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voorwoord van de redactie
bij Klepper honderdnegentien
Ja, we gaan weer voor oranje! Onze koning
wordt 50 jaar, dus hebben we dit keer zowel
een prachtige –andere- voorkant (van Sophie)
als een mooie, gekleurde achterkant (van
Ariena). We konden bijna niet kiezen, zoveel
mooi tekeningen waren er door de kinderen
van de Noachschool gemaakt. Hartelijk
dank, tekenaars en tekenaressen. Een aantal
tekeningen hebben we IN De Klepper een
plaatsje gegeven, want er is maar 1 voorkant
en 1 achterkant.
Het Oranjenummer valt altijd samen met het
voorjaar. Alles wordt groener en bloem- en
kleurrijker, de vogels fluiten en de ooievaars
klepperen volop. In deze Klepper een gedicht
over ooievaars en geweld, want ook in de
dierenwereld gaat het er niet altijd zachtzinnig
aan toe.
De groen(te) pagina’s sluiten mooi aan
bij het voorjaar, de vogels en bij Pasen:
allemaal recepten met ei krijgen we dit keer
gepresenteerd. Zo lekker!
Van lekker eten houden ook Mirthe Verhoef
en haar vriendinnen tijdens een logeerpartij
in het ’schuurhuis’ aan de Diefdijk. Leest u
INHOUD
16±: Jordy ‘t Lam
50 vragen: Chiel Sinke
Activiteitenkalender
Brandweerwedstrijdq
Collecte Hersenstichting
De groen(t)e bladzijde: ei
De Schoonrewoerdse zoekvreter
DVS: Mededelingen van het bestuur
Geboren: Carice
Gereformeerde kerk: De Rommelschuur
Jubileum Kees de Korte
Kinderhoekje
KunstFort Asperen zoekt vrijwilligers
Natuur- & Vogelwacht ‘De Vijfheerenlanden
Noachschool
Onze ooievaars vergeten?
Ouderenkontakt
Overheicop de schoonste straat
Programma Koningsdag
S.I.A. stopt ermee
Schoonrewoerd, ooievaarsdorp
Tienerdagboek: Mirthe Verhoeff
VakantieBijbelClub
Vervolg radarpost Gorilla
Voorlopig programma Jaarmarkt
Wie weet, wordt het ooit een boekje
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maar. En zelfs Jordy’t Lam kan smullen van de
recepten in deze Klepper, want hij houdt niet
zo van groente. Sla de pagina 16 plus minus
er maar op na. Wat heeft Chiel Sinke van de
Julianastraat toch met slagroommachines? U
leest erover in de rubriek 50 vragen…
Onlosmakelijk verbonden aan het Oranje
nummer zijn uiteraard: Koningsdag en de
Jaarmarkt, u leest er alles over in dit nummer.
We kijken ernaar uit om u tijdens de Jaarmarkt
ook weer even te ontmoeten. Misschien hebt u
nog leuke ideeën voor onze Klepper? Misschien
zegt u: ik wil wel eens wat schrijven… kom
langs bij de kraam en vertel erover. Want een
extra schrijver zou zeer welkom zijn.
Ook hebben we weer een opmerkelijk interview.
We zochten Abe Drijver op die een lijvig boek
heeft geschreven over Loosdorp en de Meent.
In de zomer vindt de publicatie plaats, maar
wij nemen alvast een kijkje. Zoveel verhalen!
Bijzonder vind ik de reactie die we kregen naar
aanleiding van het artikel over de radarpost
Gorilla hier op Schoonrewoerd in de oorlog.
Ik schreef erover in een eerdere Klepper naar
aanleiding van en krantenartikel dat ik had
gekregen van een dorpsgenoot. En dan blijkt
opeens een groter verhaal samen te hangen
met de soldaten die op de radarpost gelegerd
waren.
Verhalen… die botsing op de rondweg tijdens
de brandoefening op het Kortgerecht, dat is ook
zo’n verhaal. Toegegeven: het zag er heel echt
uit met rook en veel brandweerauto’s. Maar je
kunt er beter in deze Klepper over lezen dan
ernaar gaan zitten kijken rijdend in de auto.
Opeens was het boem! Zo lastig om thuis te
vertellen… het was maar een oefening….
We wensen u veel leesplezier en een mooie
lente. En alvast voor iedereen die examen
doet dit jaar: goede oefening!
Met vriendelijke groet,
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 120 is vrijdag 26 mei. Klepper
120 zal rond 16 juni worden bezorgd.

detorenrepro.nl

Printen, plotten, kopiëren,
familiedrukwerk en meer!

