
april 2015april 2015
nummer 109nummer 109

jaargang 21jaargang 21

prijs € 2,95prijs € 2,95

D
E 

K
LE

P
P

ER
D

E 
K

LE
P

P
ER



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

Dorpsvereniging Schoonrewoerd
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
Facebook: Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Bestuur
Hans Langerak, voorzitter 06-20601235
Gera de Jong, secretaris 642182
Bert van Toor, penningmeester 848099
vacature

Activiteitencommissie
Leontine Verkerk 642495

Speeltuincommissie
Maurits Oudenaarden 641751

Verkeer & Groen
Teunis van Brugge

EHBO Schoonrewoerd
Gert Pluimers, secretaris 616228

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

Hersteld Hervormde Kerk
Ds. F. van Binsbergen  701009 
J. Vossestein, scriba 642228

C O L O F O N  &  A D R E S S E N
redactie Dorpskrant ‘De Klepper’
Daniël Bikker 642520
Karin Baars 06-47762612 
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-rek.nr.: NL17 RABO 0127 5727 91

Hans Lemcke 642612
Jolanda Lemcke 642612
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. 110 uiterlijk vrijdag 5 juni

Hervormde gemeente
Jan Meerkerk, scriba+jeugdvereniging 642121

Marktcomité
Jacco Abbel, marktmeester 06-53682679
Johan Blokland, marktmeester 06-54325729

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 0900-8844

SIA Wandelsportvereniging
Nel van Meeteren 615648

Platform Gehandicaptenbeleid Leerdam
Adri Bienefelt 643088



voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer honderdennegen
Die Klepper in het voorjaar, die oranje Klepper, wat 
spettert het voorjaar daar altijd weer vanaf! Hij ligt 
weer voor u en staat boordevol. 

Ieder jaar proberen we bij deze Klepper ook 
de voorkant een heel speciaal tintje te geven: 
een tekening geheel in de stijl van de komende 
feestdagen (voorjaar, koningsdag, jaarmarkt,…) 
maar dit jaar ging het bijna mis. We waren helemaal 
vergeten de school in te seinen. Geweldig dat er 
direct op is ingehaakt en we toch weer een Klepper 
met tekeningen aan u kunnen presenteren! Hartelijk 
dank aan alle tekenaars en aan de duw-leerkrachten 
daarachter. 

Het Oranjenummer is een kleurnummer. Wat is 
Schoonrewoerd een mooi kleurrijk dorp. Na de 
schoonmaakactie op 28 maart komen dan de 
kleuren van de bloemen en het frisse groen extra 
tot zijn recht. Rood in de berm is nu tenminste geen 
verfrommeld colablikje en geel in de graskant onder 
de uitlopende fruitbomen geen verpakking van 
een of ander merk chocolade. Er is geweldig werk 
verzet op 28 maart door een kleine 20 dorpsgenoten 
(oud en jong) en ook al de dagen daarvoor door 
de schooljeugd, aangespoord door Ad de Jong 
persoonlijk in een ‘les over omgeving en milieu’. Er 
is wel weer veel vuil opgehaald, maar aanzienlijk 

minder dan toen we deze actie jaren geleden voor 
het eerst deden. Doet goed voorbeeld dan toch goed 
volgen? 
Terwijl ik dit schrijf, realiseer ik mij dat ik over die 
schoonmaakdag ook nog een stukje had zullen 
schrijven… lieve mensen, ik heb er geen tijd voor. 
U houdt dat een ander jaar te goed. Dat brengt me 
wel op het volgende: in deze Klepper hebben we een 
stukje opgenomen vanuit de redactie. Een stukje 
over: wat voor blad zijn we eigenlijk/willen we 
eigenlijk zijn? We zijn namelijk de laatste maanden 
wat overvallen door artikelen/ stukken waar ‘gedoe’ 
over kwam. We zijn niet bang voor ‘gedoe’, maar 
het maakte wel dat we ons bewuster werden van 
een aantal ongeschreven regels, die duidelijk aan 
de aanbieders van stukken niet bekend waren/zijn. 
Die duidelijkheid willen we geven en is nodig voor 
ons om De Klepper met plezier (en binnen redelijke 
tijdsgrenzen) te kunnen maken en voor u om deze 
met plezier te lezen.   

In deze Klepper uiteraard aandacht voor het 
programma van koningsdag. Geweldig wat de 
Oranjevereniging daar toch elk jaar weer een 
afwisselend feest van weet te maken! Ook de 
jaarmarkt komt eraan: in deze Klepper leest u erover. 
Er is een ingezonden brief van dhr. Otto Ooievaar, 
een van onze vaste lente- en zomerinwoners. 
De scholen, de kerken, de verenigingen, allemaal 
boordevol plannen en activiteiten, sla maar om en 
geniet, geef u op, noteer in de agenda of neem voor 
kennisgeving aan. 
We kunnen weer nieuwe recepten uitproberen. We 
leren Denise Scheer, Petra Boogaard en Marien de 
Jong beter kennen. Ook onze nieuwe wijkagent, 
Kees Verheij, stelt zich aan ons voor. En we worden 
meegenomen op reis met Sjanet Schipper. In een 
vervolgverhaal neemt zij ons mee naar Burkina 
Faso. 

Het is voorjaar. Wandelen, fietsen, sporten en 
tuinieren, leuker om te doen bij lekker weer. Overdrijf 
je dat wat? Spierpijn of ernstiger? De sportmasseur 
weet raad: lees het interview met Margreet Klijn-v/d 
Berg. Toch een regendag? Bezoek de aquazoo. De 
wat? Ook dat staat in deze Klepper. 

Beste lezers, ik wens u allen namens de redactie 
een mooi voorjaar en veel leesplezier. 

Jolanda Lemcke

De uiterste inleverdatum van kopij voor 
Klepper 110 is vrijdag 5 juni. Klepper 110 zal 
rond 26 juni worden bezorgd.
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"Uw tanden mogen gezien worden"

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

COMPLETE VOET BEHANDELING
OOK BIJ U THUIS

Behandelingen
 Nagels knippen
 Nagel omgeving reinigen
 Eelt verwijderen
 Ingroeiende nagels en kloven
 Likdoorns verwijderen
 Verdikte kalk of schimmel nagels
 Diabetische en reumatische voet

Locatie
Overheicop 1, 
Schoonrewoerd

Bel voor een afspraak
06 - 19 29 27 49 

TOT ZIENS

T: 06–19292749 | E: pedicuremetzorg@hotmail.nl | A: Overheicop 1, Schoonrewoerd | OOK BIJ U THUIS



Hoe eerlijk zijn wij als we in de winkel 
staan? Kennen we de boodschap achter onze 
boodschappen? We staan er allemaal weleens 
bij stil, de uitgebreide keuze in de winkel. 
We kunnen kiezen wat we willen kopen. We 
letten op de prijs, het merk, of wat we van 
huis uit gewend zijn te kopen. Maar waar 
baseer je deze keuzes eigenlijk op? En waarom 
maakt Woord en Daad zich hier druk om? 
Ontwikkelingsorganisatie Woord en Daad 
strijdt tegen armoede wereldwijd, maar wat 
heeft dat met het Nederlandse winkelwagentje 
te maken?
Al enkele jaren denkt Woord en Daad met 
verschillende doelgroepen na over onze 
manier van leven in Nederland. Het gedrag 
in de westerse wereld heeft namelijk 
gevolgen voor onze medemens in Afrika en 
Azië en Midden-Amerika. Te denken valt 
aan oneerlijke handelsprijzen en overdadig 
gebruik van grondstoffen. De Eerlijke Vrouw, 
een bewustwordingscampagne van Woord 
en Daad, wil met zoveel mogelijk vrouwen 
nadenken over manieren waarop we duurzaam 
consumeren een plaats kunnen geven in ons 
dagelijks leven. En dat is een uitdaging! 

‘Lijkt het je wat om met de eerlijke vrouwenreis 
mee te gaan naar Burkina Faso?’ Deze vraag 
krijg ik van mijn vriendin Tosca die bij Woord 
en Daad werkt als directiesecretaresse. Ik 
besluit om eens naar de informatieavond te 
gaan, dat kan geen kwaad. Aan het einde van 
de informatieavond heb ik in mijn hoofd de 
keuze al gemaakt: ik moet gaan. In acht dagen 
tijd zullen wij kennis te maken met de cultuur 
en de vrouwen in Burkina Faso en we hopen 
te ontdekken wat er allemaal vooraf gaat aan 
de producten die wij soms in onze Hollandse 
supermarkt vinden. Ik ga op reis naar Burkina 
Faso; dit is het land van de oprechte mensen. Ik 
wil u in de komende drie Kleppers meenemen in 
mijn verhaal naar Burkina Faso. Leest u mee?

Maandag 2 februari: De Eerlijke Vrouw 
vertrekt naar Burkina Faso
De wekker gaat vroeg af deze morgen, de dag 
van vertrek naar Burkina Faso is aangebroken. 
Mijn man brengt mij weg naar Gorinchem, we 
vertrekken met 15 vrouwen vanaf het kantoor 
van Woord en Daad. Om 07.00u vertrekken we 
naar Brussel toe met een taxibus waarin precies 
wij met onze koffers passen. Onderweg naar 
Brussel lopen de rillingen over mijn lichaam, 
het vriest. Vanwege de weersverwachting in 

Burkina Faso ben ik niet gekleed op deze kou. 
Onderweg begint het te sneeuwen wat Burkina 
Faso wel heel ver weg laat lijken en we belanden 
al voor Antwerpen in de file. Gelukkig hebben 
we in de planning rekening gehouden met 
eventuele file dus we hoeven ons niet ongerust 
te maken dat we de vlucht missen.  Om 09.45u 
komen we aan in Brussel. De bagage wordt 
afgegeven en na wat controles komen we aan 
bij de gate waarna we al vrij snel het vliegtuig 
in mogen. De reis verloopt voorspoedig, het is 
rustig en helder weer. 

Na vijf en een half uur vliegen komen we 
om 16.15u aan in de hoofdstad van Burkina 
Faso, Ouagadougou. Als we uitstappen komt 
de warmte ons al tegemoet. We stappen 
midden op het vliegveld uit en worden met 
een pendelbus verder gebracht. Als we 
binnenkomen in de aankomsthal moeten 
allereerst onze handen worden gedesinfecteerd 
voor extra veiligheid in verband met het ebola-
virus in buurlanden. Vervolgens moeten we 
ons vaccinatieboekje laten zien waaruit blijkt 
dat we tegen gele koorts zijn ingeënt. Met onze 
te dunne winterkleding voor Nederland stijgt 
de temperatuur hier inmiddels behoorlijk. We 
doen al snel wat laagjes kleding uit. We staan 
te wachten in een rij voor de douane; hier 
worden onze vingerafdrukken opgenomen en 
er wordt een foto van ons gemaakt. 

Op de parkeerplaats worden we opgewacht 
door Emmanuël, Robert, Serge en Natalie. Zij 
werken bij CREDO, de partnerorganisatie van 
Woord & Daad. Robert, Serge en Natalie zullen 
de hele week bij ons zijn om te begeleiden. 

De Eerlijke Vrouw - Deel 1

Dit staat langs de weg om verkocht te worden



Onze koffers worden achterop de pick-up 
geladen en als deze volgepakt is worden 
de resterende koffers op het dak van een 
personenbusje gelegd. We rijden richting ons 
eerste verblijf. Onderweg over de stoffige rode 
zandwegen kijken we onze ogen uit: heel veel 
brommers rijden kriskras door elkaar, stapels 
watermeloenen en bananen liggen langs de 
straat en worden verkocht, er lopen geiten, 
honden en kippen, moeders met baby’s op 
hun rug... Na een half uurtje rijden komen we 
aan in hotel De La Paix. Hier worden we warm 
ontvangen door Josias Sanogo, de directeur 
van partnerorganisatie CREDO. De kamers 
worden verdeeld en iedereen neemt even een 
momentje voor zichzelf na de lange reis. 

Om 19.00u wacht ons de eerste maaltijd op 
Afrikaanse bodem, hier hebben we inmiddels 
wel trek in. We krijgen vooraf een bordje met 
komkommer, tomaat en ei. Daarna volgt er 
lamsvlees met bakbanaan. Als toetje krijgen 
we frisse yoghurt met suiker, heerlijk. We 
sluiten de maaltijd af en gaan weer naar onze 
kamer. Voor we naar bed gaan nemen we nog 
een lekkere douche, het is anders dan we in 
Nederland gewend zijn; het is een dun en koud 
straaltje maar we klagen niet, we zijn weer 
lekker opgefrist en kruipen om 21.30u in bed. 
We zijn erg moe na deze lange dag.

Dinsdag 3 februari: 
Bezoek aan CREDO en ACFIME
Na een nachtje van afwisselend slapen en 
wakker zijn zitten we deze dinsdagmorgen om 
07.45u aan het ontbijt. We krijgen een omelet 
met stokbrood geserveerd met een kopje koffie 

of thee. De dag begint al warm. Na het eten 
komt Natalie naar ons toe om geld te wisselen. 
We wisselen € 50,- om voor 32.750 mille CAR. 
Daarna vertrekken we om 09.00u richting 
CREDO. Bij CREDO worden we ontvangen door 
een aantal kantoormedewerkers, we schudden 
iedereen de hand en houden een voorstelronde. 
Christine vertaalt alles wat er gezegd wordt, de 
voertaal is namelijk Frans en daar heeft bijna 
niemand kaas van gegeten. Christine is een 
van de groepsleiding; zij heeft met haar gezin 
ruim 12 jaar in Burkina Faso gewoond, dit is 
voor haar het tweede vaderland zoals ze zelf 
zegt. 

Christian Relief and Development Organization 
(CREDO) is een lokale partnerorganisatie van 
Woord & Daad welke ontwikkelingshulp verleent. 
Woord & Daad biedt dankzij Nederlandse 
sponsoren via CREDO ruim 4000 kinderen 
christelijk onderwijs, kleding, voedsel en indien 
nodig medische zorg. Het hoofdkantoor van 
CREDO is gevestigd in Ouagadougou. In de 
presentatie van deze ochtend wordt ingegaan 
op de vraag: ‘Wat doet CREDO voor vrouwen en 
kinderen?’ Vrouwen zijn een speciale groep in de 
ontwikkeling van het land. 51% van de vrouwen 
valt in de categorie extreem arm. Dit komt 
door de sociale ongelijkheid tussen mannen 
en vrouwen in deze cultuur. Veel vrouwen 
hebben geen toegang tot de basisbehoeften, 
mannen hebben hier meer mogelijkheden voor. 
Een lening of een baan krijgen valt niet mee 
omdat je vrouw bent. In de regering is 30% 
vrouw maar hier is een grote strijd aan vooraf 
gegaan. Van oudsher vindt men het niet zinvol 
om in de dochter te investeren. Als ze trouwt 
behoort ze tot de familie van haar man, echter 
in zijn familie wordt ze gezien als vreemdeling 
en heeft daardoor ook weinig kansen. 
CREDO biedt een sponsorprogramma aan met 
als doel dat kinderen naar school kunnen gaan 
en toegang hebben tot de basisbehoeften. 
Een opleiding betekent meer kansen op de 
arbeidsmarkt. Omdat de werkgelegenheid 
slecht is blijft het nog altijd onzeker hoe hun 
toekomst eruit gaat zien. Kinderen krijgen de 
eerste drie jaar les in hun lokale taal, daarna 
krijgen zij les in de franse taal. Verder biedt 
CREDO een alfabetiseringsprogramma aan. Dit 
is bedoeld voor kinderen en volwassen die niet 
kunnen lezen en schrijven en geen geld hebben 
om naar school te gaan. Het slagingspercentage 
is 94%. Er is ook een programma ontwikkeld 
voor kinderen die op school zaten maar wegens 
ziekte of andere omstandigheden van school 
zijn gegaan. Dankzij dit programma kunnen zij 
alsnog wat bijleren. Onderwijs is een belangrijk 

Volgeladen hoofden en kinderen op de rug
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Het adres in wijde omgeving voor: 
- modestoffen, brei- en handwerkartikelen.
- garens, ritssluitingen, biaisband, knopen 

en voeringen. 
- patroonpapier, schoudervullingen, etc. 
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Slagerij Molenaar
Bekroonde kwaliteit

Elke dag leuke aanbiedingen 
te bekijken op www.topslagerdick.nl



HET ADRES VOOR UW AFVAL 

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



doel van CREDO, zij willen vooral ook meisjes 
een kans geven, meisjes mogen niet worden 
achtergesteld. Directeur Josias Sanogo: ‘Door 
het sponsoren van een kind worden levens 
veranderd. Door het sponsoren van een meisje 
help je het taboe over vrouwen te doorbreken.’ 
Door middel van enquêtes probeert CREDO te 
achterhalen welke gezinnen hun hulp nodig 
hebben. Na deze enquête volgt er nog een 
screening om te kijken of ze de hulp écht nodig 
hebben. Per gezin krijgen maximaal twee 
kinderen de hulp aangeboden. Een gemiddeld 
gezin bestaat uit 8 kinderen. Doordat sponsoring 
scholing, kleding, medische zorg en maaltijden 
betekent voor deze kinderen, wordt de zorg 
van de ouders verlicht. Na deze interessante 
presentatie vertrekken we naar ACFIME.

