hot-stone massage
-Medical Taping.
-Sportmassage m.b.v. infrarood en trilling
-Stoelmassage
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Margreet Klijn - v/d Berg Tel: 0345 -642461
Anthoniuswerf 18  Mob: 06-15861371
4145 NW Schoonrewoerd E-mail: massagepraktijkmklijn@upcmail.nl
 



 
 
DJS KLUS   
 
TOTAAL 

 
                     

 

 
                  
O.A.  GESPECIALISEERD 
IN RENOVATIE BADKAMERS 
EN TOILETTEN 
 
TTEVENS LEVERING SANITAIR,  

 
TTE 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 



Burgerlijke stand
Geboren

26 januari - Jarno (Jan)
Zoon van Eelco en Cobi Mourik-van der Spek, 
broertje van Margreet, Hanneke, Marinus, Arie, 
Renate en Steven

27 januari - Gerben (Gijsbert Marinus)
zoon van Dick en Toos van de Heiden, broertje 
van Ariena en Dirk-Jan

3 februari - Femke Cornelia 
Dochter van Cornelis en Lydia Kool, 
zusje van Levi

6 februari - Joep Cornelis Johan 
Zoon van Johan en Petra den Hartog, broertje 
van Pien



10 februari - Sebastian (Arie Jacob Bastiaan)
Zoon van Arie en Jeanine Vink-van Klei, broertje 
van Anne-Greet, Henk-Jan, Constantijn en 
Maria-Louise

26 maart - Finn
Zoon van Ricardo en Bianca Weiss, broertje 
van Demi, Piotr en Michal

5 april - Jesse Tinus Johannes
Zoon van Erwin en Angela Vink, broertje van 
Joppe

Overleden
10 februari - Dicky van Dijk, in de leeftijd van 
88 jaar. Weduwe van Wim de Leeuw (overleden 
in 1978) en weduwe van J. Pek (overleden in 
2012).

8 maart - Sjoukje  van der Veen-Krol, in de 
leeftijd van 86 jaar. Weduwe van Tjabel van de 
Veen (overleden in 1999). Mevr. Van de Veen 
woonde voorheen aan de Steenovenweg, op 
het laatst in het Emmahuis in Leerdam.
 
17 maart - Alie Blitterswijk-van Wijnen, 
in de leeftijd van 82 jaar. Weduwe van Joop 
Blitterswijk (overleden in 2008).

Vertrokken
• Familie v.d. Wal van de Wilhelminastraat 

naar Leerbroek
• Martin Otten van Kortgerecht 1 naar 

Wadenoijen
• Marja van Bruggen van Kortgerecht 1 naar 

Deil
• Mevrouw K. de Keyzer-van Bezooyen van 

Sonsbrug 10 naar Huis ter Leede in Leerdam
• Mevrouw van Schaik van Bongerd 14 naar 

Lexmond

Verhuisd
• Jaap Kamp met gezin van Noorderwoerd 46 

naar Kortgerecht 32
• Nico Kam van Dorpsstraat 17 naar 

Noorderwoerd 46



Jubilea
19 december waren Tinus en Corrie ‘t Lam 50 

jaar getrouwd.
25 februari  waren Cees en Bep den Hertog-

Brouwer 55 jaar getrouwd....
7 april  waren Daan en Geertje Bikker-

Geluk 60 jaar getrouwd.
8 april  waren Marie en Bep Kers van 

Houwelingen 50 jaar getrouwd.

Trouwerijen
25 april trouwen André de With en Judith 
Hol. Ze gaan wonen op Noorderwoerd 22.

Begin mei gaan Pedro Bogerd van het 
Kerkeland en Angelique van Arkel uit 
Lexmond samenwonen op Amaliastraat 9.

4 juni trouwen Kees Kamp (Julianastraat 52) 
en Elise Noorland (uit Groot Ammmers). Ze 
gaan op Dorpsstraat 17 wonen.