Waaldijk 134 • 4214 LD Vuren • 0183 63 11 49 • e: reproservice@hetnet.nl

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

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

Wie weet, wordt het ooit een boekje
Mijn vader heeft een supermooi boek geschreven over de polders Loosdorp en De Meent. 600
pagina’s, na meer dan 10 jaar onderzoek. ‘Vier eeuwen Loosdorp en de Meent’, is de titel. Het is een
levenswerk, een tijdsbeeld en met veel verwijzingen naar Schoonrewoerd en Schoonrewoerders,
omdat ook de Hoogeindse kant van de polder is beschreven. Het boek verschijnt in juni. Zouden
jullie hem willen interviewen voor een volgende Klepper? (Had ik al gezegd dat ik supertrots ben?)
Anneke Panella(-Drijver), 7 maart 2017
Bovenstaand enthousiaste bericht zat in
onze mailbox. Dus zitten we ruim een week
later aan tafel bij Abe Drijver, de schrijver
van het boek: Vier eeuwen Loosdorp en de
Meent. Op tafel: een laptop, een heel lijvig
kleurig boekwerk, nog in proefdruk, een
krantenartikel uit 2003 en heerlijke koffie.
Als Abe vertelt, glimmen zijn ogen onder
borstelige wenkbrauwen. In het gesprek
stappen we van het ene in het andere
onderwerp en van verhaal naar verhaal.
Abe vertelt graag en heeft veel verhalen
verzameld in de loop van 14 jaar spitten en
sorteren.
Ik veegde de brug, op zondag…
Hoe begon het? Abe komt niet van ‘hier’,
zoals zijn voornaam al doet vermoeden.
“Ik ben hier gaan wonen, omdat Leerdam
voor mijn werk centraal lag. Op een
zondagochtend stond ik mijn brug te vegen.
Dat was men in Loosdorp niet gewend,
dat hoorde niet op zondagochtend. Er
stopte een meneer en die zei: “Ik ben hier
geboren…” Ik nodigde hem binnen en hij
vertelde. Bezorgde me ook nog oude foto’s.
Ik verloor hem weer uit het oog, later bleek
hij een hersenbloeding te hebben gehad
en in Lingesteyn te wonen. Ik heb weer
contact gekregen met zijn vrouw en haar de
foto’s teruggegeven.” Het verzamelen was
begonnen… verzamelen van verhalen, van
foto’s, van de geschiedenis van Loosdorp.
Eigenlijk waren er meer beginpunten voor dit
lijvige boek waar we steeds -bijna eerbiedigin bladeren. Abe was in zijn jonge jaren
sportjournalist. Het schrijven was hem dus
wel toevertrouwd. “Maar met freelancesportverslagen kon ik geen inkomen voor
een gezin verdienen.” Zijn werkzame leven
ging een andere kant op: uiteindelijk werd hij
directeur van een verhuis- en transportbedrijf.
Op zijn zestigste kon hij met pensioen.
Toen
kwam
er
tijd.
Tijd
voor
een
hoveniersopleiding en … tijd voor schrijven.
Geschiedenis heeft altijd zijn interesse gehad
en de nodige nieuwsgierigheid doet dan de
rest. “Ik kreeg een foto van Jan de Leeuw, de

oud-gemeente-secretaris van Schoonrewoerd,
die ik weer kende vanuit de Historische
Vereniging. Op die foto (zie volgende pagina)
staat een bootje met daarin drie heren en
een dame. Ze varen op het water hier op
de Loosdorpsewetering langs het Recht
van ter Leede. Wie zouden het zijn?” In het
krantenartikel uit 2003 is Abe daar nog niet
achter, inmiddels wel.
Middeleeuwen
Loosdorp, de naam komt waarschijnlijk van
het werkwoord: lozen, water lozen om precies
te zijn. De ontginningen van deze polders in
de Middeleeuwen gebeurde van twee kanten.
Vanuit de Utrechtse kant was de bisschop van

Utrecht de stuwende kracht achter het project
om van het moerasland vruchtbare akkers te
maken.
Vanuit de kant van de rivier de Linge waren het
de Heeren van Arkel die het water en het land
wilden scheiden. In die tijd is de Loosdorpsedijk
aangelegd om de polder Loosdorp droog
te houden, net als de Schaiksedijk, de
Hoogmiddelkooperdijk, etc. Steeg het water in
de Linge teveel om voor Leerdam te kunnen
lozen, dan was er een loosveld nodig om het
water om de stad heen te leiden, zodat er
verderop op de Linge kon worden geloosd.
Dit loosveld lag in de polder de Meent en
was afgescheiden door een binnendijk en de
Loosdorpsedijk..
Abe staat in zijn boek stil bij die vroege
geschiedenis en vertelt dan verder. Vier
eeuwen komen langs, dus hij vertelt van de
aanleg van de spoorlijn rond 1880. Het station
was vanuit Loosdorp goed zichtbaar, daar
stonden nog geen huizen tussenin. Welke
bedrijven waren er op Loosdorp en hoe ging
men vroeger te werk? Vele foto’s en verhalen
getuigen van die tijd. Niet altijd vrolijke en
keurige verhalen, waarschuwt Abe mij. Zo is
er een moord gepleegd in een streng religieus
gezin, omdat de duivel in de zoon gevaren
zou zijn. Of dat verhaal over een onbedoelde
zwangerschap: een zestienjarig meisje dat
onder de hoede stond van haar grootouders
en ooms waar ze werkte.
Loosdorp was in die zin niet anders dan andere
kleine dorpjes: er is lief en er is leed.