ACFIME (Agence Communautaire pour le 
Financement de la Micro Enterprise) is een 
christelijke kredietorganisatie in Burkina Faso, 
die in 2007 is opgezet door partnerorganisatie 
CREDO. ACFIME is gespecialiseerd in financiële 
producten voor kleine ondernemers en 
zelfstandigen. Zij assisteert haar klanten met 
microkredieten (tussen de 75 en 7500 euro) 
en spaarrekeningen. ACFIME richt zich vooral 
op vrouwengroepen via groepskredieten. Bij 
een groepskrediet staan de vrouwen garant 
voor elkaar. Er worden ook individuele leningen 
verstrekt maar dan moet de geldnemer zelf 
iets hebben van waarde om garant voor te 
staan. ACFIME assisteert ook succesvolle 
ondernemers die willen groeien met grotere 
kredieten tot maximaal 15.000 euro. Voor 
er een krediet wordt verstrekt krijgt de klant 
eerst twee dagen voorlichting over hoe je het 
beste met je geld om kunt gaan. Een goede 
organisatie binnen een bedrijf geeft ACFIME 
meer zekerheid voor tijdige aflossing. De 
lening wordt afgelost door middel van een 
spaarsysteem. Beginners dienen de lening 
binnen 4 tot 6 maanden terug te betalen. Ben 
je al langer klant, dan ligt deze grens op een 
jaar. In 2007 bezat de organisatie 3000 klanten, 
dit aantal is inmiddels uitgegroeid naar 11000. 
90% van de nieuwe klanten zijn geïnspireerd 
door anderen die al klant van ACFIME zijn. Het 
doel van ACFIME is om heel Burkina Faso te 
bezetten met kantoortjes om daarmee steeds 
meer mensen aan een onderneming te helpen, 
hierdoor stijgt de werkgelegenheid en zijn er 
minder werklozen. 
Nadat we een groepsfoto hebben gemaakt 
met de medewerkers van ACFIME vertrekken 
we richting de jonge ondernemer Juliëtte. 
We worden ontvangen in haar kleurrijke 
kapsalon. Vijf jaar geleden is ze begonnen 

met haar bedrijfje. Ze heeft de kappersschool 
gevolgd, twee avonden in de week en leerde 
de praktijk in het weekend bij een kapster. 
Een van haar klanten is een medewerkster 
van ACFIME. Via haar is Juliëtte bij ACFIME 
terecht gekomen en dankzij een microkrediet 
heeft Juliëtte een mooie groei doorgemaakt. 
Intussen is ze uitgegroeid tot een kapsalon 
met vijf werknemers. Juliëtte leidt haar eigen 
personeel zelf op tot kapster. We maken nog 
wat foto’s van de kapsalon en gaan dan op weg 
naar de weverij van Eva. 
Eva is een moeder van zes kinderen. Ze heeft 
het weven al jong geleerd van haar oudere 
zus en is vijftien jaar geleden met de weverij 
begonnen met behulp van een microkrediet. 
Ze laat ons zien wat ze zoal heeft gemaakt en 
hoe de kleden worden geweven. Haar droom 
is de weverij verder uit te breiden middels 
individuele microkredieten. Natuurlijk kunnen 
we niet vertrekken zonder dat we iets bij haar 
hebben gekocht.

Na een lekkere maaltijd worden we verdeeld in 
vier groepen om de sponsorkinderen van de vier 
groepsleden te ontmoeten. Met cadeautjes op 
zak wachten we tot iedereen gereed is. Tijdens 
het wachten zien we bedelaars om ons heen die 
soms erg dicht bij het autoraam komen staan. 
Restaurant Cappuccino is gevestigd in een 
straat met hoge kantoorgebouwen, de rijkere 
buurt van Ouagadougou, de plek waar juist 
de bedelende Burkinabees naar toe komen. 
Onderweg komen we een man tegen, hinkend 
op één been met krukken. Wat verderop loopt 
een naakte man, hij is geestelijk ziek en laat 
zich niet aankleden. Wat een ellende. 

Volgeladen fiets



Uiteindelijk komen we aan bij de school waar het 
sponsorkind van de vriendin van ons groepslid 
Desi op zit. Als we de klas binnenkomen gaan 
alle kinderen staan en maken een buiging, 
erg emotioneel om dit te zien. Er zitten 86 
kinderen in deze klas waarvan ongeveer 50 
kinderen worden gesponsord vanuit Nederland. 
De 11-jarige Juiliëtte mag naar voren komen 
en Christine praat even met haar en de juf. 
Daarna gaat ze met ons de klas uit om op 
het schoolplein de cadeautjes in ontvangst te 
nemen waaronder een kinderbijbel en een foto 
van het gezin door wie zij wordt gesponsord. 
Ze is erg verlegen. We praten nog even met 
haar na, ze vertelt dat ze iedere dag 2 uur(!) 
moet lopen naar school. 
Het is 17.00u als de school uitgaat en het 
plein vult zich al snel met tientallen kinderen 
welke steeds een stapje dichterbij ons komen 
staan. Na een paar minuten staan we midden 
tussen heel veel kinderen en we kunnen geen 
kant meer op. Ze vinden het erg interessant en 
willen graag op de foto worden gezet. Het is 
een hele belevenis dat er vier blanke vrouwen 
op school komen. Het is weer tijd om weg te 
gaan en stapje voor stapje tussen de kinderen 
door komen we bij de auto aan. De kinderen 
pakken me beet bij mijn armen en benen en 
ik kan geen kant meer op. We zijn een waar 
spektakel. Ik moet nu instappen, maar dat 
valt niet mee. De chauffeur geeft een brul 
naar de kinderen en dan laten ze me los en 

Vervuiling in de oude stad, 
daartussen lopen varkens/zwijnen

kan ik instappen. We worden door tientallen 
krullenbollen uitgezwaaid. Wat een geweldige 
en emotionele ervaring is dit! Het bezoek aan 
de sponsorkinderen raakt iedereen heel diep. 
Heel mooi om te zien dat door sponsoring het 
leven van deze kinderen écht verandert. 

Om 19.00u gaan we eten bij hotel de La 
Paix waar we ook weer zullen overnachten. 
Na de maaltijd komt familie Ouedraogo, 
oud-collega’s van Christine, iets vertellen over 
‘de paradijsboom’. Deze plant, de moringa, 
wordt gebruikt om farmaceutische producten 
te maken. Door dit door de allerarmsten te 
laten verkopen, draagt deze familie op hun 
manier ook een steentje bij in de strijd tegen 
armoede in hun eigen land. Nadat ik met Tosca, 
mijn vriendin, een blog voor de site van Woord 
& Daad heb geschreven, gaan we om 22.00u 
moe maar voldaan naar ons bed. We moeten 
morgen vroeg opstaan voor een lange reis naar 
Banfora. 

Het vervolg van mijn reisverhaal is te lezen 
in de volgende twee Kleppers. Wilt u een 
steentje bijdragen of hebt u interesse in meer 
informatie? Kijk dan op www.woordendaad.
nl of neem contact op met eerlijkevrouw@
woordendaad.nl.

Sjanet Schipper



Natuur- & Vogelwacht 
‘De Vijfheerenlanden’

Het is maart, bijna april. Buiten regent het 
soms hard dan weer harder met windstoten. 
Een grijze dag en toch…af en toe lijkt het iets 
lichter te worden. Direct slaat de koolmees 
aan. Ik weet eigenlijk niet wat eerst is: de 
lichtere lucht of die tweetiet van de koolmees. 
Het regent gewoon door, maar het maakt me 
toch iets hoopvoller: dat licht en dat opgewekte 
geluidje.

Want het komt er aan: de lente. Warmere 
dagen, langere dagen, tuindagen en luierdagen, 
wandeldagen en jonge eendjesdagen, ….mooie 
dagen. En tegen elkaar zeggen we dat we er zo 
aan toe zijn en dat is zo. Dat was vorig jaar ook 
zo. Dat zal volgend jaar waarschijnlijk weer zo 
zijn. Verlangen naar de lente, misschien is dat 
bijna nog intenser dan straks het genieten van 
de lente.

We gaan straks weer naar buiten:

18 april Lentefeest in en om de Schaapskooi. 
Van 10.00 uur tot 16.00 uur is er van alles te 
doen, te proeven, te ruiken en te bekijken. 
U kunt deelnemen aan een excursie met een 
gids in het gebied achter de Schaapskooi. Er 

ligt materiaal klaar om nestkasten in elkaar te 
zetten. Er is informatie te halen over bijen, over 
vlinderkasten, over egels en vogels in de tuin. 
Er is koffie en thee en appeltaart en natuurlijk 
ook heerlijk appel- en appelperensap uit onze 
eigen oogst. En vooral is er volop gezelligheid, 
dus: KOM en geniet mee van de LENTE.

26 april vogelexcursie Everdingen. Langs 
de Lek bij Everdingen is van alles te zien. Ga 
mee op excursie met Eduard Polfliet en je ziet 
vast en zeker meer. Om 09.00 uur verzamelen 
op de parkeerplaats Benedictushof 132 te 
Vianen.

10 mei vogelexcursie naar De Zouwe. Dit 
keer neemt Bart de Groot u mee op een mooie 
tocht door het prachtige gebied van de Zouwe. 
Verzamelen om 8.20 uur bij het tunneltje 
onder de A27 bij de Zederik, einde van de 
Driemolensweg.  

Ook leuk om eens te doen: wol vilten. Op 
6 juni is er een workshop onder leiding van 
Ineke Visser. Het is een interessant proces met 
wol en zeep. Met name kinderen (vanaf 8 jaar) 
worden hiervoor van harte uitgenodigd, maar 
het leukste is dit natuurlijk om samen met oma 
of opa te doen of met je vader of je moeder. 

Meer informatie over deze workshop en over 
alle activiteiten van de Natuur- en Vogelwacht 
de Vijfheerenlanden  vindt u op onze website. 



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 

 



De groen(t)e 
bladzijde
Deze bladzijde laat u kennismaken met mooie 
groenten en ingrediënten uit ons dorp. In de 
lente aandacht voor frisse groene blaadjes: 
spinazie. Wellicht nu al van het veld, als u een 
koude kas heeft.

Een lekker warm lunchgerecht bijvoorbeeld in 
het weekend (voor 4 personen):
Warme spinazie met feta 

voor 4 personen:
1000 gram verse spinazie
4 eetlepels olie (bijvoorbeeld olijfolie voor 
bakken en braden)
4 tenen knoflook uit de knijper of fijngesneden
1 ui, zeer fijngesneden of lekker als het er 
straks weer is: 4 lente-ui in ringen gesneden
1 theelepel sambal
300 gram feta, verkruimeld
zout naar smaak

Was de spinazie in ruim water. Eventueel twee 
of drie keer tot het water helder is. Neem 
een wok of brede braadpan, doe de olie erin 
en bak kort de knoflook en de ui. Voeg een 
deel spinazie toe, laat dit slinken. Voeg daarna 
steeds een deel spinazie toe tot alles geslonken 
is. Doe er de sambal bij en roer deze goed 
door de spinazie. Voeg de feta toe en maak op 
smaak met zout.

Een warme maaltijd (voor 4 personen) met 
spinazie met grappige verrassingen:
Gewokte spinazie met ham of gerookte 
kip

1500 gram verse spinazie
150 gram gerookte ham of gerookte kip, in 
reepjes
2 eetlepels olie, bijvoorbeeld olijfolie voor 
bakken en braden
2 tenen knoflook, uit de knijper of heel fijn 
gesneden
100 gram pijnboompitten (bijvoorbeeld 
Dagwinkel)
2 eetlepels rozijnen
eventueel geraspte kaas
eventueel Boursin

Dit recept is lekker met kaas en pasta (maak 
volgens de verpakking) of met zelfgemaakte 
aardappelpuree.

Was de spinazie in ruim water. Eventueel twee 
of drie keer tot het water helder is. Rooster 
de pijnboompitten lichtbruin in een droge 
koekenpan. Doet u dit voor het eerst, blijf 
er dan bij, zet het vuur niet te hoog, anders 
worden ze snel zwart.
Verhit de olie in de wok of brede braadpan, 
voeg de knoflook toe. Doe een deel spinazie 
erbij en laat het slinken. Doe een volgend 
deel erbij en blijf omscheppen en toevoegen 
tot alle spinazie geslonken is. Laat het vocht 
verdampen of giet het af. Schep de ham of kip, 
de rozijnen en een snuf zout door de spinazie 
en roer goed door.
De pasta versie: Doe de pasta en kaas op het 
bord, daarop het spinaziemengsel en daarop 
de pijnboompitten.
De aardappelpuree versie: Meng een half 
pakje Boursin door de spinazie. Doe de 
aardappelpuree op het bord, daarop het 
spinaziemengsel en daarop de pijnboompitten.

Een leuk idee om de spinazie op een andere 
manier te verwerken:
Champignons in mosterdsaus met 
spinazie-rijst (voor 4 personen)

200 gram zilvervliesrijst (of van buiten het 
dorp: gierst of quinoa)
zout
100 gram verse spinazie
1 eetlepel boter
2 bakjes champignons
3 tenen knoflook, uit de knijper of fijngehakt
2dl (houdbare) slagroom



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 



2 eetlepels mosterd
versgemalen peper
rasp van een halve citroen
halve pot augurken, hoe fijner des te beter
2 takjes dille of 2 theelepels gedroogd

Bij verse dille: snijd de augurken in kleine 
stukjes en garneer aan het einde met augurk, 
dille en citroenrasp. Bij gedroogde dille: snijd de 
augurken in kleine stukjes en meng deze met 
de gedroogde dille. Garneer aan het einde met 
dit augurken-dille mengsel en de citroenrasp.

Was de spinazie in ruim water.
Kook de rijst volgens de verpakking met wat 
zout in een middelgrote pan. Giet de rijst af en 
voeg de spinazie toe. Meng goed met de rijst, 
zodat het slinkt. Doe het deksel op de pan.

Verhit de boter in een koekenpan of hapjespan 
en voeg hieraan de schoongemaakte en in 
kwarten gesneden champignons toe. Bak tot 
ze gaar zijn. Voeg de knoflook, de mosterd en 
de room toe en roer tot er een mooie gladde 
saus is ontstaan. Haal de pan van het vuur, 
proef of er nog zout of peper bij moet.
Schep eerst de spinazierijst op de borden, dan 
de champignons erover en garneer met de 
augurken, dille en citroen.

Het testpanel
Soms is het testpanel wat groter en mogen 
meerdere gezinnen meeproeven. Soms van 
hele kleine bordjes, zoals in de foto’s terug te 
zien is.

De warme spinazie met feta is getest door een 
testteam van twee: lekker als lunch, alleen 
jammer dat de ui niet tussen de spinazie 
wil blijven zitten. Ook lekker bij gekookte 
aardappelen met een restje jus van de vorige 
dag.

De gewokte spinazie is meerdere keren 
gemaakt. Als eerste een testteam van twee 
personen op pasta met kaas (zie foto) waarbij 
ham is gebruikt. Deze is minder geschikt als u 
niet van pasta houdt.

De gewokte spinazie met kip is getest door 6 
personen en een onbekend aantal spontane 
testers die allemaal van 1 bordje hebben 
geproefd. De basis was aardappelpuree 
gemaakt met het kookvocht van de aardappel 
zelf (verder niets toegevoegd). Daarop de 
gewokte spinazie met gerookte kip en Boursin.
De combinatie met de aardappelpuree smaakt 
goed. De spinazie is door de Boursin smeuïg. 
De kipfilet was niet goed te proeven, dan 
liever hamblokjes of een mooie kipfilet ernaast 
gebakken. Grappig om af en toe een rozijn of 
een pijnboompitje te proeven.

De champignons in mosterdsaus met spinazie-
rijst is getest door vijf personen. Een heerlijk 
vegetarisch gerecht, goed gevuld met 
champignons en een lekkere saus. De garnering 
met augurken en citroen was verfrissend. Een 
testpersoon vond de citroen niet zo lekker. 
De combinatie van champignons met mosterd 
en room was echt lekker. Helaas is de spinazie 
amper terug te vinden in de rijst. De volgende 
keer mag dat de dubbele hoeveelheid zijn en 
beter door de rijst geroerd. Wat extra groente 
erbij is een aanrader.

Spinazie
Deze groene blaadjes zijn een makkelijke 
groente om te kweken. Daarom is spinazie 
voor kinderen in de basisschoolleeftijd een 
leuke groente om zelf te laten groeien in de 
moestuin.

Gerda van Buuren en Marian Bosma



 
 

 

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

  

TE  HUUR 
 

Wij hebben twee luxe 6-persoons 
chalets op bungalowpark “Bospark” 

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

het bos op 300m afstand van de 
Loenense waterval en kunnen apart 
maar ook samen gehuurd worden. 

Het park heeft veel voorzieningen waaronder 
o.a. een overdekt zwembad, 

pannenkoekenhuis en midgetgolf. 
Boek nu vast uw vakantie en bel 

voor informatie, beschikbaarheid en 
prijzen naar Hans en Janny Ippel, 

 telefoon 0345-641976  
 

www.vakantiehuisjeopdeveluwe.nl 
 

Via ons boeken: met korting!!!! 
 



16. Lievelingseten: 
Zelfgemaakte friet van mijn schoonmoeder.

17. Mooiste auto: Het leukste/mooiste 
autootje dat ik ooit heb gehad, is een Mini. 
Zelfs fileparkeren deed ik lachend. 

18. Mooiste/leukste vakantieland: 
Zeeland. 

19. Favoriete vakantiebesteding: Met ons 
gezin genieten van fietstochten, varen met 
ons bootje en een beetje cultuur snuiven. 
Met elkaar genieten van het even niets 
hoeven doen.

20. Wat vind je van politiek: Lastig. 
21. Welke krant lees je en waarom juist 

deze: Wij lezen het RD vanwege identiteit 
en het taalgebruik. 

22. Hoe ben je in Schoonrewoerd 
terechtgekomen: Via www.funda.nl en 
een uitgebreide zoektocht waren we allebei 
gecharmeerd van het huis en het dorp. 

23. Wat doe je/beteken je voor 
Schoonrewoerd: We hopen met onze B&B 
straks andere mensen van de prachtige 
omgeving en het gezellige dorp te laten 
genieten. 

24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: 
De Dorpsstraat met de prachtige oude 
lantaarnpalen en leilinden.

25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: Het 
oude Hovo-terrein.

26. Wat mis je in Schoonrewoerd: 
Een pinautomaat na sluitingstijd van 

 

1. Naam: Petra Boogaard
2. Adres: Dorpsstraat 20.
3. Geboortedatum: 18 juli 1972. 
4. Geboorteplaats: Nieuwegein.
5. Beroep: Medewerker Klant en Markt bij 

een bouwbedrijf en sinds kort hebben we 
een Bed & Breakfast (www.bijboogaard.nl)

6. Getrouwd met: Wilco.
7. Kinderen: 4 prachtige zonen: Tim, Koen, 

Bram en Gijs.
8. Huisdieren: Honden, kippen, duiven, 

kanaries en geitjes.
9. Hobby’s: Lezen, breien en haken (voor 

zover daar natuurlijk tijd voor is).
10. Leuk in je werk: Presentaties maken en 

creatieve dingen bedenken.
11. Iets wat je vervelend vindt aan je werk: 

De korte deadlines van opdrachtgevers. 
12. Lievelingsmuziek: Niet iets specifiek. 

Klassiek vind ik over het algemeen wel 
mooi. 

13. Wat voor soort TV-programma’s vind 
je leuk/interessant: Ik kijk haast geen 
TV. Soms weleens een aflevering van ‘Ik 
vertrek’ via uitzending gemist. Daarnaast 
het journaal. 

14. Favoriete lectuur/boeken: Romans.
15. Doe je aan sport, zo ja welke sport: 

Op dit moment alleen denksport, al zou 
lichamelijk actievere sport wel beter zijn. 
Ik zal het stof weer eens van de crosstrainer 
halen.



de Dagwinkel. Al wil ik hier gelijk bij 
vermelden dat het super is dat we tijdens 
de openingsuren bij de Dagwinkel kunnen 
pinnen. 

27. Leuk aan Schoonrewoerd: Dat we, 
ondanks dat we zo’n klein plaatsje zijn, 
zoveel voorzieningen in het dorp hebben 
en de authentieke uitstraling die het dorp 
heeft. 