4 juli trouwen Frans van Dieren uit Everdingen 
en Ariane de Jong uit Meerkerk. ze gaan 
wonen op Kortgerecht 1.

5 september trouwen Hans Horden uit 
Kortgerecht en Serena Vis uit de Bongerd. Ze 
gaan wonen in Julianastraat 38.

Willem Sterk uit Hoogeind 7 en Lisette den 
Besten uit Leerdam gaan  trouwen (datum nog 
onbekend) en gaan wonen op het Kerkeland.

90+
13 februari  is Arie Heykoop 98 jaar geworden.
6 april is mevrouw Kros-de Jong uit de 
Wilgenlaan 93 jaar geworden.

Zoals ik beloofd heb, nog eens de namen van 
de 90-plussers voor zover mij bekend:
Arie Heykoop   98 jaar 
Emmigje Oskam-van Zanten 96 jaar
Neeltje Westerhout-den Besten 94 jaar
Jip Bogerd-Spiegelaar 93 jaar
Wim Bruynes  93 jaar
Gijs Ettekoven 93 jaar
Toos Heykoop  93 jaar
Gijs Versluis  93 jaar
mevrouw A.P. heykoop 93 jaar
mevr Kors-de Jong 93 jaar
An Middag-Hol 92 jaar
Dirk den Braber 91 jaar
Job de Jong (van de waag) 91 jaar
mevrouw De Leeuw-den Hartog 91 jaar
mevrouw Bruynes-de Jong 91 jaar
Cees vd Berg  90 jaar
meneer M. de Leeuw 90 jaar
mevrouw vd Water-van Bruchem 90 jaar

Getrouwd

28 februari - John & Patty Vossestein
Ze wonen nu in Meerkerk.

11 april - Adriaan Kool & Gerline van Dijk 
(uit respectievelijk Kortgerecht en Benschop). 
Ze gaan wonen op Noorderwoerd 24.

Bikker



“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



Aan de bewoners van Schoonrewoerd, speciaal 
omgeving Noachschool,

Fijn dat jullie onze taal spreken: klep, klep, 
klepperdeklep! Dat maakt de communicatie 
een stuk eenvoudiger! Zelfs jullie huisblad is 
naar ons vernoemd: dat stellen we bijzonder op 
prijs en voelt direct als een goede thuishaven 
aan. We zijn dit jaar, mijn vrouw Julia en ik, 
neergestreken in jullie prachtige dorp. We 
hebben wat rondgetreden in de weiden en 
de boomgaarden en gemerkt dat hier voor 
ons ruim voldoende te eten en te drinken is. 
Een goede plaats om ons te vestigen vonden 
Julia en ik. Dus gingen we op zoek naar een 
hooggelegen plaats voor de bouw van onze 
woning. 

Keuze genoeg! Vlak bij de, ook al naar ons 
vernoemde, nieuwe wijk ‘Ooievaarszoom’ 
hebben we gezocht en even geprobeerd om 
op de hoek van de kerktoren een huis te 
bouwen, maar dat vonden we toch wel wat 
tochtig. Door al die wind daarboven werd 
ons ‘huis in aanbouw’ gewoon weggeblazen. 
Vervelend allemaal. Graag willen we natuurlijk 
een stormbestendige woning op een goede 
gezellige plaats. Om die reden viel ook de plaats 
in de boomgaard langs de Kerkweg af, want 
dat vonden we wat ver van onze familieleden 
af en steeds dat landbouwverkeer onder langs 
onze woning was ook wel erg druk. 

Maar nu hebben we de meest fantastische 
plaats gevonden die je als jong ooievaarsstel 
ook maar kunt wensen! Boven op het huis 

van de familie Jan van Beusekom hebben 
wij een prachtige plaats gevonden. Pal naast 
onze soortgenoten en op een goede plaats. 
Wat zeg ik: een prima plaats, een fantastische 
plaats! Bovenop de schoorsteen was reeds een 
stellage voorbereid en verankerd aan het huis. 
Deze stellage konden wij prima gebruiken om 
ons huis te bouwen. Vele takken hebben Julia 
en ik in elkaar gevlochten om een fijne woning, 
zeg maar gerust een verwennest te bouwen! 
Zie bijgaande foto. 