Spitten, snuffelen en verzamelen
Een zoektocht was het. Langs rommelmarkten
voor oude foto’s, dagenlang in archieven
snuffelen naar namen en plaatsen en
heel veel ontmoetingen. Een oproep in
die krant, die op tafel ligt, in 2003 om in
contact te komen met oud-bewoners van
Loosdorp. Bij het Hoogheemraadschap, de
Rijksmonumentenzorg
en
de
Gemeente
Leerdam uitzoeken wie waar gewoond
hebben. In de krant in 2003 vertelt
Abe: “In de schepenregisters staan alle
onroerendgoedtransacties tot aan de start van
het kadaster. Daarin staan de namen vermeld
van de toenmalige bewoners en zo wordt het
plaatje van een huis steeds completer. Het is
een sneeuwbaleffect, je gaat van de ene naar
de andere informatie.”
In eerste instantie is hij van plan te achterhalen
van alle woningen die er nu staan wie daar
gewoond hebben. Aanvankelijk was Loosdorp
een gehuchtje, er stonden 4 boerderijen:
nummer 4, 24, 34 en 36. Abe Drijver is op zoek
gegaan naar de mensen die er woonden. In de
krant uit het jaar 2003 staat: “Ik heb inmiddels
al gesproken met Kees van Gent, Jo de With en
Arie van Klei, die alle drie al in de tachtig zijn
en me al veel verteld hebben over vroeger.”
Het zijn namen die we ook in Schoonrewoerd
kennen. “Er zijn veel familie-verbanden
tussen Loosdorp en Schoonrewoerd”, vertelt
Abe, ”bakker Van Klei komt van Loosdorp en
ook Verkroost, de kaashandelaar, komt van
Loosdorp. Bakker en Brouwer hadden hier

een huis. Mensen zullen in het boek heel veel
herkennen.”
Met het onderzoek naar de geschiedenis van
Loosdorp kwam ook Hoogeind in beeld, de
noordkant van de polder. “Over Hoogeind 9
hoor ik dan een verhaal uit het begin van de
vorige eeuw van een gezin dat daar komt te
wonen en een week later overlijdt de vader
van het gezin. De moeder verhuist naar
familie in Ameide, dochter Maria Geertje
Heikoop trouwt met Cornelis Rozendaal en
verhuist naar Vlaardingen, maar het huis
wordt aangehouden. Ik zoek nakomelingen en
dan ga ik bellen. Gewoon alle Rozendaals in
Vlaardingen proberen. Vragend naar: bent u
familie van… en ik vertel het verhaal. Tot mijn
grote verbazing tref ik een vrouw die zegt: ja,
dat ben ik. In mei is zij 100 jaar geworden:
Maria Geertje Rozendaal-Heikoop. Dat is zo
mooi om dat verhaal te kunnen plaatsen, de
mensen weer te kunnen duiden.”
Het boekje werd een levenswerk
Nu, 14 jaar later, is het een veel breder
verhaal geworden dan dat oorspronkelijke
plan van de woningen en haar bewoners.
Het gaat ook over de voetbalvereniging
LRC, die hier op Loosdorp haar velden en
clubgebouw had. Loosdorp in de oorlogstijd
wordt beschreven. Het verhaal van de wezen
uit Loosdorp en Schoonrewoerd, die in Buren
werden ondergebracht in het Weeshuis, staat
in dit boek. Ook is er een hoofdstuk gewijd
aan familieleden die hun geluk verderop in de
wereld zochten. Van de familie Van Klei zijn er
naar Zuid-Afrika gegaan en Amerika. Met het
stoom-zeilschip De Leerdam zijn Loosdorpers
naar Amerika gegaan. Dit was op de laatste
overtocht van het schip dat daarna op weg
naar Zuid-Amerika is vergaan.
In de loop van de jaren heeft Abe veel
mensen leren kennen. “Ik heb het hele land
doorgereisd, heb stamboekonderzoek gedaan
en dan vind je zoveel verbanden. In mijn
Loosdorp bestand zitten nu meer dan 20.000
mensen die gerelateerd zijn aan families uit
Loosdorp.” Er zijn ook al heel wat van zijn
‘bronnen’ overleden. “Ik wilde het verhaal van
Loosdorp schrijven, want er is eigenlijk bijna
niks over te vinden. Over Leerdam kun je veel
vinden, maar over de buitengebieden, bijna
niets. Dat gaf de aanzet om dit te gaan doen.”
Verhalen die gelezen, die doorverteld
moeten worden
Het verhaal van Loosdorp is een verhaal door,
voor en over mensen. Mensen zoals de familie
van Kleij/Klei, die bijna 400 jaar hun wortels

op Loosdorp hebben en het verhaal van mevr.
Rozendaal, die als kind een week op Hoogeind
woonde. Zij is sponsor geworden van het boek
“Vier eeuwen Loosdorp en de Meent”. Zij is de
oudste sponsor.
Die sponsoren zijn nodig om het boek te
kunnen uitgeven voor een redelijke prijs. Abe
Drijver geeft het boek in eigen beheer uit en
een boek drukken, in kleur, van deze omvang
is een dure onderneming. “Ik wilde graag dat
het boek voor een aantrekkelijke prijs te koop
zou komen. Het is een dik boek met verhalen
die bekend moeten worden, gelezen moeten
worden, doorverteld moeten worden. Dan
moeten mensen het ook kunnen kopen.”
Dankzij de sponsoren komt het boek nu op
de markt voor de prijs van 25 euro. Naast
de Gemeente Leerdam, Mutters Makelaardij
en Jukebox Gallery zijn er veel particuliere
sponsoren. Op de facebookpagina:
https://www.facebook.com/
viereeuwenloosdorpendemeent
staan veel bekende -Loosdorpse- namen. En
die lijst groeit nog steeds.