28. Wat vind je vervelend en waarom: Dat 
ik op de een of andere manier altijd te laat 
op afspraken kom en dat ik het maar het 
niet voor elkaar krijg dit te veranderen. Ik 
krijg er altijd zo’n opgejaagd gevoel van.

29. Waar ben je trots op: Op mijn man en 
onze 4 jongens.

30. Waar heb je spijt van: Van veel dingen, 
maar ik probeer de spijt om te buigen 
door van mijn fouten te leren en er in de 
toekomst voor te waken. Op die manier 
zijn mijn fouten toch nog ergens goed voor 
geweest. 

31. Wie bewonder je het meest en waarom: 
Ik heb bewondering voor alle mensen die, 
ondanks de beproevingen van het leven, zo 
rotsvast mogen vertrouwen op hun geloof 
en daar kracht en troost in vinden. 

32. Wat is je hartenwens en waarom: Dat 
ik, samen met mijn man, onze kinderen in 
gezegende gezondheid mag zien opgroeien. 
Waarom spreekt wel voor zich. 

33. Voor het laatst gehuild: Om een klein 
jongetje uit onze kerkelijke gemeente, dat 
is overleden. 

34. Leukste jeugdherinnering: Dat ik samen 
met mijn broer een cake heb gebakken op 
de vloerbedekking. Al zagen mijn ouders 
daar (toen) niet echt de humor van in. Ik 
heb gelukkig vele herinneringen aan een 
fijne en warme jeugd.

35. Droomvakantie: Nou ja droom… Ik zou 
graag New York eens willen zien.

36. Wie wil je nog eens ontmoeten: Niet 
echt specifieke wensen. Mijn prins op het 
witte paard zit inmiddels bij mij op de bank 
en zijn stalen ros staat in de schuur.   

37. Waar maak je je boos over: Onrecht dat 
mensen wordt aangedaan. 

38. Waar ben je blij mee: Met een spontane 
kleffe knuffel van een van mijn zoons. 

39. Waar heb je moeite mee: Op tijd naar 
bed gaan… Ik ben altijd net op gang als de 
tijd alweer daar is.

40. Welke hoop koester je: Dat alle 
gezondheidsproblemen in ons gezin nu 
voorbij mogen zijn.

41. Goede eigenschap: Zorgzaam.

42. Slechte eigenschap: Koppig (ik ontken). 
43. Waar voel je je het meest bij betrokken: 

Bij onze kerkelijke gemeente. 
44. Waar maak je je het meest zorgen 

over: Dat ik het maar als extra service 
moet beschouwen dat er laatst op zondag 
ongevraagd door TNT post een pakketje 
bij ons wordt bezorgd!

45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je ermee 
doen: Doneren aan kerk en goede doelen 
en dan wellicht toch nog de stedentrip naar 
New York.

46. Gouden tip voor de Klepper: Vooral 
NIET stoppen! 

47. Wat moeten de inwoners van 
Schoonrewoerd echt van je weten: 
Naast ons huis staat een vlaggenmast 
waarin altijd fier de Nederlandse vlag 
wappert. Deze vlag hangt er om de simpele 
reden dat we dat gewoon mooi vinden en 
omdat we geen vlag van Schoonrewoerd 
kunnen vinden! We hebben de meest 
spectaculaire bedenksels gehoord waarom 
de vlag daar wappert maar we maken het 
niet spannender dan het is... wij vinden het 
mooi en het staat vrolijk! 

48. Wat zou je direct aanpakken als je 
een poosje, bijvoorbeeld een jaar, 
burgemeester van Schoonrewoerd zou 
zijn: Permanente snelheidscontrole op de 
Dorpsstraat. 30 kilometer per uur schijnt 
een nogal rekbaar begrip te zijn. 

49. Vraag van Conny de Beun (50 vragen 
vorige keer): Hoe vind je het nu je 
huis is uitgebreid waar alle wanden 
van spiegels zijn?: Nou eerlijk gezegd 
was dat best even wennen Conny. Toen wij 
het huis vijf jaar geleden kochten, kregen 
wij jou ‘erbij’! Wij waren niet anders 
gewend dan een kapsalon bij ons huis. 
Ik heb vaak in jouw spiegels gekeken als 
je met mijn haar bezig was. We hebben 
nagedacht wat we met de lege kapsalon 
zouden doen en hebben besloten er een 
Bed & Breakfast van te maken. Inmiddels 
is de verbouwing (bijna) klaar. Wij vinden 
het erg mooi en gezellig geworden en we 
hopen dat onze gasten dat straks ook 
vinden. Eén van je oude spiegels heeft 
weer een mooi plekje gekregen.   

50. Aan wie moeten wij de volgende 
keer de 50 vragen stellen: Aan 
mijn buurvrouw Karin Dijkers-Witt.

Welke vraag moeten wij van jou 
aan deze persoon stellen: Word je ´s 
ochtends wakker van je wekker of van de 
haan van de buren?



KONINGSDAG 
Maandag 27 april Koningsdag zijn wij  
geopend van 8.00 uur tot 10.00 uur.  

 
Gebruik dit bestelformulier of pak er één in de winkel mee. 

 

Aantal: Artikel   Prijs: 

------------- Oranje tompouce met slagroom 4 stuks   € 7,80 

------------- Oranje tompouce zonder slagroom 4 stuks € 6,80 

------------- Oranje Bossche bol 2 stuks € 3,90 

------------- Oranje soesjes 6 stuks  € 4,25 

------------- Oranje luxe koeken 12 stuks € 6,75 

------------- Oranje cup cakes 4 stuks € 4,80 

------------- Oranje Marlena schnitte € 7,95 

------------- Oranje Marlena gebakjes 4 stuks € 7,80 

------------- Oranje witte bollen (zachte witte  
                          broodjes met oranje gries erop) 6 stuks € 2,70 

 
Naam: ……………………………………… 
 
Adres:………………………………………. 
 
Telefoon:……………………………………  

 

 

Graag tot ziens,  
Ad en Tineke’s dagwinkel 



“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



Hervormde 
Kerk 

Het zal je maar gebeuren, dat op zaterdag-
morgen om 8 uur de deurbel gaat en er ineens 
iemand voor je deur staat met een doosje en 
een roos.  Nou, dat overkwam menigeen op 14 
februari. Tientallen ontbijtjes werden bezorgd, in 
Schoonrewoerd, Leerdam, Herwijnen, Asperen, 
Beesd, Vianen, Hei- en Boeicop, Meerkerk. 
‘t Was ons niet snel te ver, en zo werden veel 
mensen verrast met een Valentijnsontbijtje of 
gewoon een ontbijt om iemand te bedanken. 

Zo stond ik in Heukelum voor de deur van een 
appartementen-complex en belde aan: “Ja 
hallo” klonk het door de intercom, “Ik kom een 
ontbijtje brengen” was mijn antwoord. “He, 
wat? Je bent verkeerd hoor!!”, “Nee hoor uw 
naam staat er echt op”. De deur ging open, ik 
naar boven en daar stond een heel verbaasd 
echtpaar: “Nee dit kan echt niet voor ons zijn”. 
De kaart die was meegegeven werd geopend, 
en tranen druppelden over de wangen van 
de vrouw. Ongelooflijk, nee dit had ze nooit 
verwacht. Ze werd bedankt door haar broer, 
voor alles wat ze voor hem doet. Wat mooi 
om te zien wat een bedankontbijtje doet. Een 
fantastische actie waarmee we echt iets voor 
de ander konden doen.

En zo stonden we een maand later weer bij u 
aan de deur. Inderdaad met onze welbekende 
potgrond. Onlangs deed ik op de fiets een 
rondje door het dorp en zag op diverse 
plaatsen de zakken klaarliggen om in de tuin 
te worden verwerkt. Ook deze keer hadden 
we over klandizie niet te klagen, bijna 1500 
zakken werden bij u thuisbezorgd. Het kan 
haast niet anders, over een aantal weken ziet 
Schoonrewoerd er heel kleurig uit door de 
bloemen die groeien in de nieuwe grond. Fijn 
dat u op ons rekent, elk jaar weer opnieuw en 
wij ook op u kunnen rekenen.

Wat hebben we u nog meer te bieden de 
komende maanden? In de vorige Klepper 
schreven we er al over: 
Het diner in “Le Pastory”. Thuis maak ik iets 
mee van de voorbereidingen en het belooft 
echt iets bijzonders te worden. De eerste 
gasten hebben zich al opgegeven en als ik u 
was zou ik deze kans niet voorbij laten gaan. 
Want stel dat de pastorie weer spoedig zal 

worden bewoond, wat wij natuurlijk wel hopen, 
dan verwacht ik niet dat er snel weer een diner 
zal worden gehouden. Een plek met ambiance, 
rust, geborgenheid en allure.  Op donderdag 
16 en vrijdag 17 april wordt ook voor u de tafel 
klaargezet. Laat even weten als u komt, zie 
hiervoor de uitnodiging in uw brieven-bus. 

Waar gaan we koffiedrinken op de jaarmarkt? 
Bij de kerk natuurlijk. Gelijk even van de 
gelegenheid gebruik maken om weer een 
kijkje in de kerk te nemen. Even samen met 
familieleden of vrienden luisteren naar het 
orgelspel. Ondertussen de warmte en rust van 
het kerkgebouw opsnuiven. Of maak eens een 
praatje met mensen om u heen. Wat betekent 
de kerk nog voor mij, of voor u? Een plek 
van rust van stilte? De plek waar God tot ons 
spreken wil? Of… alleen de plek waar oma zat, 
waar u getrouwd bent of misschien gedoopt 
bent. Een plek van herinnering aan…
Hoe dan ook; u bent van harte welkom. 

Ook laten we u nu al weten dat u vrijdagavond 
26 juni moet reserveren in uw agenda. Op die 
avond hopen we de jaarlijkse dorpsmaaltijd 
te organiseren. Na Italië, Frankrijk, Mexico 
en Griekenland verlaten we de Mediterrane 
keuken. We hebben onze grenzen verlegd 
en zullen de Noordzee oversteken om vanuit 
Engeland heerlijke gerechten te proeven. 
Terwijl de Engelse keuken op het eerste gezicht 
niet echt onderscheidend is, heeft ze toch zeker 
haar eigen gerechten. Fish en chips, heerlijke 
chutneys, pies, stoofpotten bereid met de 
overheerlijk blue stilton en natuurlijke een 
variatie aan scones met clotted cream of lemon 
curd. Voldoende om er een bijzondere maaltijd 
van te maken. Hebt u een leuk recept of lijkt 
het u of jou leuk om een keer mee te helpen 
met de organisatie; iedereen is welkom. Neem 
contact op met Karin Baars, Lotte de Groot of 
Carla de Leeuw. 



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 



Nieuws van de Noachschool

Zoals in 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!

Open morgen en aanmeldingsavond voor 
nieuwe kleuters
Op woensdag 11 februari was de open morgen 
voor nieuwe kleuters. We kijken terug op een 
geslaagde morgen. De nieuwe ouders ‘proefden 
de Noachschool’. Juf Carola had een film 
gemaakt over een morgen in de kleutergroep. 
Daarin was te zien dat de kleuters tijdens 
het spelen al heel veel leren: letters met de 
lettermuis, plannen met het activiteiten-(plan)
bord, woorden in de kring en moeilijke nieuwe 
woorden aan de hand van vertelplaten en 
voorwerpen bij de thema’s. Natuurlijk hebben 
we de nieuwe ouders en (nieuwe) kleuters 
ook een rondleiding door de school gegeven. 
Ik vind het leuk om te zien dat de leerlingen 
die al bij ons op school zitten vaak de nieuwe 
kinderen al uit de ‘buurt’ kennen. We namen 
een kijkje in alle groepen, van de kleutergroep 
tot aan groep 8 met de grote jongens en 
meiden. Ook de Dolfijngroep, u weet wel: 
de groep voor begaafde leerlingen die meer 
uitdaging nodig hebben, hebben we ‘in werking’ 

gezien. Sommige leerlingen werkten in deze 
groep aan hun cursus Italiaans of Spaans en 
anderen werkten aan hun opdracht voor de 
Techniekwedstrijd in Delft. 
Op maandag 16 februari was de 
aanmeldingsavond. Voor het nieuwe schooljaar 
kregen we al aardig wat nieuwe leerlingen. 
Hebt u de aanmeldingsavond gemist, maar 
wilt u uw kind opgeven op onze school, neemt 
u dan even contact op met de school op 
telefoonnummer 642171. We maken dan een 
afspraak voor een bezoek aan de school en een 
persoonlijk gesprek. 

Paasviering

Op donderdagmiddag 2 april kwamen we met 
alle leerlingen in de kleutergymzaal bij elkaar 
om het paasfeest te vieren. Het thema was 
Houvast! In alle groepen dachten we van 
te voren na wat of wie jou houvast geeft: je 
vader en moeder, vrienden, familie, de Heere 
God, Jezus en gezond zijn. Van alle genoemde 
dingen werd door de groepen een collage 
gemaakt. Tijdens de viering hebben we aan 
elkaar verteld wat we gemaakt hadden, zongen 
we liederen, maakten we muziek en luisterden 
we naar een verhaal. Het was goed om zo met 
elkaar het feest van de overwinning (want dat 
is de opstanding) van onze Heere Jezus te 
vieren. Na afloop van de viering kregen alle 
kinderen een traktatie en speelden we met 
elkaar buiten! 

Boomfeestdag
Op woensdag 18 maart deden we mee 
aan de boomfeestdag. Groep 8 gingen op 
Noorderwoerd in Schoonrewoerd bomen 
planten. De 34 leerlingen uit groep 8 met juf 



Marloes lieten zich er, op deze koude morgen, 
niet van weerhouden de handen uit de mouwen 
te steken. Nadat Geuf Middelkoop ons uitleg 
had gegeven over de Boomfeestdag en alles 
over bomen overal ter wereld had verteld, 
pakten we de scheppen ter hand en gingen 
aan het werk. De eerst boom pootten we met 
elkaar onder toeziend oog van wethouder Wim 
van der Leij. Als dank kregen alle leerlingen 
een bessenstruik om zelf in de tuin te poten. 
Daarna vertrokken we weer naar de warme 
Noachschool. Als de bomen over een aantal 
jaar uitbundig bloeien is het leuk om aan je 
kinderen te kunnen vertellen dat jij die boom 
die daar staat vroeger hebt gepoot! 

Koningsspelen 2015
Op D.V. vrijdag 24 april houden we voor de 
derde keer de Koningsspelen; een feestdag 
met spelletjes in het dorp! We beginnen de 
dag met een ontbijt op school. Daarna gaan 
we naar het plein 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 er vanuit dat de 
Koningsspelen weer een groot succes worden! 
Dank aan de ouderraad! Als u in de nieuwbouw 
woont tussen de Noachschool en de Regenboog 
mag u op deze feestelijke dag de vlaggen 
uithangen! 

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 nog niet afgenomen. De Centrale 
Eindtoets wordt op dinsdag 21 t/m donderdag 
23 april afgenomen. Alle leerlingen van groep 
8 hebben inmiddels al 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. Natuurlijk gaan 
we met groep 8 ook een leuke tijd tegemoet 
met het schoolkamp en de afscheidsmusical. 
 
Oudertevredenheidspeiling (OTP) 
Wij willen als organisatie graag weten 
of onze ouders tevreden zijn over onze 
school. Daarom wordt elke vier jaar een 
oudertevredenheidspeiling afgenomen. 
Afgelopen maand kregen al onze ouders 
een uitnodiging om de vragenlijst in te 
vullen. Inmiddels zijn de resultaten binnen! 
We scoren een gemiddeld cijfer 7.8. 
Na een jaar met grote veranderingen 
(de overgang van de leerlingen van de 
Regenboog) zijn we dankbaar voor dit 
resultaat. Op de schoolsite vindt u een 
uitgebreide samenvatting van het rapport 
van de tevredenheidspeiling. Ook dit jaar 
scoorden de leerkrachten het hoogst, een 8.7! 
De gemiddelde scores per onderdeel waren als 
volgt:
Vensters PO  8.1
Schoolgebouw 6.4
Omgeving van de school 7.2
Begeleiding  8.1
Sfeer  7.7
Kennisontwikkeling 8.0
Persoonlijke ontwikkeling 7.6
Schooltijden  7.8
Schoolregels, rust en orde 8.0
De leerkracht  8.7
Contact met school 8.1

Nieuwbouw Noachschool (update)
In het dorp wordt veel gesproken over de 
nieuwbouw van de Noachschool. Eigenlijk is 
iedereen wel blij dat er een nieuwe basisschool 
in Schoonrewoerd komt. Over de plaats 
van de nieuwbouw wordt best verschillend 
gedacht. Dat mag! De gemeente Leerdam 
heeft besloten de school op de huidige locatie 
aan de Kerkweg te gaan bouwen. Dat is een 
feit! Mijn oproep aan het dorp is nu om er 
met elkaar de schouders onder te zetten. 
Het is fantastisch dat we een nieuwe school 



mogen gaan bouwen. Een schoolgebouw 
dat is ingericht voor het basisonderwijs in 
Schoonrewoerd voor de komende 60(!) jaar. 
Als ik zie wat er de afgelopen 10 jaar al in het 
onderwijs is veranderd, hoe zal dat dan over 
60 jaar zijn…? We hebben geen idee, het is 
niet voor te stellen. Wel denken we te weten 
dat het klassikale onderwijs met leerlingen van 
dezelfde leeftijd in één lokaal waarschijnlijk in 
de toekomst steeds minder wordt. Leerlingen 
hebben ruimtes nodig om individueel en in 
kleine groepjes hun werk te kunnen gaan 
doen. Dat vraagt wat van het nieuwe gebouw! 
We kijken uit naar de eerste tekeningen van de 
architect. 

Als alles volgens de planning gaat, is dit het 
tijdpad voor de bouw van de nieuwe school:

Eind maart-begin april:
Afronden Programma van Eisen(PvE)
In het PvE staat beschreven hoe wij als 
personeel ons onderwijs in de komende jaren 
willen inrichten en welke ‘ruimte’ wij dan nodig 
hebben om dat te kunnen realiseren. In het 
PvE staat ook een technisch gedeelte over 
luchtkwaliteit, duurzaam bouwen etc.

April: Ontwerpfase
De architect gaat aan de slag om het PvE te 
vertalen in een ontwerptekening van de nieuwe 
school. (Daarover houden we u op de hoogte.)

Mei-juni: Aanvragen van omgevingsvergun-
ningen, definitieve ontwerp en het technische 
gedeelte.

Juli-september: Bestekfase/ bouwvoorbe-
reiding 

Augustus-september:  Traject aanbesteding

Mei-herfstvakantie:  Tijdelijke  voorzieningen 
Aanvraag sloopvergunning en ontheffing 
ooievaarsnest, voorbereiding voor de verhuizing 
naar gebouw Regenboogschool en plaatsen van 
extra lokalen (units), bedrijfsklaar maken van 
het gebouw Regenboogschool. 