Wij hebben het hier zeker naar onze zin, 
zijn druk bezig met gezinsuitbreiding en 
verwachten over een aantal weken dat onze 
eerste kinderen, we gokken op een drieling, 
het levenslicht zullen zien. Dank, dank en 
nogmaals dank voor deze warme ontvangst en 
prachtige huisvestingsmogelijkheid. Zelfs aan 
nieuwe buren, of aan een mogelijkheid voor 
een starterswoning, is gedacht, want er is nog 
een schoorsteen vrij!

Klep, klep, klepperdeklep en tot gauw!

Hartelijke groet, mede namens Julia,

Otto Ooievaar
Kerkweg 1a,  2 hoog

Schoonrewoerd

Ingezonden brief van fam. O. Ooievaar



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



NIEUWS 
van de
Dorpsvereniging 

Het verkiezingsdebat van 25 februari jl. is goed 
bezocht. Als Dorpsvereniging constateerden 
wij echter dat de meerderheid van de 
aanwezigen geen dorpsbewoners waren, 
maar vanuit de politieke hoek kwam. Dit zette 
ons wel aan het denken. Het kan zijn dat de 
politiek u niet interesseert, uw agenda al was 
gevuld met een andere afspraak of u bent het 
helemaal vergeten. De avond verliep vlot en de 
plaatselijke partijen kwamen ruim aan bod om 
hun speerpunten naar voren te brengen. Ook 
het debat verliep goed onder leiding van Jos 
van den Berg. Zoals u inmiddels wel weet, heeft 
L2000 veel stemmen gekregen, op dit moment 
is de definitieve verdeling van wethouders en 
raadsleden nog niet bekend.

Helaas zullen we tijdens de komende 
ledenvergadering, die gehouden wordt op 14 
mei a.s., afscheid moeten nemen van onze 
voorzitter, Jan van Tilburg sr. Door ziekte heeft 
hij dit moeilijke besluit moeten nemen. Al sinds 
2002 is Jan voorzitter van de Dorpsvereniging 
en hij heeft zich altijd voor 100% ingezet. Hij 
had dit graag nog een paar jaar voorgezet, maar 
gaat nu toch stoppen. Wij zijn hem natuurlijk 
erg dankbaar voor al deze jaren en u als 
dorpsbewoners waarschijnlijk ook. We zullen 
hem echt missen, want Jan was overal van op 
de hoogte. Echter, we zullen op zoek moeten 
naar een nieuwe voorzitter en vragen daarbij 
uw medewerking. De Dorpsvereniging moet als 
aanspreekpunt en contactpersoon tussen u en 
de gemeente Leerdam blijven bestaan zodat 
de leefbaarheid van ons dorp gegarandeerd 
blijft. Wij hopen dan ook dat wij spoedig een 
opvolg(st)er voor Jan kunnen vinden.

Ook hebben wij inmiddels afscheid genomen 
van Claudina Liefhebber en Carolien Burggraaf 
van de Activiteitencommissie. Beiden hebben ze 
zich verschillende jaren intensief ingezet voor 
de knutselmiddagen en het Sinterklaasfeest 
maar ze hebben daar nu een punt achter gezet. 
Met een cadeaubon en een bloemetje hebben 
we afscheid van hen genomen. De commissie 
bestaat nu eigenlijk alleen nog maar uit Leontine 
Verkerk die de kar nu alleen moet trekken. Er 
zijn wel verschillende mensen die aangeboden 
hebben om bij activiteiten te helpen, maar niet 
om plaats te nemen in de commissie. Hierdoor 

zijn de knutselmiddagen nu op een laag pitje 
gezet. Als u zich geroepen voelt om in de 
commissie plaats te nemen, dan verzoeken wij 
u om u bij Leontine aan te melden (642495). 
Tijdens de aankomende ledenvergadering 
nemen wij ook afscheid van Heidi Versluis, 
die tijdelijk de taak van penningmeester op 
zich heeft genomen. Nu Bert van Toor haar 
taak overgenomen heeft, heeft zij besloten 
om zich weer terug te trekken. Jammer, want 
Heidi heeft ook veel inbreng gehad tijdens de 
vergaderingen en we bedanken haar dan ook 
hartelijk voor haar inzet.