17 juni gaat het prachtige boek gepresenteerd
worden. Tijdens een feestelijk evenement
met een sterk reünie-karakter op Loosdorp
nummer 36, bij Gijs en Maja Gerritsen. Dat
huis is al ruim 400 jaar in dezelfde families. Af

en toe even via ‘de koude kant’, maar steeds in
de lijn van de familie Van Klei. Het presenteren
van het boek op die plek is dus heel passend.
“Alle mensen die ik heb gesproken voor het
tot stand komen van dit boek in de afgelopen
14 jaar worden daarvoor uitgenodigd.” Abe
straalt als hij dit vertelt en in gedachten
al vooruitkijkt naar dit gebeuren. Het boek
is op 17 juni te koop bij de presentatie op
Loosdorp 36. Daarna kan het worden gekocht
op Loosdorp 6, kijk voor meer informatie op de
facebookpagina of op de website “Vier eeuwen
Loosdorp en de Meent”.
Jolanda Lemcke

Ouderenkontakt
Open eettafel
We zetten ons in om de ouderen van ons dorp
een plek te geven waar ze elkaar kunnen
ontmoeten. Ja, ook de mensen van boven de
60 jaar hebben vaak een druk en volle agenda
of zitten nog in het arbeidsproces. Om even
tot rust te komen kan het heel fijn zijn om
met elkaar aan tafel te zitten en te genieten
van een heerlijke maaltijd. Een keer per
maand organiseren we de open eettafel in het
Partycentrum. U bent van harte welkom, kom
het gewoon eens proberen. Neem dan even
contact op met Jolanda van Dijk (642241)
Ouderengym
Bewegen is belangrijk. Door in beweging
te blijven, voelen we ons fitter. Het is van
belang voor ons welzijn. Daarnaast is de
ouderengym een mooie plek om elkaar
wekelijks te ontmoeten. Onder leiding van een
professionele en enthousiaste fysiotherapeut
gaan we aan de slag en blijven we in beweging.
Er is nog plaats voor nieuwe bezoekers, dus
kom gewoon eens een keertje bij ons langs op
woensdagmorgen van 10.00 – 10.45 uur.
Reisje
Verder organiseren we elk jaar een reisje. De
bestemming voor dit jaar is bekend. We hopen
naar het Brabantse land te gaan, naar Baarle
Nassau. De verdere invulling gaat u vinden
in de uitnodiging die persoonlijk bij u thuis
bezorgd zal worden. Natuurlijk hopen we dat u
met ons mee gaat.
Hartelijke groeten van het bestuur.
Het Ouderen Kontakt

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 26 mei geopend van 9.00 – 13.00
uur. Er is een koffieterras waar u tijdens de
drukte even heerlijk kunt uitrusten. Bij de koffie
is zelfgebakken taart en cake verkrijgbaar.
Hebt u zelf spullen die u niet meer gebruikt,
dan kunt u ze bij ons brengen op de tijden
dat we geopend zijn. Voor meer informatie
kunt u bellen met Gerrit Middelkoop tel, 0345642198.
De komende tijd zijn we open op:
29 april,
13 mei, 26 mei (jaarmarkt),
10 juni, 24 juni,
8 juli, 29 juli,
12 augustus en 26 augustus.
Op 27 mei, de zaterdag na de jaarmarkt zijn
we gesloten!
Onze jaarlijkse grote rommelmarkt is op 30
september, maar daar hoort u later meer over.
De opbrengst van De Rommelschuur is voor
de Gereformeerde Kerk en voor goede doelen.

1. Naam: Chiel Sinke

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

Adres: Koningin Julianastraat 56.
Geboortedatum: 8 april 1965.
Geboorteplaats: Kruiningen.
Beroep: docent Werktuigbouwkunde op
het Hoornbeeck College in Amersfoort.
Getrouwd met: Jannette Veldhuizen.
Kinderen: Joël, Thirza, Harm en
Matthanja.
Huisdieren: het konijn van Matthanja.
Hobby’s:
opknappen
van
slagroommachines, lezen en klussen aan
ons huis is ook een leuke ontspanning.
Leuk in je werk: geen dag is hetzelfde.
Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: de onderwijsvernieuwingen die veel
administratief werk met zich meebrengen,
maar waar het nut niet altijd duidelijk van
is.
Lievelingsmuziek: muziek die me echt
kan raken is toch wel het geestelijke lied
wat de persoon en het werk van Jezus
Christus verwoordt.
Wat voor soort TV-programma’s vind
je leuk/interessant: ik ben opgegroeid
zonder noemenswaardig TV-gebruik en
heb er eigenlijk nog niet veel mee.
Favoriete lectuur/boeken: vakliteratuur
over de vakken die ik geef, maar ook
kerkelijke en populair wetenschappelijke
tijdschriften hebben mijn aandacht.