Vanaf herfstvakantie ‘15: Uitvoering 
Duurt 150 dagen. 

Zomervakantie 2016:
Ingebruikname nieuwe school.
 
Verkeer rondom de school en parkeren in 
de wijk
Bij de nieuwbouw van de school denken we 
meteen ook aan de verkeersveiligheid aan 
de Kerkweg. Als school hebben wij hier wel 
een stem in (en die laten we horen), maar de 
gemeente Leerdam draagt zorg voor alles wat 
met verkeer rondom de school te maken heeft. 
Zij kunnen beslissingen nemen om zaken echt 
te veranderen…
Onderstaande schreef ik in de nieuwsbrief aan 
de ouders, maar is wellicht voor u als lezer van 
De Klepper ook van belang.
Deze week stond de wijkagent op de stoep. 
Maandag voor school aan de Kerkweg en dinsdag 
bij mij in het kantoor. We hebben uitgebreid 
gesproken over ‘het parkeren’ van auto’s aan de 
Kerkweg. Doordat er auto’s geparkeerd staan 
rijden andere auto’s minder snel voorbij de 
school. Dit verhoogt de verkeersveiligheid. De 
agent gaat de gemeente Leerdam voorstellen 
het parkeerverbodsbord van een onderbord te 
voorzien. Op dit onderbord moet dan komen 
te staan dat tijdens halen en brengen van 
schoolkinderen auto’s 30 minuten mogen 
parkeren. De regels die wij, in het verleden als 
school met de gemeente hebben besproken 
geef ik u nogmaals mee:

1 april Schoonmaakdag;-)



Voor de veiligheid van de kinderen (!) parkeert 
u de auto alleen bij de rode paaltjes. Is daar 
geen plek, dan parkeert u in de wijk, maar 
niet bij de gele paaltjes, dat is de gele niet-
parkeren-streep. Zo kunnen de kinderen 
veilig naar huis vertrekken. Ouders die de 
tussenschoolse opvang doen moeten hun auto 
voortaan in de wijk zetten omdat zij de 30 
minuten overschrijden (u riskeert een bon). 

Tot slot nog een paar foto’s van atelier 
omdat beelden genoeg zeggen…

In de volgende Klepper hoop ik u foto’s te laten 
zien van de Koningsspelen.
 

Kees de Korte, 
Directeur Noachschool

Website maken Chocolade workshop

Mandvlechten

Bakken
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TOTAAL 

 
                     

 

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

 
TE BEZICHTINGEN IN SHOWROOM 
 

 
 
      

                                                           
                                                               
 

VERBOUW 
  RENOVATIE 
    ONDERHOUD 

DJS KLUS TOTAAL 
 0345 – 64 35 50 

Bert de Jongh 
Schoonrewoerd

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 

Voor Rieten- en Pannendaken

Horndijkstraat 6 | 4141 EK Leerdam
Telefoon: 0345 79 52 44
Mobiel: 0642 41 05 32
info@denhartogschoorsteenvegers.nl

De volgende diensten kunnen wij leveren:
• Camera inspectie incl. vegen en rapportage
• Het verwijderen van nesten e.d.  
• Het vegen van uw kanaal
• Vonkenvanger leveren en plaatsen
• Uw schoorsteen opvoegen en het loodwerk 
   vernieuwen
• Een schoorsteenkanaal leveren en plaatsen
• Het frezen van een kanaal



Binnen de brandweerpost Schoonrewoerd 
hebben we drie nieuwe opgeleide 
brandweerlieden erbij.  Jarno de Jong, Pim 
Horden en Erik Vroege hebben hun laatste 
module gehaald waardoor ze nu volledig als 
brandweerman zijn opgeleid. De opleiding 
heeft 2,5 jaar geduurd. Dit allemaal in de 
avonduren. 
De opleiding heeft betrekking op 
brandbestrijding, hulpverlening bij ongevallen, 

Brandweervrijwilligers geslaagd

levensreddend kunnen handelen en werken 
met gevaarlijke stoffen. Dit zijn allemaal aparte 
lesblokken welke gevolgd moeten worden en 
waar examen voor moet worden afgelegd. 
Dit gebeurt door landelijk aangestelde 
examinatoren. Aan het eind van het jaar 
krijgen de drie hun Brandweer Rijksdiploma. 
Dit diploma is voor geheel Nederland geldig en 
hiermee kun je bij elk brandweerkorps ingezet 
worden als manschap. 



 

 
 

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. 

 

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 

Oók uw woning succesvol  
verkopen?  

De 1e stap is een  
GRATIS waardebepaling  
door de makelaars van  

Van den Berg! 

T. 0345 – 599 394 / @vandenbergmakelaars.nl 
WWW.VANDENBERGMAKELAARS.NL 



Oranjevereniging 
Schoonrewoerd

Hallo dorpsbewoners, het is al weer april en dat betekent dat Koningsdag in aantocht is! Wij als 
bestuur hebben er al weer zin in. We hebben een leuk, gezellig en sportief programma in elkaar 
gezet en volgens ons voor ieder wat wils. Ik zou zeggen: lees het programma en doe mee op 
Koningsdag!

Programma Koningsdag
8:00 uur Reveille
Voor de ene vroeg en voor de ander laat, 
maar vandaag wordt u om acht uur wakker 
geblazen vanaf de kerktoren door de 
trompetten van de bazuin uit Leerdam. 
 
9:30 uur Versierde fietsen optocht
Ga gezellig aan de slag met je fiets! Tover 
hem om in een mooi versierde fiets of bouw 
een mooi kunstwerk om je fiets heen. Zorg 
er wel voor dat je nog kunt fietsen. Kom 
met je fiets naar het partycentrum, daar 
begint de optocht. Mensen: we komen door 
de straten dus u kunt ons bekijken. Er zijn mooie prijzen te winnen. Bij terugkeer van de optocht 
zal de prijsuitreiking spoedig plaats vinden. We verzamelen tussen 09:00-09:30 uur en om 09:30 
uur gaan we vetrekken.

10:00 uur Mini workshops 
Rond de klok van 10 uur starten we met mini workshops voor alle creatieve jongens en meisjes van 
de basisschool. Kom naar het partycentrum en laat je creativiteit zien in dit nieuwe onderdeel. Er zit 
voor iedereen wat bij, dus kom en laat je door ons verrassen. 
De miniworkshops kosten € 2,50 per kind.

Om kwart voor 12 vertrekken we achter de bazuin aan richting het Dorpsplein voor de aubade.

± 12.00 uur Aubade
Ook dit jaar is er weer de aubade en die is als van ouds op het Dorpsplein. Daar zal de burgemeester 
en de wethouders ons toespreken. Samen met de Bazuin zal bij ons het volkslied klinken, ook ons 
eigen Schoonrewoerds volkslied zullen we die dag zingen.

Na de aubade zullen we met elkaar terug wandelen naar het partycentrum voor de pannenkoekenlunch.

Pannenkoekenlunch
Aansluitend aan de aubade schuiven we aan voor de pannenkoekenlunch.
Ook dit jaar staan de  vrijwilligers al vroeg voor ons klaar, om pannenkoeken en wafels te bakken. 
Het is voor ons altijd een feest om te zien hoeveel kinderen elk jaar weer komen voor deze lekkernij.
Vanaf deze kant alvast een bedankje voor onze vrijwilligers, die ons altijd weer helpen deze dag tot 
een succes te maken. Bedankt!



14:00 – 17:30 uur Dorpsgolf
Dit jaar eens iets heel anders. Geen traditionele golf waar je met 
golfclubs en een goede techniek pas aan de slag kan, ook geen 
boerengolf waar je met een boerenklomp door de natte weilanden 
moet struinen. Wat is het dan wel! Het is Dorpsgolf! Er wordt op 
straat gespeeld met een speciaal voor ons ontwikkelde club en 
een zachte bal. Het zal je langs de mooie, verrassende plekjes van 
Schoonrewoerd brengen. De holes zijn gebruiksvoorwerpen uit het 
dagelijkse straatbeeld, zoals deuren, standbeelden, paaltjes en 
gevels van huizen. Er wordt gespeeld in kleine groepjes variërend 
van minimaal 2 tot maximaal 5 personen. Je mag dit zelf bepalen. 
Er kan met groepen tegen elkaar gespeeld worden of alleen met de 
eigen groep. Alle leeftijden mogen meedoen, alleen bij de kinderen 
onder de 8 jaar willen we graag dat er begeleiding meegaat. 

Je kunt starten tussen 14:00 en 15:30 uur. 
De prijsuitreiking zal rond 17.30 uur plaatsvinden. Zorg dat je erbij bent!
De kosten bedragen € 1,50 voor leden en € 3,- voor niet leden. (incl waardebon voor één consumptie 
bij café de Zwaan)

± 17.30 uur: Koningsmaal 
Deze hopelijke leuke, zonnige en gezellige dag willen we met elkaar afsluiten door middel van een 
gezamenlijke maaltijd in het partycentrum. Het partycentrum heeft zijn best gedaan een heerlijk 
Koningsmenu in elkaar te zetten. 
Het koningsmaal zal bestaan uit een driegangen menu. We 
beginnen met een soep met een lekker broodje al dan wel niet 
besmeerd met kruidenboter. Vervolgens is er buffet bestaande 
uit verschillende salades, vleesgerechten, frietjes of rijst. We 
zullen afsluiten met een lekker ijsje in een obliehoorntje!

Opgeven voor dit koningsmaal kan tot 20 april, door 
onderstaande opgave strook in te leveren bij Agnita de With 
(Masada 5) of in de opgave emmer bij Ad en Tineke’s Dagwinkel 
of stuur een mail naar: info@oranjeverenigingschoonrewoerd.
nl. De kosten bedragen € 15,- per persoon (€ 12,50 voor 
leden), kinderen € 5,-. 

Voor alle activiteiten geldt dat deelname op eigen risico is.

Wij hopen u allen te zien op 27 april!

Opgavestrook Koningsmaal

Naam: ________________________________________________________________________

Adres: ________________________________________________________________________

Aantal volwassenen: _____________________________________________________________

Aantal kinderen (t/m 12 jr.): _______________________________________________________
 
Lid oranje vereniging: Ja / Nee

Opgeven voor 20 april! 
Inleveren bij Ad en Tineke’s dagwinkel of bij Agnita de With Masada 5



Historische Vereniging 
Leerdam

De Historische Vereniging Leerdam is opgericht 
in 1980 met als doel is om de kennis en 
belangstelling voor de geschiedenis van 
de gemeente Leerdam en zijn bewoners te 
bevorderen. En “gemeente Leerdam” zegt 
het al: de vereniging is er niet voor Leerdam 
alleen, maar ook voor de andere drie kernen 
Schoonrewoerd, Oosterwijk en Kedichem.
Al een aantal jaren is de HVL aanwezig tijdens 
de Jaarmarkt en ook dit jaar zijn wij weer te 
vinden in de Kalverweg.  In deze Klepper willen 
wij u graag wat meer over onze 
vereniging vertellen.

De HVL geeft tweemaal per jaar 
een verenigingsorgaan uit met 
daarin o.a. interessante artikelen 
over de historie van de kernen 
van de gemeente Leerdam en 
de geschiedenis in bredere zin. 
Er worden lezingen verzorgd 
over uiteenlopende historische 
onderwerpen en er worden 
excursies georganiseerd naar 
plaatsen met een interessante 
historie. Ook worden regelmatig 
publicaties over diverse historische 
onderwerpen uitgegeven.

Alweer in 2010 verscheen het boek 
“Schoonrewoerd 1880-1980”. Gemaakt met 
en door de Schoonrewoerders. Met een eerste 
druk van 500 exemplaren en een tweede druk 
van 450 stuks een groot succes en helemaal 
uitverkocht. 

Een ander voorbeeld van 
een publicatie met een flink 
aandeel “Schoonrewoerd” is het
in 2011 verschenen “Bewaarde 
schoonheid” over het cultureel 
erfgoed in de Gemeente 
Leerdam. In dit boek worden
zo’n tweehonderd gebouwen 
beschreven die als Rijks-
monument te boek staan, 
beeldbepalend zijn of op 
enigerlei wijze tot ons cultureel-
historisch erfgoed behoren. 
Een grote verscheidenheid 
van panden zoals kerken, 

winkels, herenhuizen, boerderijen worden
beschreven. Van ieder gebouw is een 
recent gemaakte foto opgenomen met een 
begeleidende tekst, die niet alleen informatie 
geeft over de bouwkundige aspecten maar ook 
over bewoners, het vroegere gebruik en al zo 
meer. Maar naast foto’s van de huidige situatie 
zijn er van meerdere gebouwen en straten ook 
afbeeldingen uit vroeger jaren verwerkt en 
vindt u in het boek oude prenten, tekeningen 
en plattegronden.
“Bewaarde Schoonheid” kost normaal € 35,00 
voor niet-leden en € 32,50 voor leden van onze 
vereniging.  Tijdens de Jaarmarkt op 15 mei in 
Schoonrewoerd verkopen wij dit boek voor de 
speciale marktprijs van € 10,00. Brengt u dus 
een bezoekje aan onze kraam. Wellicht staat 
uw eigen huis er wel in.

Ook de verjaardagskalender heeft tijdens de 
Jaarmarkt een speciale prijs. Normaal kost 
deze € 9,75 maar tijdens de markt betaalt u 
slechts € 2,50. Leuk om cadeau te geven of 
gewoon voor uzelf.

Kent u de Collectiebank 
al? Via de website www.
historischeverenigingleerdam.
nl kunt u zo’n 7.000 foto’s 
bekijken, waaronder ook veel  van 
Schoonrewoerd. Ook zijn deze 
foto’s te bestellen. En heeft u zelf 
nog foto’s van Schoonrewoerd 
die nog niet  op de Collectiebank 
staan? Kom bij ons langs op 15 mei 
of breng op donderdag een bezoek 
aan het HIP (Historisch Inloop 
Punt) in de Bibliotheek Leerdam. 
Het is geopend van 10.00 tot 12.00 
uur en daar kunnen uw foto’s 
worden ingescand en voorzien van 
uw commentaar.



Heeft u ook interesse in de geschiedenis van 
de Schoonrewoerd? Wij zien u graag op 15 mei 
bij onze kraam in de Kalverweg!  U kunt zich 
aanmelden als lid, onze publicaties aanschaffen 
of misschien heeft u wel een schoenendoos 
met oude foto’s. 

Wilt u meer informatie over onze vereniging? 
Kijkt u dan op onze website:
www.historischeverenigingleerdam.nl 
U kunt ook een e-mail sturen naar ons 
secretariaat via annette.blom@planet.nl 

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

Stichting Ouderenkontakt

Lentefair
Op zaterdag 7 maart was het een gezellige 
drukte in het partycentum. Er was van alles 
te doen voor jong en oud. Er waren mooie 
bloemstukken, de altijd prijstafel, sjoelen, 
het rad van avontuur en natuurlijk de grote 
verloting.
We mogen terugkijken op een gezellige dag. 
Iedereen die ons geholpen heeft, spullen heeft 
gekocht en natuurlijk de sponsoren allemaal 
HARTELIJK DANK!

Uitje
Woensdag 27 mei is ons jaarlijkse uitje. 
Iedereen vanaf 60 jaar mag natuurlijk mee. We 
hopen op een mooie dag.

Hartelijke groeten,
Bestuur van het Ouderenkontakt



1. Naam: Denise Scheer
2. Leeftijd: 16

3. Broers/Zussen: 1 zus, Samantha
4. Hobby’s: Voetballen, uitgaan & winkelen
5. School: Heerenlanden College 

Opleiding: Havo 5
6. Leukste vak op school:  Gym
7. Ik heb een hekel aan: Leren
8. Mijn favoriete sport: Voetbal en fitness
9. Ik kan geen dag zonder: Mijn telefoon
10. Ik lust geen: Andijvie
11. Ik ben gek op: Pasta
12. Ik word kwaad als: Ik mijn zin niet krijg
13. Een slechte eigenschap van mezelf: Kan 

soms dwars zijn
14. Mijn favoriete vakantie: Zonvakantie
15. Mijn favoriete muziek: Van alles
16. Mijn favoriete broek: Spijkerbroek
17. Het leukste in het dorp: Schoonrewoerdse 

markt
18. Dit wil ik worden: Verpleegkundige 
19. Dit moet anders in het dorp: Het is prima zo
20. Tip voor jongeren: Geniet van je jeugd
21. Volgende vragen aan: Nick van Arnhem



  
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

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

�������� �	
��
����������
��

Margreet Klijn - v/d Berg Tel: 0345 -642461
Anthoniuswerf 18  Mob: 06-15861371
4145 NW Schoonrewoerd E-mail: massagepraktijkmklijn@upcmail.nl
 



“Ik heb dat geleerd bij het cafetaria, hier in 
Schoonrewoerd. Met mensen omgaan leer je 
daar in de praktijk, tussen de mensen.” Ze 
wijst lachend schuin achter zich in de richting 
van De Zwaan. Maar het is niet bij patat 
bakken gebleven. Ze heeft een opleiding als 
doktersassistente afgerond en heeft daarna 
de opleiding medisch secretaresse gedaan Ze 
werkt bij het UMC, als teamleider administratie 
op divisie Beeld. Werkt sinds een jaar of zeven 
als sportverzorger en sportmasseur met een 
eigen praktijk. Ik mocht voor De Klepper in 
gesprek met Margreet Klijn-v/d Berg,  een 
actieve vrouw met sterke handen, pretogen 
en een leergierige geest. Maar bovenal een 
integer professional.

“Ik ben een doener.” Bij Margreet hield dat in 
dat ze na een pittige studie aan de slag ging 
als medisch secretaresse. Contact leggen, 
verslagen uitwerken, afspraken vastleggen. Ze 
groeide door naar teamleider. Er werden andere 
vaardigheden en kwaliteiten aangesproken: 
leiding geven, mensen en processen aansturen. 
Leuk om te doen en weer kwam die component: 
‘omgaan met mensen’ sterk in beeld. 
Inmiddels waren er ook twee voetballende 
zonen. “Stond ik op zaterdag langs de lijn: 

aan te moedigen en me 
er natuurlijk stevig mee 
te bemoeien.” Een van 
de zoons blesseerde 
zijn enkel, er moest een 
verzorger aan te pas 
komen. “Toen dacht ik: 
dat kan ik toch zelf ook?” 
Bij de NGS (Nederlands 
Genootschap voor Sport-
massage, de examen- 
en branche-organisatie 
voor de sport- en 
wellnessmasseur) 
volgde ze een opleiding 
tot sportverzorger. “Veel 
van de medische termen 
kende ik wel, maar 
dit ging veel verder. 
Het was pittig: een 
opleiding, mijn baan en 
een gezin…” De studie 
werd keurig afgerond. 
HSSC (Hei- en Boeicop 
Schoonrewoerd Sport 
Combinatie) wilde haar 

graag hebben. “Ik werk als verzorger voor 
de hele vereniging: oud en jong. Ik werk op 
donderdagavond voor en na de trainingen en 
op zaterdag ga ik mee met het eerste elftal. 
Op maandag, dinsdag en woensdag werk ik op 
afspraak.”