We verwachten natuurlijk weer een grote 
opkomst tijdens het Vragenuurtje dat gehouden 
wordt op woensdag 14 mei a.s. in de grote zaal 
van het Partycentrum van 19.30-20.30 uur. De 
gemeente Leerdam zal tevens komen vertellen 
welke punten met betrekking tot onderhoud 
groenvoorziening voor Schoonrewoerd de 
komende periode op de planning staan.

Met betrekking tot een gymvoorziening geeft 
de gemeenteraad de werkgroep de ruimte 
om onderzoek te doen naar de haalbaarheid 
van een gymvoorziening geïntegreerd in 
Partycentrum Schoonrewoerd. De werkgroep 
gaat aan de slag met de bezettingsgraad. Wil 
een goede gymvoorziening haalbaar zijn, dan 
zal de bezetting van de gymzaal beslist veel 
hoger moeten. Ideeën zijn van harte welkom.

Tot slot wensen wij u heel veel plezier tijdens 
de komende feestweek en we wachten 
met spanning af hoe de versiering van de 
verschillende straten eruit zal zien, velen zijn 
al zeer actief bezig. Ook de Oranjevereniging 
wensen wij veel succes met de organisatie 
rondom het geheel en we hopen dat het weer 
ook nog meewerkt. Op dit moment loopt de 
natuur ver vooruit en ook de ooievaarspopulatie 
is dit jaar in ons dorp sterk uitgebreid. 

Wij wensen u alvast een heel fijn voorjaar toe 
met veel zonnige en gezellige dagen!

Namens het bestuur van 
Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Gera de Jong en Jannie Abbel



april
10 april  Open eettafel, Ouderenkontakt
19 april 10:00-17:00 uur Open dag bezoekboerderij ‘Het Achterhuis’
22 april vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente
25 april t/m 3 mei  Feestweek! Oranjevereniging
27 april  Excursie naar landgoed Elswout, Natuur- en Vogelwacht

mei
10 mei 9:00-13:00 Rommelschuur
11 mei 9:30 uur Excursie naar Brakel en Loevestein, Natuur- en Vogelwacht
12 mei 20:00 uur Heleen Bénard, Aglow Leerdam (Bethelkerk Leerdam)
14 mei  Ledenvergadering / vragenuurtje DVS, Partycentrum
17-25 mei  Vogelweek, Natuur- en Vogelwacht
21 mei  Reisje Ouderenkontakt
23 mei 17:00-19:00 Verkoop schoolmateriaal, Regenboogschool
27 mei vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente

juni
2 juni 20:00 uur Johan Schep, Aglow Leerdam (Bethelkerk Leerdam)
14 juni vanaf 6:00 uur Vijfheerenlandentocht, w.s.v. SIA
14 juni 9:00-13:00 Rommelschuur
24 juni vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente
28 juni 9:00-13:00 Rommelschuur

juli - september
6 juli 15:00 uur Afscheidsdienst Regenboogschool, Gereformeerde Kerk
26-28 augustus  VakantieBijbelClub
6 september  Schoonrewoerd BinnensteBuiten

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  

Uw groente-
en fruit specialist

Kwaliteit
is onze garantie

ACTIVITEITENKALENDER



Wij delen mede dat wij STOPPEN met 
            ‘Zuivelboerderij Bikker’ 
Wij zijn nog geopend t/m zaterdag 
19 April 2014 

 
Wij danken u voor het vertrouwen in ons! 

Overheicop 44 
4145KV 

Schoonrewoerd 
0345-641333 
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