15. Doe je aan sport, zo ja welke sport:
denksport  en verschillende keren per
week ga ik hardlopen in Overheicop om
een beetje soepel te blijven.
16. Lievelingseten: Alles wat Jannette kookt,
ze is een echte keukenprinses die eigenlijk
verrassend afwisselend, verschillende
gerechten op een smakelijke manier kan
bereiden.
17. Mooiste auto: mooiste auto kan ik niet
noemen. Ik heb jarenlang motor gereden;
als het aankomt op acceleratie en snelheid
vind ik dat altijd nog interessanter.
18. Mooiste/leukste
vakantieland:
in
Tsjechië heb ik het verschillende jaren
goed naar mijn zin gehad, het weer vind
ik eigenlijk belangrijker dan het land.
19. Favoriete
vakantiebesteding:
de
laatste jaren heb ik vanwege onze
verhuizing veel geklust in de vakantie, op
de vakantiebestemming wil ik de cultuur
van het land leren kennen en weer een
beetje op adem komen.
20. Wat vind je van politiek: het is
een noodzakelijk kwaad waarbij een
democratie toch wel de beste staatsvorm
is denk ik.
21. Welke krant lees je en waarom juist
deze: het Reformatorisch Dagblad dat
ik vooral vanwege de opinieartikelen wel

Neem gerust contact met ons op
voor advies of een vrijblijvende offerte

T 06 223 803 88
E anne@schippertimmerentegelwerken.nl
I www.schippertimmerentegelwerken.nl
Volg ons via Facebook en blijf op de hoogte van
de werkzaamheden van Schipper Timmer- en Tegelwerken.

Nieuwe en
gebruikte motoren

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

Honda / Suzuki dealer
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32.

33.

34.

kan waarderen.
Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen: Jannette woonde hier
toen ik haar leerde kennen tijdens een
vakantie in Griekenland.
Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: echte taken heb ik
niet in Schoonrewoerd. Ik probeer mijn
burgerplicht te vervullen.
Mooiste plekje in Schoonrewoerd: de
Dorpsstraat wat nog een echt dorpsgezicht
is.
Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
ik ben bang dat het de hoogbouw wordt
die op het Hovo terrein komt. Dit zal
naar mijn mening ten koste gaan van ons
dorpsgezicht.
Wat mis je in Schoonrewoerd: als ik
naar de omringende dorpjes kijk, dan is
hier nog veel om te waarderen. Ik ben
wel benieuwd hoe het er in de toekomst
uitziet nu de verschillende ondernemers
een dagje ouder worden.
Leuk aan Schoonrewoerd: het dorpse
karakter waardeer ik zeer.
Wat vind je vervelend en waarom:
toeterende auto’s op de rondweg. Ik zie
daar het nut niet van in.
Waar ben je trots op: ik ben dankbaar
dat we als gezin in dit dorp een veilig
plekje hebben in een wereld vol onrust.
Waar heb je spijt van: er zijn altijd wel
dingen waar je achteraf van zegt: “dat
had ik beter niet kunnen doen”, maar ik
kijk maar niet te vaak achterom.
Wie bewonder je het meest en
waarom: Bill Gates die ondanks zijn
wereldwijde invloed en zijn enorme
rijkdom, toch normaal is blijven doen.
Voor zo ver ik dat kan beoordelen.
Wat is je hartenwens en waarom: dat
mijn kinderen de kern van het christelijke
geloof ontdekken, namelijk de troost
en het toekomstperspectief door het
geloof in Jezus Christus en dat dit in de
toekomstige generaties ook als een schat
meegedragen mag worden.
Voor het laatst gehuild: bij de
begrafenis van mijn neef die enige jaren
geleden is overleden. Aangrijpend om
definitief afscheid te moeten nemen van
een geliefde neef waar ik vroeger veel
mee optrok.
Leukste jeugdherinnering: zelf fietsen
en brommertjes bouwen, gesteund door
de plaatselijke fietsenmaker die zijn oude
voorraad altijd aan mij gaf.

35. Droomvakantie:
blauwe
vinvissen
spotten in de oceaan vanaf een cruiseschip.
36. Wie wil je nog eens ontmoeten: ik
zou het leuk vinden om onze koning en
koningin te ontmoeten en een gesprekje
te hebben.
37. Waar maak je je boos over: over
mensen die niet inzien dat er in een
samenleving een bepaalde mate van
orde en gezag moet zijn om zo samen te
kunnen leven.
38. Waar ben je blij mee: dat we in een
land leven met geweldige voorzieningen
en mogelijkheden voor jong en oud.
39. Waar heb je moeite mee: dat er veel
talenten verloren gaan bij talentvolle
jeugd.
40. Welke hoop koester je: de Bijbelse
hoop; de zekerheid dat God mijn leven
bestuurt en regeert.
41. Goede eigenschap: graag naar mensen
luisteren.
42. Slechte eigenschap: voel me soms te
verantwoordelijk.
43. Waar voel je je het meest bij
betrokken: bij ons gezin waar ik samen
met Jannette verantwoordelijk voor ben.
44. Waar maak je je het meest zorgen
over: veranderende wetgevingen die onze
vanouds christelijke cultuur aantasten en
er een situatie ontstaat dat je je niet meer
thuis voelt in je eigen land.
45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: dat zou wel makkelijk zijn
om zodoende mijn schulden in een keer
af te lossen, maar ik hoef daar niet over
na te denken omdat ik niet mee doe met
deze loterijen. Ik spaar nog wel even door
en het eerste stukje heb ik al.
46. Gouden tip voor de Klepper: ga zo
door, ik vind het een samenbindend blad
voor ons dorp.
47. Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten:
afgelopen zomer zijn er 4 vrachten grond
gebracht en voor onze bijkeuken gestort.
Ik heb veel verbaasde blikken gezien.
Maar deze grond was bestemd om de
kelder te vullen die de vorige bewoners
uitgegraven hadden onder ons huis.
48. Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd
zou zijn: prijzen uitreiken aan bewoners
van de Dorpsstraat die veel moeite
gedaan hebben om hun huis weer netjes
te maken, wat ons dorpsgezicht ten goede
komt.