Geen schoonheidsspecialiste
Als ik vraag naar wat het echte werk nu 
inhoudt, vertelt Margreet dat er veel facetten 
zijn. Het gaat om intapen van geblesseerde 
enkels bijvoorbeeld. Ook het aanbrengen van 
Easy-tape (kleurtape) om te zorgen voor een 
betere doorbloeding ter plaatse, behoort tot 
haar werk. Een betere doorbloeding betekent 
minder pijn en dus meer beweeglijkheid. Soms 
gaat het om advies geven, oefeningen voordoen 
en laten herhalen. Uiteraard wordt er ook 
gemasseerd. “Dan gaan de duimen erin, hoor!” 
meldt Margreet, “Ik ben niet zachtzinnig. Ik ben 
geen schoonheidsspecialiste. Die knopen in die 
spieren moeten eruit. Het zijn ophopingen van 
afvalstoffen, die moet je kwijt. Na een stevige 
massage moet je ook flink drinken om die 
afvalstoffen letterlijk weg te spoelen.” 
Op het sportveld heb je soms te maken met 
acute en ernstige blessures. Een gebroken 
kuit- of scheenbeen bijvoorbeeld. “Ja, dan kan 

Sportmasseur, in de kern: 
omgaan met mensen



ik niet veel doen: stabiliseren en wachten op 
de ambulance. Zit er ergens een ontsteking 
waardoor mobiliteitsproblemen ontstaan, 
dan verwijs ik door naar de huisarts. Maar 
bij jongeren in de groei kan ik vaak veel 
betekenen. Je ziet dan vaak hamstring-
problemen of rugklachten omdat die groei niet 
altijd gelijkmatig verloopt. Oefeningen kunnen 
dan veel goed doen. Indien nodig stuur ik ze 
ook door naar een podotherapeut voor zooltjes. 
En een massage helpt bij het ontspannen van 
spierpartijen.”

Bij HSSC heeft ze een mooie praktijkruimte. 
Enkele jaren terug ontstond de behoefte om 
meer vanuit thuis te kunnen werken. “Ik 
deed dat al met een kleine praktijkruimte op 
zolder, maar dat was niet handig: de trappen 
en dat elke cliënt letterlijk door je huis en je 
gezin moet lopen…” Zo ontstond het idee de 
garageruimte te verbouwen. Het resultaat is 
verbluffend. Een mooie behandelkamer met 
een massagebank en een massagestoel en een 
aparte eigen ingang achterom. 
Er staat ook een bak met glanzend zwarte 
stenen. “Hot stones”, legt Margreet uit. “De 
stenen worden verwarmd en op je huid gelegd 
waar ze die warmte weer afstaan. Tot wel 5 
à 6 cm diep voel je die weldadige warmte. Ik 
masseer ermee met warme olie, heel fijn om 
te ervaren. Dat is jezelf een beetje verwennen. 
Je wordt lekker doezelig en ontspannen.” Het 

wellnessgevoel dus. Lekker voor jezelf, maar 
ook leuk om eens een ander cadeau te doen. 
Margreet verkoopt wellness-cadeau-bonnen en 
die lopen goed.

Privacy
Als (sport-)verzorger kom je dichtbij. Je zit 
mensen letterlijk op de huid bij het masseren. 
Niet iedereen geeft zich gemakkelijk. Vaak zijn 
mensen best gespannen als ze komen, zeker 
als er pijnlijke plekken zijn. Daar komt weer 
die rode draad terug: omgaan met mensen. 
“Ik begin vaak met mensen te garanderen dat 
wat we hier bespreken: dat blijft hier, tussen 
deze muren. Daarom was die aparte ingang 
ook belangrijk, mijn jongens hoeven niet 
te weten wie hier wordt behandeld. Ik vind 
die basisafspraak van groot belang. Mensen 
moeten zich op hun gemak voelen, anders kan 
ik niet goed werken.”
“Er zijn cliënten, die behandel ik een paar 
keer voor een specifieke klacht of blessure 
en dan is het klaar. Er zijn ook mensen die 
eens in de zes weken komen voor een soort 
onderhoudsbehandeling. 
In de winter is er vaak meer vraag naar rug- en 
nekmassages. Vaak willen mensen wel dat er 
echt iets gebeurt: duwen, knijpen, loskneden,… 
ze voelen dat het hen goed doet.” Veel reclame 
heeft Margreet nooit hoeven maken. Mond 
op mond reclame werkt het beste. Binnen 
het voetbal is Margreet een begrip. Maar 



ook hardlopers weten haar te vinden en ‘de 
vrouw van…’ voor een wellness-hot-stone-
behandeling.    

Tip voor de Klepper
Samen met Janet de Zeeuw heeft Margreet 
een Reanimatie training en procedure opgezet 
bij de voetbal. Het gaat daarbij om enerzijds 
heel praktische organisatiezaken. Als er iets 
ernstigs is:  waar hangen de veiligheidshesjes? 
Welke hekken moeten worden opgezet, zodat 
een ambulance snel ter plaatse kan? Daarnaast 
zit daar ook hartmassage bij en het werken 
met een AED.  Ieder jaar wordt een reanimatie 
met AED-herhaling gegeven en voor de 
jeugdelftallen ligt daar ook nog een uitdaging.   
“Ik heb me opgegeven bij ‘hartslagNu’* en 
bedacht dat we daar in De Klepper eens 
op moeten wijzen. We hebben in het dorp 
op een aantal plaatsen AED’s, waar precies 
en wanneer kan je daar echt bij? Dat moet 
eigenlijk iedereen weten. Een uitneembare 
pagina met deze gegevens om op te hangen 
op een opvallende plek in huis. Lijkt mij een 
goed idee. ”
We besluiten dat dit gesprek binnen korte tijd 
wordt voortgezet om goede ideeën in daden 
om te zetten.

Jolanda Lemcke

* HartSlagNu, het burgeralarmeringssysteem 
voor reanimaties, bestaat twee jaar.   
Inmiddels hebben zich meer dan 65.000 
burgerhulpverleners aangemeld die gewaar-
schuwd kunnen worden bij een reanimatie in 
hun woon- of werkomgeving. Deze vrijwilligers 
kunnen vaak eerder aanwezig zijn dan de 
reguliere ambulances en maken daardoor het 
verschil. 
HartslagNu is toe aan een nieuwe fase, 
waarbij niet alleen via de vertrouwde SMS 
wordt gealarmeerd, maar ook via een app 
op de smartphone. Met deze app zijn we 
in staat om alleen dan te alarmeren als de 
burgerhulpverlener (1) ook daadwerkelijk in 
de buurt is van het slachtoffer, (2) binnen zes 
minuten ter plaatse kan zijn en (3) waarbij ook 
nog eens rekening gehouden wordt met de 
lokale infrastructuur.
Met de introductie van de app wordt een flinke 
stap vooruit gemaakt en zal de effectiviteit 
van de burgerhulpverlening verder toenemen. 
In gebieden waar het aantal hulpverleners en 
AED’s voldoende is, is de overlevingskans bij 
een hartstilstand nu al meer dan 25%. 
(bron: HartslagNu.nl)
 

Tienerdagboek

Marien de Jong

Ik ging ’s morgens om 7 uur de deur uit, 
maar keek nog even bij mijn schapen. 
Toen zag ik dat er één schaap aan het 
lammeren was. 

Maar ik moest nodig naar school… 
Snel heb ik mijn vader geroepen en die zou 
er op letten. Maar toen ik het aan mijn 
buurjongen vertelde, met wie ik meefi ets 
naar school, zijn we snel omgedraaid naar 
huis. School kan tenslotte altijd nog!

Mijn buurjongen heeft ook schapen en 
heeft het lam er af getrokken: het was 
er maar één, maar wel een grote. Toen 
waren we inmiddels te laat natuurlijk.

Mijn vader heeft de conciërge en de 
leraar van het eerste lesuur gemaild dat 
ik te laat zou komen en waarom. Ook had 
hij een foto erbij gedaan. Die reageerden 
heel leuk: ze vroegen of ik nog beschuit 
met muisjes ging trakteren.

Ik geef het dagboek door aan: 
Mart Mourik



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



Aan de bewoners van Schoonrewoerd, speciaal 
omgeving Kerkweg

Spreken jullie onze taal nog steeds een beetje? 
Ja? Fijn, klep, klep, klepperdeklep! Kan ik me 
even tot jullie richten, want wat ons nu weer is 
overkomen: niet te geloven!

Dit jaar kwamen mijn vrouw Julia en ik na 
een overwintering in Zuid-Europa weer terug 
in Schoonrewoerd en wat bleek: onze woning 
is weg! Vorig jaar heel zorgvuldig gebouwd 
op die prachtige stellage die de Fam. Jan van 
Beuzekom speciaal voor ons had aangebracht. 
En nu: weg! Alles weg! 
In plaats van die mooie stellage staat er nu 
een vreemd soort glad ding. Nou meneer en 
mevrouw Van Beuzekom: daar worden wij 
niet blij van! Dagen zijn we bezig geweest om 
een nieuw ontwerp te maken voor ons huis, 
hebben proefstellages gebouwd, maar wat we 
ook probeerden: alles valt er zo weer vanaf! 
Alsof dat ook de bedoeling is lijkt het wel. “Kan 
toch niet waar zijn”, zei ik tegen Julia, de Van 
Beuzekommetjes zijn zulke aardige luitjes! We 
hebben van alles geprobeerd, hebben zelfs nog 
een weekje op het kale dak gekampeerd, maar 
het gaat niet! Hier krijgen we niets gebouwd. 

“Kom op”, zei ik tegen Julia, “we gaan! We 
trekken de wijde wereld in en dan zien we 
wel.” Eerst vlogen we naar het noorden, 
naar de Ooievaarszoom: da’s tenslotte naar 
ons vernoemd, niet dan? Gezocht, gekeken, 
proef gezeten op de spits van de nieuwe 
kerk daar, maar niks: we vonden niets naar 
onze zin. Vliegen we nog een laatste rondje 
boven Schoonrewoerd, zie ik toch opeens een 
prachtige plaats voor een nieuw huis: geweldig! 
Stukje verderop naar het zuiden, langs de 
Kerkweg, aan de rand van de boompjes staat 
een paal met daarop al een mooi begin van 
een huis. Een soort van starterswoning voor 
een ooievaarsfamilie. “Zou dat niet bezet 
zijn?”, vraagt Julia nog. Ik voorzichtig landen 
op de rand van de starterswoning: niks te zien! 
Nog geen extra takje ligt er als begin van een 
nieuw huis. Wel in de omgeving want de hele 
boomgaard ligt vol takken: speciaal voor ons!

Eerst dachten Julia en ik nog aan een aprilgrap, 
want ik ken jullie Schoonrewoerdse mensjes 
nu wel een beetje, maar dat lijkt mee te vallen. 
Tot nu toe niemand gezien van de Gemeente 

die vraagt om een woonvergunning, niemand 
van de dorpsvereniging die vraagt of we wel lid 
zijn. Wel is de kraamzorg langsgeweest: of we 
lid wilden worden! “Nou, dat spreekt vanzelf” 
zei ik, alleen Julia moest er nog een nachtje 
over slapen. Maar toen duidelijk werd dat we 
alleen bij de bezorgdienst zouden worden 
aangesloten, vond ze het goed. 

Nou luitjes van Schoonrewoerd: we blijven dus 
nog maar even. We gaan hard aan het werk 
met de verdere bouw van onze starterswoning 
en de inrichting van de kraamkamer. Met een 
beetje geluk komt het toch nog allemaal goed. 
We bezorgen straks huis aan huis, dus met een 
beetje geluk ook bij u persoonlijk! Zet het raam 
maar vast op een kiertje!

Klep, klep, klepperdeklep en tot gauw!

Hartelijke groet, mede namens Julia,

Otto Ooievaar
Kerkweg ‘Hoogstamboomgaard’ nr 1

Schoonrewoerd

2e Ingezonden brief van fam. O. Ooievaar



Van de redactie 
van De Klepper

Naar aanleiding van de vorige Klepper willen 
we als redactie van De Klepper het volgende 
melden:

Dorpskrant De Klepper is een initiatief van 
vrijwilligers. Het is een ‘feel-good-blad’ dat 
gemiddeld genomen eens in de twee-en-een-
halve maand bij u op de mat valt. Wat wij 
terughoren is dat u De Klepper met name 
waardeert om het karakter van: gezellig, 
tijdloze wetenswaardigheden, aandacht voor 
mensen en verbinding in het dorp. 

• De Klepper is geen actualiteitenkrant, 
daarvoor komen we veel te weinig uit (5x 
per jaar).

•  De Klepper is ook geen standpuntenblad: 
voor polemieken is de reactietijd van 
minstens twee maanden veel te lang. Dat 
hoeft ook niet, want op ons dorp zijn we 
gewend naar elkaar toe te gaan als er iets 
speelt. Met elkaar te praten als iets dwars 
zit. 

Deze ONgeschreven regels waren u duidelijk, 
u hield zich daar allen aan en dat maakte het 
voor ons als redactie redelijk eenvoudig om de 
krant te maken. Tot op de vorige Klepper. 

De voorzitter van de DVS heeft in zijn stuk op 
persoonlijke titel wel de standpuntendiscussie 
aan willen gaan. Nogmaals daar is op zich niets 
tegen, maar dat hoort in een krant die dagelijks 
uitkomt, zodat de andere partij snel kan 
reageren of aan de tafel in een goed gesprek.

Zo’n gesprek is er inmiddels geweest: met de 
voorzitter van De Klepper, de voorzitter van 
DVS en twee partijleden van de CU.  Dat heeft 
geresulteerd in onderstaand schrijven van de 
voorzitter van de DVS en in bovenstaande 
inmiddels OPgeschreven regels aangaande De 
Klepper. 

Het spijt de redactie dat het artikel zo geplaatst 
is. Wij hebben niet goed opgelet. Dat gaan we 
voortaan wel doen. 

De voorzitter van de redactie van De Klepper, 
Hans Lemcke 

Nawoord in kwestie Noachschool van de 
voorzitter van de DVS, Hans Langerak:

Het is nooit de bedoeling geweest verdeeldheid 
te zaaien of personen ernstig te benadelen. Ik 
wilde slechts een misstand aan de orde stellen. 
Naar aanleiding van een aantal gebeurtenissen 
en ontwikkelingen was ik boos. Binnen dit 
gevoel en deze context en met de gedachte dat 
het goed is politici de maat te nemen, ben ik 
wat te voortvarend geweest en plaatste een, 
de CU betreffende opmerking, die ik beter voor 
me had kunnen houden. De CU heeft benadrukt 
dat ze naar eer en geweten heeft gehandeld.

Hans Langerak

Zendingsavond
Zendingsavond Stichting Scharlaken 
Koord georganiseerd door de gezamenlijke 
kerken Schoonrewoerd.

Op D.V. 18 juni wordt er door alle kerken van 
ons dorp een gezamenlijke zendingsavond 
georganiseerd. Stichting Scharlaken Koord 
hoopt deze avond in te vullen.  

Scharlaken Koord is een project van stichting 
tot Heil des Volks. Scharlaken Koord is 
werkzaam onder de prostituees in Amsterdam, 
Utrecht, Haarlem en Deventer. Ze doen daar 
straatwerk, preventie en hulpverlening.  Het 
onderwerp loverboys komt ook aan bod. 
Loverboys ronselen hun slachtoffers in real life 
maar ook via internet. Elke loverboy gaat op zijn 
eigen manier te werk. Toch zijn er een aantal 
'standaard stappen' die de meeste loverboys 
doorlopen.  Voor meer informatie bent u  van 
harte welkom!  

Vanaf 19.00 uur is er inloop in het Dorpshuis. 
Om 19.30 uur hopen we de avond te beginnen. 
Tevens is er ook een boekentafel aanwezig. 
Deze avond wordt er een collecte gehouden 
ten bate van Stichting Scharlaken Koord. 

Wij hopen op een goede avond. 

Vriendelijke groet 
namens de kerken van Schoonrewoerd



Graag wil ik mijzelf als nieuwe wijkagent aan u 
voorstellen. Sinds begin januari van dit jaar ben 
ik werkzaam in het buitengebied van Leerdam 
(Schoonrewoerd, Kedichem en Oosterwijk),  
alsmede industrieterrein Nieuw Schaik. Helaas 
slechts voor de periode van 1 jaar, omdat 
er tijdens de reorganisatie geen vacatures 
worden ingevuld. Even kort iets over mezelf: 
Ik ben 44 jaar oud, geboren en getogen in de 
Alblasserwaard, getrouwd en heb kinderen. Ik 
ben in 1992 in dienst gekomen bij de politie 
en heb achtereenvolgens gewerkt bij de 
Rijkspolitie Vianen, Regiopolitie Zuid-Holland-
Zuid (Surveillancedienst Alblasserwaard/
Vijfheerenlanden), Regio Utrecht en sinds 
oktober 2007 weer in deze regio, die inmiddels 
Eenheid Rotterdam wordt genoemd, ook weer 
in de Surveillancedienst.

Vanaf heden gaat de politie werken 
vanuit zogenaamde Basiseenheden. De 
gemeente Leerdam valt onder basiseenheid 
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en bestaat 
uit 6 gemeenten, te weten Gorinchem, 
Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molen-
waard, Giessenlanden en Zederik. In dit gebied 
rijden tenminste drie surveillance-eenheden 
(24/7) en overdag en in de avond komen daar 
nog eens minimaal 2 voertuigen bij. Daarnaast 
zijn er nog een aantal wijkagenten actief, voor 
Leerdam zijn dat er momenteel 5, waarvan 2 
tijdelijk.

De wijkagent heeft een aparte 
taak binnen de politie. Hij of 
zij moet in nauw contact staan 
met de burger en problemen in 
de wijk vroegtijdig signaleren 
en oplossen, al dan niet met 
behulp van interne en/of externe 
partners. En dan komt ook u als 
inwoner van Schoonrewoerd om 
de hoek kijken: We kunnen dit 
namelijk niet allemaal alleen en 
zonder u! Ziet u verdachte zaken 
of personen, schroom dan niet 
om de politie te bellen, liefst ook 
direct. 
Om maar een voorbeeld te 
noemen: Ziet u verdachte 
personen bij u in de brandgang, 
probeer dan hun signalement 
en een eventueel kenteken te 
onthouden en bel onmiddellijk 
112. De meldkamer kan u dan aan 
de lijn houden en intussen een 

surveillancevoertuig naar die plek dirigeren. 
Voor minder spoedeisende zaken kunt u beter 
het landelijke nummer 0900-8844 bellen. Ik 
denk dan aan een locatie waar u bijvoorbeeld 
een hennepkwekerij vermoedt, of handel in 
illegaal vuurwerk of gestolen goederen. Deze 
meldingen komen dan bij mij terecht, waarna 
ik contact met u opneem. Wilt u echt anoniem 
blijven, dan kunt u natuurlijk ook bellen met 
Meld Misdaad Anoniem, op 0800-7000. 