49. Vraag van
Dik van Merkerk (50
vragen vorige keer): Hoe is het
mogelijk dat een zuunige Zeeuw in
ons dorp is gaan wonen en er nog
steeds woont: zuunig is een etiket dat
door de reclamewereld verzonnen is, denk
ik. Het is mij nog nooit echt opgevallen
moet ik zeggen. Inderdaad, ik woon hier
al bijna 23 jaar maar dat heb ik te danken
aan Jannette die hier geboren en getogen
is. Ik heb het hier goed naar mijn zin.
50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: hier woont nog
een verdwaalde Zeeuw, namelijk Ard-Jan
Kaan. Wellicht wil hij ook mee werken aan
een interview.
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: Het valt mij op
dat ik nog nooit een oudere gymdocent
gezien heb. Hebben jullie een eigen CAO
binnen het onderwijs, zodat je eerder met
pensioen mag? Of hebben jullie een ander
geheim?

De Hersenstichting
bedankt gevers en
vrijwilligers
Van 30 januari tot 4 februari vond in
Schoonrewoerd de Hersenstichtingcollecte
plaats. Er zijn 14 collectanten op pad
gegaan om voor 4 miljoen mensen met een
hersenaandoening geld in te zamelen.
Deze enthousiaste inzet heeft € 669,67
opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt
besteed aan wetenschappelijk onderzoek en
aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren
aan een betere toekomst voor mensen met
een hersenaandoening.
Namens de Hersenstichting hartelijk dank voor
uw bijdrage.
Hebt u de collectant gemist? Uw gift is altijd
welkom op gironummer 860 in Den Haag.
Meer informatie kunt u vinden op www.
hersenstichting.nl
Nel Versteeg

Onze ooievaars vergeten?
In het Kontakt van de afgelopen weken kwam
regelmatig het bericht langs, dat de ooievaars
uit Herwijnen weer terug zijn. Vreemd nieuws
als je weet dat in ons dorp al geruime tijd
ooievaarsparen aanwezig zijn: op het oude
gemeentehuis en het schoolhuis aan de
Kerkweg.
Dit was anders in de jaren ‘80. Toen waren
er nog slechts enkele ooievaarsparen in
Nederland aanwezig. Ikzelf zat toen in het
gemeentehuis aan de Dorpsstraat. Ieder jaar
met spanning afwachten wanneer de ooievaars
weer zouden arriveren van hun reis uit Afrika.
Als ze aankwamen gaf ik dat direct door aan
fotograaf Cor de Cock. Hij maakte een foto en
ons dorp stond weer in de landelijke pers.
Toen die tijd maakten de ooievaars nog de
overtocht uit Afrika. Nu blijven ze veelal nog in
de buurt en overwinteren veel vogels aan de
Belgische kust in het vogelpark “Het Zwin” bij

Knokke-Heist. Je kunt gerust stellen, dat ook
het trekgedrag van de ooievaars in de loop van
de tijd is veranderd.
Toen die tijd kreeg ik jaarlijks brieven
van Mw. Meijer-Meijer uit Driebergen. Zij
was zeer begaan met onze ooievaars en
reageerde meestal op berichten en foto’s uit
de krant. Toen in 1985 de 1e ooievaar op het
nest aankwam, was zijn nest nog leeg. Een
ooievaar uit Herwijnen wist hem te verleiden.
Uiteindelijk kwamen er eieren. Maar toen
vrouwlief uit Afrika kwam, waren de rapen
gaar. Haar plek in huis was overgenomen. Het
kwam tot gevechten, waarbij de ooievaar uit
Herwijnen werd verdreven en de eieren uit het
nest werden gegooid. Het paar heeft dat jaar
nog enkele jongen grootgebracht.
Op deze gebeurtenis schreef Mw. Meijer (met
de hand) het gedicht op de pagina hiernaast.
Rien Bambacht

foto’s Hans de Braal

schilderwerken
beglazing
totaalonderhoud

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

De groen(t)e bladzijde
Deze bladzijde laat u kennismaken met mooie
groenten en ingrediënten uit ons dorp. Vaak
kiezen we voor seizoensgroente, maar het
voorjaar lonkt, dus eieren in de hoofdrol.
Natuurlijk met groenten en fruit.