Kortom, veiligheid en leefbaarheid is niet alleen 
een zaak van politie of gemeente, maar ook van 
u! Als u zich bedenkt dat uit landelijke cijfers 
blijkt dat slechts 1 op de 9 (!) burgers belt 
als ze een misdrijf of iets verdachts zien, dan 
begrijpt u mijn dringende oproep waarschijnlijk 
nog beter. Laten we dus met z’n allen alert 
blijven en zaken die het daglicht niet kunnen 
verdragen aanpakken.

Gelukkig valt het in uw dorp mee met de 
criminaliteit, maar vorig jaar was er wel een 
forse stijging van het aantal woninginbraken en 
pogingen daartoe. Laat dus ons gezamenlijke 
doel zijn om die zo dicht mogelijk naar de nul 
te krijgen. 

Met vriendelijke groet,
Kees Verheij

Introductie wijkagent Kees Verheij



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



We hadden in de periode januari, 
februari en maart een heel aantal 
druilerige, winderige, koude en 
sombere weekenden. Ja, ook de 
dagen tussen die weekenden in waren 
niet om over naar huis te schrijven, maar juist 
in het weekend wil je vaak wat gaan doen. Iets 
met het gezin, iets met opa en oma, iets met 
vrienden of broers en zussen, gewoon even iets 
anders doen, even eruit. In van die weekenden 
zoals ik ze u beschreef, is er dan veel wat niet 
kan: sport is afgelast, de tuin staat bijna onder 
water, wandelingen moet je met lieslaarzen 
doen, fietsen in een regenpak heb je de hele 
week al gedaan,… kortom wat kun je dan wel 
gaan doen?

Kleuren en vormen
Dan heb ik een mooie tip voor u: bezoek 
De Aquazoo te Leerdam. Heel dichtbij: een 
heuse dierentuin, een onderwaterdierentuin, 
een officiële dierentuin die valt onder het 
dierentuinbesluit. Dat wil zeggen dat alle dieren 
die hier worden getoond en de manier waarop 
ze worden verzorgd onder strikte regels vallen. 
Dat is beschreven in het Cites: the Convention 
on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora. In redelijk Nederlands: 
Cites is een verdrag betreffende internationale 
handel in bedreigde wilde diersoorten als 
ook plantensoorten. Het is een internationale 
afspraak tussen landen/regeringen, die erop 
gericht is dat soorten voor uitsterven worden 
behoed. Het AID controleert de herkomst 
van de dieren en planten en de verzorging.  
Voor je je officieel dierentuin mag noemen, 

moet je alle zaken administratief goed 
beschreven hebben en  uiteraard 
hebben aangetoond dat je de dieren 
goed verzorgt. Aan die strenge eisen 
voldoet de Aquazoo te Leerdam. 

Alles bij Aquazoo is in handen van 
gepassioneerde vrijwilligers: de leden van de 
aquariumvereniging De Discus. De prachtige 
bakken worden door hen onderhouden. De 
vis waarnaar deze vereniging zich vernoemd 
heeft, is ook in de dierentuin te zien. Een 
prachtige wat ronde vis die oorspronkelijk uit 
het Amazonegebied van Zuid-Amerka komt. 
Hij wordt ook wel ‘de parel van de Amazone’ 
genoemd.  In Auqazoo zwemmen er een aantal 
rond in een grote, natuurlijke bak gevuld met 
planten die ook uit het Amazonegebied komen.  
De dieren tonen  in hun natuurlijke biotoop, 
dat is wat de leden van de Discus tot in de 
perfectie nastreven. Er staan maar liefst 40 
aquaria, een totale hoeveelheid water van 
40.000 liter! Er zijn zoetwaterbakken, maar 
ook zoutwaterbakken met ieder hun eigen 
specifieke vissoorten en plantensoorten. 
“Het maken van een zodanig evenwicht in de 
bak dat planten en dieren het er goed hebben: 
mooi op kleur zijn, elkaar niet beconcurreren, 
zich voortplanten en natuurlijk gedrag vertonen, 
dat is zo mooi. In de onderwaterwereld zijn 
veel kleuren en vormen, dat zie je van bovenaf 
niet, dat zie je in onze slootjes niet, maar 
hier in deze aquaria kunnen we dat prachtig 
tonen. ” De ogen van de vrijwilliger die ik 
sprak gaan ervan glimmen. “Het komt heel 
precies. Op tijd het water verversen en dan 
weer goed de zuurgraad of het zoutgehalte in 

UIT – Tip: onderwaterdierentuin



de gaten houden, want dat heeft direct invloed 
op de dieren en planten. Je moet er verstand 
van hebben. Je kunt niet zomaar de ene vis 
bij de andere zetten en zelfs planten kunnen 
elkaar onderling plagen (netelen noemen we 
dat). Als dat te lang duurt, gaat er een dood. 
En dat wil je niet.” Dat ‘netelen’ is een typisch 
kenmerk van koralen, vind ik op internet:  “Alle 
koralen behoren tot de stam van de neteldieren 
(Cnidaria). Dat betekent dat in principe dus alle 
koralen kunnen netelen. Zij beschikken over 
mogelijkheden om “vijanden” in hun buurt te 
weren maar ook om d.m.v. het afvuren van 
netelcellen hun tegenstander te verwonden 
c.q. te verdoven of te vangen als voedsel. 
(aldus Ian Kerkhof van aquariumvereniging 
Cerianthus)” In de zoutwaterbakken van 
Aquazoo zijn prachtige koralen te bewonderen. 
Het zijn allemaal soft-koralen, zachte koralen, 
zonder skelet. 

De schuttersvis, een haai
Naast het verzorgen van de aquaria en het 
genieten ervan, wil Aquazoo ook graag een 
educatieve functie vervullen. Er worden 
rondleidingen verzorgd, er zijn mogelijkheden 
om met kinderen een speciaal programma te 
volgen en er zijn plannen om ook lezingen 
te gaan organiseren voor geïnteresseerden. 
Rondleidingen en activiteiten met kinderen 
gebeuren vaak op afspraak, dat kan ook buiten 
de openingstijden, zodat je een uniek moment 
hebt met je eigen groep. 
Denk aan een leuke invulling voor een 
kinderfeestje. Tijdens deze activiteit laat men 
zien hoe de schuttersvis uit het water springt 
naar zijn voedsel. Fascinerend dat zo’n vis met 
zoveel precisie buiten zijn eigen leefgebied ( 
het water) zijn weg ( in dit geval zijn voedsel) 
vindt. Een speciale verzorger haalt ook even de 
discus uit het water zodat die goed bekeken kan 
worden. Je kunt neuzen met de schildpadden 
(wel met een ruit ertussen). En even griezelen 
bij de haaien. En… “Luister eens goed…hoor je 
dat fluiten?” Je ziet de kinderen zoekend om 
zich heen kijken op zoek naar een vogel. De 
gids lacht en wijst: “Kijk dat kikkertje,… dat 
kan fluiten als een vogeltje. Wel heel zachtjes, 
dus… goed luisteren…” Muisstil en vol verbazing 
kijken alle ogen naar de kikker en naar de gids. 
Je ziet ze denken: houdt die man ons voor de 
gek? 
Aan de grote middentafel kun je een glas 
limonade drinken met elkaar of een ijsje eten. 
Het is maar wat je afspreekt met de vrijwilligers 
van de Aquazoo. Druk vertellen over alles wat 
je er gezien hebt en natuurlijk her en der wat 
overdrijven, dat hoort bij de visse(r)npraat. Je 

kunt er een kleurplaat inkleuren of meenemen 
voor later. Er is van alles mogelijk, belt u 
gerust eens voor informatie of een afspraak: 
06- 53550858.
Komt u met een groep in Leerdam, bijvoorbeeld 
om de glasblazerij te bezoeken, dan biedt 
de combinatie met de Aquazoo een heel 
afwisselend geheel. Tijdens de rondleiding 
van ongeveer een uur wordt u op van alles 
gewezen, waar u anders beslist overheen kijkt. 
Wij hadden in de bak met de kikkers wel drie 
soorten ontdekt. Toen we dat trots vertelden, 
glimlachte de gids en hij wenkte ons dichterbij. 
Toen hij ging hij wijzen en vertellen… ”Kijk eens 
daar dat platte geelbruin, zie je die vingertjes? 
Ja, nog een kikkersoort. En dat hele kleintje 
rechtsboven…” Wij plakten onze neuzen bijna 
tegen de ruit. Zo mooi! Natuurlijk wees hij ons 
ook op dat fluitgeluidje… “En heeft u in die 
bak hiertegenover die piepkleine visjes gezien 
tussen de zee-egels? Dat zijn jonge visjes van 
de symbiosevis. Eerst houdt de vis haar jongen 
een tijd in de bek om ze te beschermen en 
daarna spuwt ze ze uit tussen de zee-egels die 
voor de verdere bewaking zorgen.” 

Aquazoo Leerdam is een belevenis! Ga er 
eens langs in het souterrain van Lingesteijn, 
Lingesteinplantsoen 21. Elke middag behalve 
de maandag is het open en u kunt altijd een 
afspraak maken buiten de openingstijden om 
of als u iets bijzonders wilt: 06- 53550858. Ook 
voor rolstoelen toegankelijk. www.aquazoo-
leerdam.nl   �: /AquaZooLeerdamAvdDiscus/

Jolanda & Hans Lemcke



   
Aanwezig namens de gemeente Leerdam:
T. Meijdam (wethouder)
B. Bruggeman (wethouder)
K. Boot (Openbare Werken)
Verder: K. Verheij (wijkagent)

De voorzitter van de DVS (Hans Langerak) heet 
iedereen van harte welkom, fijn dat er zoveel 
aanwezigen zijn. 
Hij vertelt vooraf dat de DVS bezig is met plannen 
om in Schoonrewoerd een Ontmoetingshuis op 
te starten. Dit om de dorpsbewoners elkaar te 
laten ontmoeten, veel ouderen vereenzamen. 
De plannen zijn nog in een heel vroeg stadium, 
en suggesties/ideeën/tips zijn bij ons van harte 
welkom. Achter in de zaal hangt een bord 
waarop de aanwezigen eventueel hun ideeën 
kwijt kunnen.
Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan 
de vragenstellers:
1. Dhr. W. Rijneveld geeft het advies 

dat, voordat de bouwvergunning voor de 
nieuwbouw van de Noachschool afgegeven 
wordt, er iets geregeld moet worden voor 
het parkeren van auto’s. Nu geeft dat de 
nodige problemen aan de Kerkweg. Bij de 
wethouder (B. Bruggeman) is dit probleem 
bekend en heeft de aandacht en hij is blij 
dat bewoners meedenken met de plannen 
en neemt dit punt uiteraard graag mee. 

2. Gijs v.d. Heijden stelt de plannen voor 
nieuwbouw op het HOVO-terrein aan 
de orde en vraagt aan de wethouder (T. 
Meijdam) hoe de stand van zaken nu is. De 
wethouder legt uit dat de oorspronkelijke 
plannen niet gedragen werden door de 
dorpsbewoners en er hierdoor een ander 
plan moest komen. Uiteindelijk is men 
met het huidige plan gekomen maar 
door omwonenden is hier herhaaldelijk 
bezwaar tegen gemaakt en zijn langdurige 
procedures doorlopen. Dit is wettelijk 
zo geregeld en voor de burgers is dit nu 
eenmaal een recht. Op dit moment loopt 
er ook weer zo’n bezwaarprocedure en 
19 april a.s. wordt hier een uitspraak in 
verwacht. De projectontwikkelaar gaat pas 
bouwen wanneer er definitief geen bezwaar 
meer mogelijk is. DVS heeft recentelijk 
een gesprek gehad met de bezwaarmakers 
en ook met de projectontwikkelaar, 
uiteindelijk is aan hen duidelijk gemaakt 
dat zij dit niet gaan winnen en nu alleen 
maar voor vertraging zorgen en er nog 

eens over willen nadenken. Als DVS willen 
we nu de reactie van Van Merkerk even 
afwachten. Eventueel wil DVS proberen of 
burgemeester Houtman in deze procedure 
een rol kan spelen ook spelen mensen 
met de gedachte een handtekeningenactie 
te starten, een idee ook gedragen door 
wethouder Meijdam. Een nieuw bouwplan 
gaat er beslist niet komen want dan moeten 
alle procedures weer opnieuw doorlopen 
worden. DVS wil ook graag dat er gebouwd 
gaat worden en wil Schoonrewoerders 
graag voor Schoonrewoerd behouden.

3. Floor Brouwer vraagt nog even over 
dit onderwerp wat er gaat gebeuren als 
men nu met de bouw zou beginnen, of 
de bouwer alvast zou kunnen beginnen. 
De projectontwikkelaar gaat echter pas 
bouwen wanneer de afgegeven vergunning 
risicovrij is, dat wil zeggen er geen bezwaar 
meer loopt. Nu bestaat er voor hem een 
risico.

4. Rien Bambacht vraagt aandacht voor 
de Ooievaarszoom en wanneer hier weer 
eens gebouwd gaat worden. De wethouder 
benadrukt nog even dat de grond van 
een projectontwikkelaar is en dat hem 
wel gevraagd is om met een alternatief 
plan te komen waarin bekeken wordt 
wat er nu precies op Schoonrewoerd 
nodig is, bouwen naar behoefte. 
De projectontwikkelaar ziet echter 
niets in starterswoningen of 
seniorenappartementen, deze brengen te 
weinig op. In Schoonrewoerd willen we 
graag de senioren en jeugd behouden, 
daar is nu heel weinig aan gewerkt en ligt 
gecompliceerd. De wethouders stellen dat 
dit afhankelijk is van projectontwikkelaars. 
De gemeente heeft binnen de dorpskern 
geen grond om daar te gaan bouwen. De 
politiek kan via de raad dit punt meenemen 
en DVS dient zich te beraden, we moeten 
niet zomaar opgeven.

5. Agnitha de With vraagt aandacht voor 
de Peuterspeelzaal, er is nu een lange 
wachttijd terwijl de peuterspeelzaal maar 
2 ochtenden geopend is. Dit is zo geregeld 
omdat het aantal kinderen terugliep maar 
inmiddels (vroeger waren het 4 ochtenden) 
zijn er weer meer kinderen geboren en 
de behoefte dus groter. Het is echter een 
particuliere instelling en in Leerdam loopt het 
aantal kinderen terug, zodat geadviseerd 
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wordt om naar Leerdam te gaan. 
Wethouder Bruggeman maakt duidelijk 
dat alles uiteraard ook te maken heeft 
met het financiële plaatje maar hij neemt 
dit probleem wel mee naar een volgend 
overleg met de SKCN. Als DVS zullen we 
ook een brief schrijven aan het SKCN.

6. Andre v.d. Leest adviseert om dit probleem 
met mensen uit Schoonrewoerd op te 
lossen. Misschien zijn in Schoonrewoerd 
wel de juiste mensen beschikbaar, ook 
in De Klepper kan een oproep gedaan 
worden. Het is uiteraard wel noodzakelijk 
dat mensen bevoegd moeten zijn om dit 
werk te kunnen doen en ook een locatie 
dient aan bepaalde eisen te voldoen dus dit 
is nog niet zo eenvoudig.

7. Hans Ippel merkt op dat hij verbaasd is 
over de locatie van nieuwbouw Noachschool. 
Een verbouwing van de Regenboogschool 
lijkt hem een financieel een betere optie 
en makkelijker te realiseren. Wethouder 
Bruggeman verduidelijkt hem dat er veel 
rekensommen aan vooraf gegaan zijn en 
het verschil was niet groot genoeg voor de 
langere termijn. De huidige locatie van de 
Regenboogschool is van 1986 en zal na 40 
jaar aan vervanging toe zijn. De nieuwbouw 
op de huidige locatie was toch het meest 
aantrekkelijk en door de gemeenteraad 
unaniem aangenomen. Hans verwacht 
ook op de huidige locatie toch wel weer 
bezwaren en voor het parkeerprobleem 
had volgens hem al een oplossing moeten 
zijn. De wethouder herhaalt nogmaals dat 
het op de lange termijn toch goedkoper 
is en Schoonrewoerd straks een mooie 
nieuwe basisschool heeft voor 60 jaar. Kees 
de Korte merkt ook op dat wanneer er in 
2008 niet allerlei bezwaren waren geweest 
we nu al een mooie nieuwe school met 
sportaccommodatie hadden gehad, laten 
we nu de zaak weer niet gaan vertragen!! 
Ook het parkeerprobleem aan de Kerkweg 
(10% van de ouders) zal hij nogmaals bij 
de ouders onder de aandacht brengen. Ook 
de politie zal de situatie bekijken.

8. Jerry Middelkoop komt hier nog even op 
terug en vertelt dat vroeger het een gewoonte 
was dat kinderen uit Schoonrewoerd niet 
met de auto naar school gebracht werden. 
Nu komen er echter ook ouders van buiten 
Schoonrewoerd.

9. Andre v.d. Leest geeft aan dat aan de 
Dr. Westenburgstraat overdag voldoende 
parkeergelegenheid is en men hier gebruik 
van mag maken, eventueel kan er misschien 
een brug naar de school gerealiseerd 

worden. Het verkeersprobleem is verder 
voor de gemeente Leerdam.

10. Tina Klaarenbeek vraagt wanneer 
er begonnen gaat worden aan de 
rioleringswerken rond de Kon. 
Wilhelminastraat. Klaas Boot antwoordt 
dat de plannen bijna klaar zijn, de 
aanbesteding loopt. Binnenkort worden 
de omwonenden per brief uitgenodigd 
voor een informatieavond. In mei hoopt 
men met de werkzaamheden te beginnen 
aan de kant van de tunnel (Overheicop). 
Volgend punt van Tina is de stankoverlast 
van de riolering rond het café. Het 
probleem is bij de gemeente bekend en het 
mogelijke wordt gedaan, midden op het 
dorp is de oude riolering niet vervangen. 
Het is wel triest dat dit stankprobleem al zo 
lang loopt. Hier moet toch alles aan gedaan 
worden om dit nu op te lossen.