Boerenomelet
2 personen

Banaanpannenkoek met blauwe bessen
2 eieren
1 rijpe banaan
1 theelepel kaneel
handvol blauwe bessen
snufje zout
olijfolie (voor bakken en braden) of kokosolie
Prak de banaan goed fijn. Breek de eieren
in een kom en roer ze los. Roer de geprakte
banaan erdoor, een gedeelte van de blauwe
bessen en eventueel een snufje zout.
Verhit de olie in een koekenpan en doe hierin
het ei/banaan mengsel en bak het zoals een
gewone pannenkoek, aan beide kanten heerlijk
bruin. Doe op een bord en wat blauwe bessen
ernaast als garnering.

Deze pannenkoek is ook gemaakt zonder
blauwe bessen om het verschil te proeven, maar
de bessen geven een heerlijke verfrissende
smaak eraan. Door de bessen mee te bakken,
knappen ze stuk en het vocht gaat dan een
beetje door de pannenkoek heen; heerlijk.
Ook het testpanel vond de variatie met de
blauwe bessen het lekkerst. Soms wordt dit
gerecht ook nog met poedersuiker gegeten,
maar door het zoet van de banaan en de
heerlijke smaak van de blauwe bessen is dit
helemaal niet nodig.

4 eieren
1 dunne prei
1 tomaat
6 stuks champignons
1/4 paprika
1 teentje knoflook
1 grote eetlepel crème fraîche
geraspte kaas
zout en peper naar smaak
eventueel wat fijngesneden peterselie
bieslook als garnering
olijfolie (voor bakken en braden)

en

Klop de eieren los met de crème fraîche en
zout en peper naar smaak. Kan ook eventueel
met 100 ml. melk of een scheutje water.
Snij de prei in dunne ringen, de champignons
in dunne plakjes, de paprika, tomaat en
knoflook in kleine stukjes.
Verhit wat olie in een koekenpan en bak hierin
de prei, champignons, paprika en knoflook tot
het lichtbruin is, doe dan de tomaat erbij.
Verdeel de groenten mooi over de bodem van
de koekenpan en schenk het eimengsel er
voorzichtig over. Leg een deksel op de pan en
bak bij lage temperatuur de omelet gaar. Keer
de omelet voorzichtig om en bak ook nog even
de bovenkant tot deze ook mooi van kleur is.
Voor het opdienen garneren met geraspte kaas
en eventueel tuinkruiden.
Het testpanel vond het een heerlijke omelet
met voldoende groenten.

Het ei-potje
Leuk voor bij het ontbijt of de brunch. 1 ei per
persoon.
1 ei
12 gram roomboter (ik sneed een stuk van 50
gram in 4 gelijke stukken)
klein stukje lente-ui of twee sprieten bieslook
Neem een klein eenpersoons ovenschaaltje,
soufléschaaltje of ramekin. Verwarm de oven
voor op 190 graden (gasoven 4-5), doe in elk
schaaltje een klontje boter en zet dat in de
oven terwijl deze nog aan het voorverwarmen
is. Was in de tussentijd het groen van een
lente-ui of de bieslook en snijd het in fijne
ringetjes.
Als het klontje boter is gesmolten, haal het
bakje uit de oven. Draai voorzichtig rond, zodat
ook wat boter aan de zijkanten van het bakje

zit. Breek in het midden het ei en plaats terug
in de oven. Nu volgt het vakmanschap, want
na 4 tot 5 minuten hoort het wit gestold te zijn
en het geel nog zacht, zoals een zachtgekookt
ei. Zet het anders nog een paar minuten langer
in de oven.
Garneer tot slot met een beetje van het groen
en serveer met het peper- en zoutvaatje er
naast.
Het testpanel over het ei-potje: Ondanks zijn
eenvoud had het toch een heel verrassende
smaak. Heerlijk. De combinatie ei met de nog
gesmolten roomboter was lekker.
Er was ook een versie met 25 gram roomboter,
dat was net even teveel van het goede. Een
keer oefenen helpt om straks met Pasen een
perfect eitje te kunnen serveren.
Gerda van Buuren en Marian Bosma

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

KunstFort Asperen zoekt vrijwilligers
Houd je van historie, erfgoed, natuur, kunst
en cultuur? Vind je het leuk om te helpen bij
tentoonstellingen en kassa, bij het organiseren
van culturele evenementen of wil je eenmalig
een vriendendienst verrichten? Word vrijwilliger
bij KunstFort Asperen, een erfgoedmonument
in een prachtig linielandschap met (internationale) tentoonstellingen. Met al onze mooie
plannen voor 2017 hebben we je hulp hard
nodig.