11. Rien Bambacht wil ook nog even 
het parkeren van vrachtwagens op de 
Ooievaarszoom aan de orde stellen. 
Maandag 16 maart a.s. heeft DVS een 
gesprek hierover met Bel Company.

12. Hans Ippel vraagt of gescheiden riolen het 
beleid van de gemeente is, dat is inderdaad 
het geval. Ook aan het Kortgerecht is bij 
hevige waterval overlast van water, dit 
heeft vaak ook te maken met de waterstand 
in de polder. Het blijft inderdaad een 
probleem, het ligt aan de pompcapaciteit 
en de overstort kan het dan ook niet aan.

13. Peter van Klei komt namens zijn dochter 
met het verzoek om een bushokje bij de 
bushalte te plaatsen. De busmaatschappij 
moet dit echter beslissen. De verlichting 
is technisch voldoende, felle verlichting 
is op deze plaats ook niet mooi. Men 
krijgt het advies om zelf een verzoek bij 
de busmaatschappij aan te vragen en 
wellicht kan de politiek dit probleem ook 
nogmaals bespreken. (Andre van de Leest 
heeft dit inmiddels opgepakt maar het is 
een belangrijke zaak dat zo veel mogelijk 
gebruikers van openbaar vervoer dit ook zelf 
kenbaar maken bij de busmaatschappij).

14. Jan van Tilburg vraagt aandacht voor het 
Kortgerecht, ter hoogte van de fa. Deij zit 
een behoorlijk gat in het asfalt wat gevaar 
op kan leveren, vooral voor fietsers. Dit is 
al eerder bij het Waterschap gemeld maar 
nog steeds niets mee gedaan. Klaas Boot 
geeft het nogmaals door.

15. Loes Bambacht vraagt aandacht voor 
het harde rijden van auto’s door de 
Amaliastraat, er is een speeltuin in de buurt 
en er zijn geen trottoirs. Het plaatsen van 



bordjes wordt niet aangeraden, beter is de 
mensen zelf aan te spreken. Vooral tijdens 
kerktijden blijkt de overlast aanwezig, 
wellicht ook een taak voor het kerkbestuur. 
Ook de wijkagent zal het in de gaten 
houden.

16. Ad de Jong wil graag een compliment 
aan de bewoners van Schoonrewoerd 
geven, het dorp oogt tegenwoordig 
schoner. Op zaterdag 28 maart a.s. is 
weer de landelijke Opschoondag, dit is 
een goed burgerinitiatief. Hij vraagt aan 
de gemeente om ook hier structuur aan 
te geven door afvalzakken, vestjes en 
knijpers beschikbaar te stellen en het 
vuil in Schoonrewoerd te komen ophalen. 
Wethouder Meijdam antwoordt dat hij 
hiervoor een verlanglijstje bij de gemeente 
kan inleveren.

17. Kees Verheij (44 jaar) is onze nieuwe 
wijkagent per januari 2015. Wijkagenten 
worden aangesteld voor net geen jaar, dit 
tijdelijke heeft te maken met de nieuwe 
organisatie. Hij geeft aan regelmatig op 
het dorp te zien te zijn, ook op de fiets. 
Hij geeft Schoonrewoerd een compliment, 
bewoners moeten blij zijn met hun dorp. 
Dhr. Rijneveld vraagt wat zijn hoofddoel is: 
contact met de bewoners en het leefbaar 
houden van de wijken. Kees Verheij meldt 
tevens dat er regelmatig korte prikacties 
op de Dorpsstraat gehouden worden i.v.m. 
snelheids-overtreders. Geadviseerd wordt 

om vooral ‘s morgens vroeg te controleren. 
De surveillanceauto rijdt regelmatig door 
het dorp, ook ’s nachts.

18. R. Ponsen heeft via de mail aandacht 
gevraagd voor het ooievaarsnest op de 
Noachschool, bij de sloop van de school 
zal er, volgens hem, tijdelijk een andere 
voorziening moeten zijn. De Noachschool 
heeft hierover al actie ondernomen. Langs 
deze weg vragen we wethouder Bruggeman 
hier nota van te nemen en ook actie te 
ondernemen.

Tot slot van dit Vragenuur wordt iedereen door 
Hans Langerak bedankt voor zijn inbreng en 
aanwezigheid. 
Hij memoreert aan het einde van het 
Vragenuur nog even het inloophuis, stond 
ook op de flyers. Deze avond leefde het niet, 
er was niemand op af gekomen en dat geeft 
te denken. Hans heeft de mogelijkheden nog 
eens opgesomd, hierop zegt de heer Rijneveld 
bijvoorbeeld dat hij geen behoefte heeft elke 
dag naar een dergelijk huis te gaan. Maar als 
gevraagd wordt of hij een keer in de week een 
kaartje wil leggen, dan is zijn reactie dat hij 
dat wel leuk vindt. Men kan zich dus afvragen 
of iedereen het wel duidelijk ziet. DVS zal nog 
wat aan uitleg en verduidelijking moeten doen 
en dan de meningen moeten peilen om te zien 
of er draagvlak is.

Gera de Jong (secr.)



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 

 

 

 

 

 

 

 



Steeds meer en sneller verandert ons leven 
en we moeten zien daarmee om te gaan. De 
participatiewet met onder meer veranderingen 
in de zorg met hun bezuinigingen en gelukkig 
ook enkele positieve ontwikkelingen zoals 
weer aandacht voor elkaar hebben; met 
zelfredzaamheid en burgerinitiatieven, het 
is allemaal gaan lopen en we zijn er druk 
mee. Al loopt het bij ons met initiatieven niet 
storm, daarover verderop meer in het stukje 
ontmoetingshuis. Als gemeente Leerdam zullen 
we overgaan in een groter verband, duidelijk is 
nu wel dat de gemeente Vijfherenlanden er aan 
komt. 
Ondanks veel technische, economische, 
medische vooruitgang, een wereldwijd net, 
etc. lijkt het leven zorgelijker te worden, meer 
van ons te vragen en zijn zaken minder vanzelf 
sprekend. We moeten onze weg daarin vinden, 
problemen niet uit de weg gaan, elkaar zien te 
versterken en samen aanpakken. Voor mensen 
die minder handig op de computer zijn wordt 
het steeds moeilijker, lijkt me, en zal hulp nodig 
zijn opdat ze niet uit de boot vallen.
Anderzijds geeft het ontluikende voorjaar een 
goed gevoel, al kan het nog wel eens koud zijn, 
de zon voelt al heerlijk krachtig en de natuur 
komt tot leven, het ruikt fris en dynamisch. Als 
je om je heen kijkt en luistert zie je dat we in 
een mooie omgeving wonen. Waar je nog rust 
kunt vinden, de natuur hier en daar nog zijn 
gang kan gaan en volop te genieten valt. Ook 
iets om je voor in te zetten, laten we zien dat 
zo te houden.

Oproep: leden nodig voor bestuur DVS
We zoeken dringend versterking van ons team!  
Dat iedereen DVS een warm hart toedraagt, 
horen we vaak, en even zo vaak dat het een 
goede zaak is dat DVS er is. En steeds vaker 
bedeelt de gemeente en onze omgeving 
DVS wel een rol of taak toe. Wel, om DVS in 
stand te houden en taken uit te voeren is een 
bestuur nodig, dat moge duidelijk zijn. Is er 
onvoldoende of geen bestuur, dan houdt het 
op. Dat willen jullie toch niet ?
We zijn al mank. Er zijn recent twee teamleden 
gestopt. Vandaar deze dringende oproep. Is 
het iets voor u, u in te zetten voor dorp en 
dorpsgemeenschap, actief mee te doen? Ja, ik 
zie u twijfelen, kom geef u op. Er zitten vele 
leuke kanten aan en qua tijd, met een 8 a 
12 vergaderingen per jaar en wat projecten, 
valt het reuze mee. We ouwehoeren echt 

niet oeverloos, zoals wel opgemerkt wordt 
als argument om niet deel te nemen. Onze 
organisatie is omgezet, we vergaderen efficiënt 
en meestal in kleine kring en kunnen snel 
beslissingen nemen. En... bestuurslid hoeft u 
niet per se voor lange tijd te zijn, twee a drie 
jaar is al mooi en wisseling van de wacht is 
gezond. 
Kunt u zelf niet, maar draagt u deze zaak wel 
een warm hart toe, wellicht kunt u vriend of 
familielid overtuigen of ons een tip geven. Bijv. 
over iemand die aangeeft wel te willen maar 
niet over de drempel komt.  Soms helpt een 
duwtje in de rug, was met mij ook het geval.

Bestuurslid aanbrengen, cadeaubon
Spontaan bedenk ik nu een actie. Wie succesvol 
een geschikte kandidaat aanbrengt krijgt na 4 
maanden functioneren van dat bestuurslid een 
cadeaubon ter waarde van € 15,- te besteden 
naar eigen keuze. 
Vers van de pers: Teunis van Brugge (de 
jongste, als ik wel ben, ik ken er 3) ziet een 
leuke uitdaging in de taak groen en verkeer en 
we kunnen hem verwelkomen als commissielid. 
Hij weet van groen en kent het onderhoud er 
van, werkt bij een hovenier. Ik ben er blij mee 
en we zullen hem met plezier in onze gelederen 
opnemen en inwerken. Ik wens hem alvast veel 
plezier en succes binnen DVS.

Mutaties bestuur, afscheid Jannie Abbel
Vorig jaar zijn vier leden gestopt en zijn er 
slechts twee nieuwe definitief aangetreden. 
In eerste instantie drie. Moniek van Rossem 
kon haar taak, na een korte proefperiode, als 
commissielid groen en verkeer helaas niet 
verenigen met haar werk en stopte.
Jannie Abbel, een gewaardeerd en zeer actief 
lid, heeft een functieverbetering aangeboden 
gekregen en geaccepteerd en moet daarvoor 
flink studeren en geeft dat uiteraard prioriteit. 
Op de jaarvergadering hebben we helaas 
afscheid van haar moeten nemen. 

Aangepast bestemmingsplan 
Schoonrewoerd dorp
Het plan heeft ter inzage gelegen. Vooraf 
hadden wij al een kopie ontvangen voor 
inspraak. Dit hebben we doorgenomen en we 
hadden twee punten. Aan de Dorpsstraat zijn 
diverse woningen aangemerkt als beschermd 
dorpsgezicht en wij hadden de vraag of dit 
goed is doorgenomen en afgestemd met de 

Reilen en zeilen van dorp en dorpsvereniging
Berichten van de voorzitter van DVS



bewoners. We hoorden dat er zorgvuldig 
gehandeld is.
Het andere punt was de Rommelschuur. Die 
bevindt zich in een pand dat voorheen van 
Bakker en Brouwer was en toen al functioneerde 
als winkel. Het bestuur van de Rommelschuur 
meende zonder meer probleemloos de 
winkelactiviteit te kunnen voortzetten. Echter, 
zo bleek nu, de officiële bestemming was 
en is nog steeds bedrijfsactiviteiten, zonder 
vergunning voor winkelactiviteiten. Na het 
nodige overleg wordt de Rommelschuur 
officieel gedoogd, plan is niet gewijzigd, maar 
men kan probleemloos verder.

Vragenuur 
We hielden het vragenuur op 10 maart. Een 
verslag hiervan vindt u in deze Klepper. 

Jaarvergadering
Deze vergadering voor de leden, met een 
matige opkomst, volgde op het vragenuur. 
Secretaris Gera de Jong had een mooi overzicht 
van de gebeurtenissen en activiteiten over 
het afgelopen jaar gemaakt en las dat voor. 
Penningmeester Bert van Toor had een duidelijk 
en professioneel overzicht van de financiën 
gemaakt en gaf daar uitleg bij. De aanwezige 
leden stemden in met beide verslagen en gaven 
ons hun vertrouwen, er waren geen serieuze 
vragen of opmerkingen. Zelf heb ik zowel hier 
als op het vragenuur nog wat zaken genoemd 
en vooral dat het ontmoetingshuis mij aan het 
hart gaat, dat er nu een kans is, maar dat we 
gaan twijfelen aan de draagkracht, hierover 
verderop meer. Na afloop is er nog even gezellig 
nagepraat bij een drankje. 

Participatiewet, wmo, veranderende 
zorg, verkennend gesprek
Veel is er al over gezegd. Er speelt veel, 
het gaat ons vooral om dat deel waar van 
verwacht wordt dat het door mantelwerkers 
en vrijwilligers gedaan wordt. In Leerdam, 
vanuit de gemeente, wordt getracht met 
alle kerken, daarbij instanties als de Ned. 
Patiëntenvereniging, een verband van kerken 
op te zetten, één platvorm, met één centraal 
telefoonnummer waar men met zijn nood en 
verzoek om hulp terecht kan. Een punt is ook 
hoe je voldoende vrijwilligers krijgt, hoe je 
communiceert en vraag en aanbod efficiënt 
en kwalitatief juist koppelt. Voor zover ik het 
begrijp is de kern Schoonrewoerd daar niet, 
of nog niet, diepgaand bij betrokken. Het is 
allemaal nieuw en onduidelijk.
Vanaf midden januari ben ik met de 3 kerken 
van Schoonrewoerd en stichting Welzijn 

afzonderlijke gesprekken aangegaan met als 
doel partijen bij elkaar te krijgen. Dat is gelukt, 
Op advies van een van de kerken heb ik de 
Ned. Patiëntenvereniging er bij gevraagd, de 
afdeling Leerdam, die geleid wordt door Janette 
Sinke uit ons dorp.
Zo hebben we op 16 maart met de kerken - 
de diaconieën - , de stichting en de vereniging 
rond de tafel gezeten en hebben een open 
en constructief verkennend gesprek gehad. 
Duidelijk werd dat er de wil is iedereen te 
helpen die hulp behoeft en men bereid is 
samen te werken en daar ook het nut en 
voordeel van ziet. Gezamenlijk kan men bijv 
een poel van hulpverleners opzetten zodat er 
altijd voldoende aanbod is, ook bijv. tijdens 
vakanties. Men wilde niet vooruit lopen op de 
ontwikkelingen in Leerdam en afwachten wat 
er centraal gaat gebeuren. We denken wel 
dat een plattelander gebaat is bij hulp van 
iemand die begrip heeft voor en gevoel met de 
leefomgeving. Een andere gedachte is dat het 
mooi zou zijn als er een centraal punt is waar 
mensen heen kunnen. Dan kom ik weer op ons 
ontmoetingshuis, zie verderop.
Ook werd een kerkoverschrijdende hulpdienst 
genoemd die bijv 1 of 2 x per maand op 
de zaterdagochtend het dorp rondgaat en 
links en rechts gedurende een uur of zo wat 
hand en spandiensten verricht. Besloten is 
rond september weer zo een vergadering te 
beleggen en later dit jaar met alle partijen 
een inloopavond voor Schoonrewoerd te 
organiseren om over deze zaken te spreken en 
ervaringen, ideeën en wensen te horen. 
DVS denkt graag mee en is steeds bereid te 
organiseren en zo nodig voor te zitten, maar 
wil zelf niet actief zorg verlenen, een noodgeval 
daargelaten.
Landelijk gaat het hier en daar al zo ver dat 
wijkraden coöperaties oprichten en men 
gezamenlijk de zorg doet, gezamenlijk over 
bestedingen beslist en inkoopt, en de kosten 
betaalt vanuit de gezamenlijke pgb’s – die dan 
op 1 hoop gaan - eventueel aangevuld met wat 
eigen bijdragen of sponsering. 

** Inloophuis, ontmoetingshuis, wil 
Schoonrewoerd wel zoiets ? 
Een ontmoetingshuis kan onder meer als 
centraal punt een belangrijke en efficiënte 
rol vervullen in de nieuwe zorgsituatie, zie 
het vorige onderwerp. En kan nog veel meer 
bieden, in de vorige Klepper schreef ik er over, 
leest u dat nog eens na. Willen we zo een 
ontmoetingshuis dan is het nu de tijd, nu valt 
zoiets onder het beleid, is er of kan er geld vrij 
gemaakt worden en komt er een mooie locatie 



vrij. Later, en zeker na de herindeling, kan dit 
allemaal weer anders zijn!
Als je mensen persoonlijk vraagt dan is 
iedereen voor en enthousiast. Aan negatieve 
reacties heb ik er slechts twee gehad. Vraag 
je dat enthousiasme ook actief te laten zien en 
uit te stralen, dan zijn er weinig mensen thuis. 
We hebben voor het vragenuur huis aan huis 
geflyerd en het ontmoetingshuis genoemd en 
in de vorige Klepper is er een duidelijke oproep 
geplaatst uw mening en ideeën te laten horen. 
We kregen welgeteld 1 reactie op de Klepper 
en 2 op het vragenuur. Dat is teleurstellend, 
de conclusie is dan dat er weinig draagvlak is. 
Als Schoonrewoerd geen draagvlak laat zien, 
er geen vrijwilligers zijn om activiteiten te 
bedenken en te runnen en taken te beheren, 
dan moeten we er van af zien. Of wellicht iets 
eenvoudigers opzetten, eventueel samen met 
het dorpshuis, bijv. een middag per 2 weken. 
Als DVS zullen we nog voor de vakantieperiode 
een voorlichting/inloopavond organiseren en 
we gaan er van uit dat Schoonrewoerd zich dan 
van haar goede kant laat zien. Bij voldoende 
belangstelling zullen we later nog een enquete 
houden, is nu afgeblazen vanwege gebrek 
aan belangstelling. Is er weinig of geen 
belangstelling, dan houdt het op.
Gaat u er in mee zo een huis te willen of mee 
te willen doen, dan verwachten wij dat dit een 
serieuze uiting is. Echter, er zal later absoluut 
geen druk zijn te komen of mee te doen en 
voelt u zich dan niet verplicht. En ook al is het 
huis 4 of 5 dagen per week geopend, u loopt 
alleen binnen als u daar zin in heeft of behoefte 
aan heeft. Het gaat om uw plezier en welzijn.
Het moet uit u zelf komen en u moet er plezier 
aan beleven, zo moet het opgezet worden.

Schoonrewoerders, willen we dit nu wel 
of niet? Wilt u dit, dan wil DVS draagvlak 
zien en dient u in actie te komen, anders 
houdt het gewoon op!

Ter illustratie: In de gemeente Kedichem: ruim 
70 vrijwilligers voor zorghuis. Wat doen wij als 
DVS verkeerd? Ik bezocht met Jannie Abbel, 
Saskia Smeenk, één van de initiatiefnemers 
van het op te zetten zorghuis te Kedichem, 
die gaan met ruim 70 vrijwilligers aan de slag! 
Andere koek. Dat wordt een echt zorghuis, 
zonder inloopfunctie. Wordt bekostigd uit de 
pgb’s en men denkt kosten dekkend te zijn 
bij een bezettingsgraad van rond de 75%, 
men huurt de pastorie van de kerk voor een 
schappelijk bedrag. Het was een interessant 
bezoek en men heeft toegezegd opgedane 
ervaring met ons te willen delen.

Woningen beschikbaar
De appartementen die Bikker in de Oude School 
bouwde hadden een zorgindicatie bestemming. 
Deze heeft de gemeente er af gehaald, mede op 
ons aangeven. Resultaat is dat nu dus iedereen 
daar een appartement kan kopen. 

Politie, veiligheid, vuurwerk
Er is een commissie actief, daarin zit(ten) 
politie, raadsleden en ook de DVS, in de persoon 
van Bert van Toor. Men stelt daar speerpunten 
op en bespreekt zaken als veiligheid, verkeer, 
parkeren, vuurwerk, inbraakpreventie, etc. 
Wijkagent Kees Verheij stelde zich voor op het 
vragenuur en benadrukte dat Schoonrewoerd 
in zijn politiebeleving een prettig dorp is en we 
dat zo moeten zien te houden met elkaar. Hij 
zet zich daar actief voor in. 

Sport- en spelvoorziening buiten
Daar er geen sportzaal komt heeft 
Schoonrewoerd nog een compensatie te 
goed in de vorm van een sportvoorziening. 
Er wordt gedacht aan een pannakooi en wat 
andere zaken. Ben eens in Leerdam gaan 
kijken naar voorbeelden en zal in overleg 
met Maurits Oudenaarden, commissielid 
speelvoorzieningen, en met Leontien Verkerk, 
commissielid activiteiten, een plan/aanvraag 
opstellen naar de gemeente.

Aankleding plein Hervormde Kerk, 
bankengroep met tafel op plateau met groen 
en info bord over dorp , kerk en omgeving. 
Er is met Johan den Hertog gesproken, deze 
bespreekt dit in de groep kerkbeheer op 6 april.

Eten ouderencontact
Wederom was ik er, met Akkie die zich als 
relatief jonge deelneemster ook uitstekend 
vermaakte, we hebben prima en gezellig 
gegeten voor € 6,- per persoon. Akkie heeft 
over deze gezamenlijke maaltijd geschreven, u 
vindt dat elders in dit mooie blad.

Tot slot een raad daar ik laatst een total loss 
auto zag naast een kromme lantarenpaal. 
Neemt u drank mee om in de auto te nuttigen, 
in een beker met schroefdeksel, probeer dan 
niet het deksel te openen terwijl u een bocht 
neemt. 

Het ga u goed,

Hans Langerak



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 

Van Buuren Fruit 

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



Burgerlijke stand
Geboren

5 februari
Jinthe
Dochter van Nico en Esther

7 februari
Anne Lynn de With 
Dochter van Kees de With en Lindi Burggraaf, 
zusje van Denise

12 februari
Stefan (Teunis Jan)
Zoon van Adriaan en Gerline Kool-van Dijk

12 februari
Boaz Willem 
Zoon van Wim en Esther Dijkhuizen-Kortlever



25 februari
Elin
Dochter van Mark en Sandra den Hertog

6 maart
Marije (Antoinetta Marianne)
Dochter van Arend en Marianne Mourik, zusje 
van Bethina, Rien, Joanne, Marte en Gert-Jan

17 maart 
Lynde Cornelia
Dochter van Nico en Dineke Kamp, zusje van 
Joas en Evi

Een enkele keer komt het voor bij een geboorte 
dat de ouders me te kennen geven dat ze het 
niet in de Klepper vermeld willen hebben. En 
dit moeten we respecteren.

Overleden
11 februari Stijntje van Eck-de Klerk in de 
leeftijd van 81 jaar, woonde Kortgerecht 80.

13 februari Arie Heykoop in de leeftijd van 99 
jaar. Woonde aan het laantje aan de Kerkweg, 
de laatste jaren bij zijn nicht in ’t Hoogeind. 
Hij was de oudste inwoner van Schoonrewoerd. 
Voor zo ver mij bekend is nu Wim Bruynes de 
oudste inwoner. Hij is 94 jaar en hoopt in mei 
95 te worden.

17 maart mevr. J. Eckelboom-v.d. Haar op 
de leeftijd van 91 jaar, woonde Wilgenlaan 5.

Bart Scherpenzeel die bij de Wiel woonde op 
de leeftijd van 71 jaar. Hij was pas verhuisd 
naar de Laak in Lexmond vanuit Huis ter Leede. 

Vertrokken
 - Gamal-Elhossing van Pr. Beatrixstraat 8 

naar Leerdam
 - Mevr. A den Hertog van Overheicop 30 naar 

Heukelum
 - Cees van Ettekoven is van Anthoniuswerf 11 

naar Lingestein in het hospice gegaan.



Verhuisd
 - Mevr. Bruynes van Kortgerecht naar Pr. 

Beatrixstraat 8
 - Familie Spaan van Hazenblok 4 naar 

Amaliastraat 33

Ingekomen
 - Wim Bok vanuit Asperen en Valentine Grosse 

Hamberg vanuit Leerdam wonen samen op 
Overheicop 30

Getrouwd
5 februari 
Hans van Duuren & Renate van Pouderijen 
Renate woonde voorheen aan de Noorderwoerd, 
Hans komt uit Zijderveld, ze zijn in Meerkerk 
gaan wonen.

19 februari 
Evert Jan van Utrecht & Jantine van Bruggen 
Evert Jan komt uit Werkendam, Jantine uit de 
Bongerd, ze zijn in Sliedrecht gaan wonen.

90+ 
19 maart werd dhr. Van Kreiken die in Schaik 
woonde (nu in Huis ter Leede) 90 jaar

30 maart werd Job de Jong (van de waay) die 
nu in Huis ter Leede woont, 92 jaar 

6 april werd mevr. Kros de Jong uit de 
Wilgenlaan 94 jaar.

Jubilea
Arie en Jannie Brouwer uit Kortgerecht 34 
waren 26 maart 40 jaar getrouwd

Ton en Riet Bikker uit Wilhelminastraat 5 
waren 5 maart 50 jaar getrouwd

Saarmund : Een groep van de Gereformeerde 
kerk, zowel jong als oud, hopen 8 mei 
weer een bezoek te gaan brengen aan 
Saarmund (Duitsland) zodat de band met hun 
partnergemeente in stand blijft. 

Bikker





Wandelen…
Er bestaat een aantal soorten wandelingen.
Ja, zult u zeggen: bergwandelingen, 
stadswandelingen, boswandelingen en strand-
wandelingen, maar dat bedoel ik niet. Ik denk 
nu dit keer niet aan de bestemming of de 
route. Ik doel op: dat het wandelen op zich ook 
in verschillende groepen is op te delen. Ik denk 
dan aan omschrijvingen als:
 - de recreatieve wandeling, gewoon lopen om 

te genieten van de omgeving;  
 - de doelgerichte wandeling, het lopen omdat 

je echt ergens naar toe moet en je dat dit 
keer niet met de auto, fiets of scooter kunt 
of wilt doen, of het lopen om te collecteren 
of te folderen; 

 - de therapeutische wandeling, lopen en 
ondertussen in een diep gesprek of een 
waardevolle (zelf)reflectie geraken; 

 - de sportieve wandeling, dat is heel stevig 
stappen, vaak ook in een behoorlijk tempo;

 - de educatieve wandeling, bijvoorbeeld met 
een gids die van alles vertelt over wat je ziet 
en hoort om je heen.

 -
Deze lijst is beslist verder uit te breiden. Vaak 
ook zal in één en dezelfde wandeling meerdere 
van bovenstaande aspecten terugkomen. 
Zo gaat dat bij ons tenminste vaak wel: we 
starten in een stevig tempo (phoe, sportief 
zeg!) en hebben een doel voor ogen (langs 
de brievenbus, want die kaart moet vandaag 
op de bus en meteen nog even De Klepper 
afgeven bij…). Meestal zien we wel een 
bijzonder plantje langs de kant waar één van 
ons iets over te vertellen weet en vaak raken 
we al snel in een diepgaand gesprek verzonken, 
waardoor het wandeltempo afneemt en we 
helemaal vergeten de kaart in de bus te doen. 
Herkenbaar? Vast wel!
Omdat we regelmatig wandelen, lopen we ook 
regelmatig dezelfde (delen van een) route. 
En dan gebeurt er, bij mij tenminste, nog iets 
tijdens zo’n wandeling: de herinnering. Ik noem 
deze categorie wandelingen: de weet-je-nog- 
wandeling. Opeens weet ik dan nog precies wat 
er gebeurde of waar we het over hadden toen 
we daar enkele maanden, soms wel een jaar, 
geleden ook liepen.

Een voorbeeld: we liepen met een vriendin het 
rondje achter de Schaapskooi op een mooie 
lentedag. We waren al driekwart rond, hadden 
de uitkijk naar de camping van Brouwer 
bewonderd, brugjes al gehad en gespeurd naar 
kikkerdril en al die tijd lekker bijgekletst, want 

we zagen haar niet zo veel. Hans was vooruit 
gelopen door het bos, het tempo van de vriendin 
en mij was wat ingekakt en even later staan we 
met z’n tweeën aan de rand van het weiland 
met het bos in de rug te kijken. Ze zegt: “Soms 
zou je zoveel uitzicht in je leven willen hebben.” 
Die zin. Ik weet niet meer wat ik zei of deed, 
maar twee weken later stuurde ze een kaartje 
dat ze in scheiding lag. Steeds als ik daar ben, 
sta ik daar stil en klinkt die zin in mijn hoofd 
en denk ik aan haar. Ik fluister tegen de lucht: 
“Weet je nog…?” Meestal loopt Hans daar nog 
steeds harder dan ik. Ik zie alleen verderop 
zijn rug en voel me zo dankbaar met hem. 

Ander voorbeeld: het rondje om de wiel, dat 
kent u toch ook? Wij hebben dat een keer 
in het najaar gelopen in heel dichte mist, 
inmiddels misschien wel tien jaar geleden. 
Het was schemerdonker en heel mistig. Zo 
mysterieus. En opeens keek ik naar boven en 
zag de sterren. Naast me dichte mist, ik zag 
de bomen langs het pad niet en boven ons een 
heldere hemel. Zo bijzonder! Vergeet ik nooit 
meer en moet ik altijd aan denken als we daar 
lopen en dan zeg ik: “Weet je nog die keer in 
de mist…”.

Recenter voorbeeld: we lopen met een 
wandelgroepje vanaf ons huis in de richting 
van het dorp. Iemand vraagt: “Weet je nog, 
was het nou deze vijver?” Hans gromt van 
ja en wijst erop dat die vijver met ijs erop 
en wat sneeuw, met zulke strakke randen en 
nauwelijks hoogteverschil met de omringende 
tuin, erom vraagt dat men denkt dat dit een 
pad is. Wij hebben het verhaal al vele malen 
gehoord. Het verhaal van afgelopen winter, dat 
onlosmakelijk vastzit aan deze tuin en aan een 
wandeling met een doel: collecteren. U kent 
het verhaal niet? Wel, het had als volgt in de 
krant kunnen staan: 

Collectant voor de hersenstichting 
raakt van het padje

Van onze verslaggever in Schoonrewoerd 
Tijdens zijn collecteronde voor de 
hersenstichting is meneer H. L. iets naars 
overkomen. Hij was die middag dik aangekleed 
op weg gegaan om te collecteren in het 
Kortgerecht. Eigenlijk had zijn vrouw deze 
collecte op zich genomen, maar zij was zo druk 
met andere zaken, dat hij genereus aangeboden 
had alvast een stukje voor haar te doen, nadat 
hij zijn vrouw had afgezet bij een zalencomplex 
voor een vergadering. Het was guur koud 
buiten. Waterpartijen waren opgevroren en 



daaroverheen lag een poederlaagje sneeuw. 
Beslist een mooi gezicht, maar naar later zou 
blijken, een verraderlijke situatie. 

Meneer H.L. had al enkele adressen gehad en 
kwam aan bij het huis van de familie G.M. Hij 
deed het witte hek open en passeerde enkele 
auto’s op de oprijlaan. Hij belde aan, vertelde 
zijn doel en maakte nog een praatje, zoals hij 
dat altijd deed. Vervolgens wilde hij terugkeren 
naar de weg en naar zijn auto die daar stond te 
wachten, want alles lopen met deze kou, was 
een uitdaging te veel. Terwijl hij zich omdraaide 
en begon te lopen, schoten vele gedachten hem 
door het hoofd: bij welk huis zou hij nu het 
beste weer verder gaan of zou hij misschien 
eerst thuis aan het eten gaan beginnen en ach, 
hoe laat zou zijn vrouw ook alweer gehaald 
kunnen worden,… en zo nog meer. Het hoofd 
is een complexe machine en als je dan toch 
collecteert voor de hersenstichting dan willen 
de gedachtenspinsels weleens door elkaar 

geraken. Enfin, zo denkend, was de aandacht 
van het lopen wat weg. In een ooghoek zag hij 
weer die rij auto’s waar hij langs moest op de 
oprijlaan en in de andere ooghoek zag hij een 
prachtige rechthoekig afgebakend terreintje dat 
hem moeiteloos langs de auto’s kon voeren…

Wist hij niet dat de familie G.M. een vijver 
had? Jawel. Maar de hersenen registreerden 
eerst die mooie rechthoekige vorm bedekt met 
maagdelijke poedersneeuw en verbonden dat 
niet direct met wat daaronder zat. Meneer H.L. 
bemerkte dat echter zeer snel. Hij stapte op… 
hij stapte in… een lichte krak… een zware plons… 
het pad bleek een vijver. Druipend krabbelde 
de onfortuinlijke collectant overeind. Zocht 
geschrokken zijn bril en goot de collectebus zo 
goed mogelijk leeg. (Gelukkig zat er alleen nog 
maar muntgeld in.) Hij was ook nog zo beleefd 
om zijn ‘vergissing’ te melden bij de bewoners, 
die hem verbluft hebben nagestaard.
Het verhaal gaat overigens dat hij niet de eerste 
was die in deze vijver is gelopen. Gelukkig bleef 
het bij een nat pak en wat kroos onderin de 
collectebus. De wijze les: houd je hoofd erbij. 

Tegen de tijd dat we dit verhaal weer hebben 
gememoriseerd en uiteraard wordt het verhaal 
gaande de tijd ook meer en meer aangedikt, 
zijn we al bijna bij Ippel en giechelen we nog 
na tot zeker voorbij garage Blitterswijk. Weet 
je nog dat ze daar een keer dachten dat er 
een tropische slang in een auto zat… Verhalen, 
herinneringen, wandelen, zo heerlijk.

Jolanda Lemcke



Schoonrewoerd SCHOON



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 
en soms ook geheel nieuwe spullen. 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 15 mei geopend van 9.00 – 13.00 uur. 
Er is een koffieterras waar u tijdens de drukte 
even heerlijk kunt uitrusten of een praatje 
kunt maken met b.v. een oude bekende of een 
familielid die u al een tijd niet hebt gezien. 
Bij de koffie is zelfgebakken taart en cake 
verkrijgbaar. Zaterdag 16 mei zijn we gesloten.

Hebt 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: 25 april, 9 mei, 15 mei, 30 mei 13 
juni, 27 juni, 11 juli, 25 juli, 8 augustus en 29 
augustus. 

Onze jaarlijkse grote rommelmarkt is op 26 
september, maar daar hoort u later meer over.
De opbrengst van De Rommelschuur is voor de 
Gereformeerde Kerk en voor goede doelen.

Jaarmarkt 2015
Het marktcomité heeft weer een mooi 
programma in elkaar gezet. 

Traditioneel is er ‘s morgens gewoon de 
jaarmarkt, de marktmeesters hebben weer 
veel verschillende handelaren weten te 
strikken om een ochtend naar Schoonrewoerd 
te komen. Wat leuk is, is dat er een paar lokale 
ondernemers voor het eerst op de markt staan. 
Tijdens de markt is er weer de mogelijkheid 
om stropdas te schieten, dit is een aantal jaar 
geleden ook geweest en keert weer terug. 
Ook wordt de Kop van Jut weer van stal 
gehaald. Sterke mannen en vrouwen kunnen 
hun krachten tonen door het gewicht zoveel 
mogelijk naar boven te slaan. 

‘s Middags zullen er weer kinderspelletjes 
gedaan worden en de allerkleinste worden 
vermaakt door een clown. Na het succes van 
vorig jaar is het hardlopen ook weer op het 
programma gezet, u kunt dus alvast gaan 
oefenen. 

‘s Avonds is het programma nog niet geheel 
duidelijk, u kunt binnenkort hierover meer op 
onze site www.jaarmarktschoonrewoerd.nl 
lezen. Tijdens het avondprogramma is ook de 
grote verloting waar waardebonnen te winnen 
zijn die te besteden zijn bij onze sponsoren. 
De loten zijn te verkrijgen bij de leden van het 
marktcomité. De gehele dag is het café open 
voor een bakje koffie of iets anders om elkaar 
weer eens bij te praten. 

Het oude voetbalveld aan de Steenovenweg 
wordt weer omgeturnd tot racebaan, de bekende 
botsauto’s waar elke Schoonrewoerder in heeft 
gezeten zijn wederom hier weer te vinden.

Verder valt nog te vermelden dat de markt op 
15 mei is, maar dit had u vast al in uw agenda 
omcirkeld.

De marktmeesters

Collecte Hersenstichting

Tijdens de collecte in de eerste week van 
februari is het mooie bedrag van € 664,77 
opgehaald.

Wij willen alle 12 collectanten en alle gevers 
heel hartelijk bedanken! Mede door uw inzet 
kan er veel onderzoek worden gedaan en 
begeleiding worden gegeven.

namens de Hersenstichting 
een vriendelijke groet,

N. Versteeg-de Stigter



april
18 april 10:00-16:00 uur Lentefeest in en om de Schaapskooi
24 april  Koningsspelen, Noachschool
25 april 9:00-13:00 uur Rommelmarkt in de Rommelschuur
26 april 9:00 uur Vogelexcursie Everdingen, Natuur- & Vogelwacht
27 april  Koningsdag
28 april 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente

mei
9 mei 9:00-13:00 uur Rommelmarkt in de Rommelschuur
10 mei 8:20 uur Vogelexcursie naar De Zouwe, Natuur- & Vogelwacht
15 mei  Jaarmarkt
26 mei 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente
27 mei  Uitje Ouderenkontakt
30 mei 9:00-13:00 uur Rommelmarkt in de Rommelschuur

juni
13 juni 9:00-13:00 uur Rommelmarkt in de Rommelschuur 
18 juni 19:30 uur Zendingsavond Scharlaken Koord in het Dorpshuis (zaal open 

19:00 uur) georganiseerd door de kerken van Schoonrewoerd
23 juni 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente
26 juni  Engelse dorpsmaaltijd, Hervormde Kerk
27 juni 9:00-13:00 uur Rommelmarkt in de Rommelschuur

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



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 