In april opent ‘Stilleven’, een tentoonstelling
van 102 vazen, die zijn gedecoreerd en
bewerkt door 99 kunstenaars uit Brabant.
Initiator en drijvende kracht achter het project
is verzamelaar Frank van der Linden. Vanaf
eind juni is KunstFort Asperen het podium voor
‘Glass, European Roots’, een tentoonstelling
die georganiseerd wordt door het Nationaal
Glasmuseum Leerdam in samenwerking met

De Glasblazerij, Royal Leerdam Glas en De
Oude Horn. Toonaangevende internationale
glasblazers verzamelen zich in Leerdam en
werken met kunstenaars en studenten aan
nieuwe producties. We verwachten een breed
publiek van kunstliefhebbers, erfgoedtoeristen
en recreanten. Ook voor het Cultuur Café, de
BoerenFortFair en de KunstMarkt kunnen we je
hulp goed gebruiken.
Vanaf half april – als de vleermuizen
uit hun winterslaap zijn ontwaakt
– is het KunstFort weer open voor
publiek en kent ook de Taveerne
(die het hele jaar door geopend
is) ruimere openingstijden. En
vanaf dat moment – en in de
aanloop ernaartoe – hebben
we
extra
mensen
nodig.
We
zoeken
vrijwilligers
die
bezoekers
willen
ontvangen,
rondleiden,
kassadiensten
draaien, helpen bij onderhoud
en groenbeheer en die culturele
en educatieve activiteiten willen
organiseren. Natuurlijk houden
we rekening met je persoonlijke
interesses, voorkeuren en beschikbare tijd.
Wij bieden je een warm welkom in onze
vrijwilligersorganisatie, een reiskostenregeling
en leuke extra’s.
Heb je interesse of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Lia van Vredendaal
(lia@kunstfortasperen.nl | 06 20052477) of
kijk op: http://www.kunstfortasperen.nl/nl-nl/
vacatures.aspx.

Open huis

V.I.P
(very
important
Dinsdag
16 mei
peuter)-morgen
17.00 uur tot 19.00 uur
Woensdag
14 juni
Officiële gedeelte
van 11.00 – 12.00 uur
Dinsdag 16 mei
in de nieuwe school

ot 17.00
17
7.00 u
ur
16.00 uur tot
uur

Informatieavond voor
de ouders
Maandag 20 februari
van 19.30- 20.30 uur
Inloop vanaf 19.15 uur

Noachschool,
ool, Kerkweg 3a, Schoonrewoerd, Tel. 0345-642171

9 We zijn trots en dankbaar dat de nieuwe
dorpsschool in Schoonrewoerd klaar is
9 Daarom nodigen we u allen van harte uit om
onze nieuwe Noachschool te komen bekijken
Noachschool, Kerkweg 3a, Schoonrewoerd, Tel. 0345-642171, info@noachschool.nl Tijdelijk adres Noorderwoerd 2

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 staan bijna in bloei. Het is lente!
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!
Informatieavond en VIP-morgen voor
nieuwe kleuters
Op maandag 20 februari hebben we een
informatieavond gehouden voor ouders van
nieuwe kleuters. We kijken terug op een
geslaagde, drukbezochte avond. 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.

Omdat we op 12 mei gaan verhuizen naar de
nieuwe school, had het niet veel meerwaarde
de tijdelijke school te bekijken. Daarom

hebben we op woensdagmorgen 14 juni van
11 tot 12 uur een VIP-morgen gepland. Op
deze Very Important Peuter-morgen zijn de
nieuwe kleuters van harte welkom in de nieuwe
Noachschool aan de Kerkweg. Natuurlijk
hebben we dan voor de nieuwe ouders en
kleuters ook een rondleiding door de school.
We nemen een kijkje in alle groepen, van de
kleutergroep tot aan groep 8 met de oudste
jongens en meiden. Ook de Dolfijngroep, u
weet wel de groep voor begaafde leerlingen
die meer uitdaging nodig hebben, zien we dan
‘in bedrijf’.
Voor het nieuwe schooljaar kregen we al veel
aanmeldingen van nieuwe leerlingen. Het
is voor de groepsindeling fijn om te weten
hoeveel leerlingen volgend schooljaar in gaan
stromen! In ieder geval zullen we volgend jaar
gaan starten met twee kleutergroepen.
Hebt u de informatieavond gemist, maar wilt
u uw kind opgeven op onze school, of wilt u
in het bezit komen van de VIP-pas, neemt
u dan even contact op met de directeur van
de school, Kees de Korte op telefoonnummer
642171. We maken dan een afspraak voor
een bezoek aan de school en een persoonlijk
gesprek.
Boomfeestdag
Op woensdag 22 maart deden we mee aan de
boomfeestdag. Groep 4/5 ging op het grasveld
naast de noodlokalen bij het ooievaarsnest,
waar vorig jaar de grote bomen zijn gerooid,
nieuwe bomen planten. De leerlingen en
juf Janneke lieten zich er, op deze mooie
voorjaarsmorgen, niet van weerhouden de
handen uit de mouwen te steken. Nadat
Geuf
Middelkoop ons uitleg had gegeven
over de Boomfeestdag en alles over bomen
planten overal ter wereld had verteld, pakten
ze de scheppen ter hand en gingen aan het
werk. De eerste boom pootten ze met elkaar
onder toeziend oog van wethouder Bart
Bruggeman. Als dank kregen alle leerlingen
een bessenstruik om zelf in de tuin te poten.
In de klas versierden de leerlingen onderdelen
van een houten vogelhuisje en zetten ze dat
in elkaar. Als de bomen over een aantal jaren
groot geworden zijn is het leuk om aan je
kinderen te kunnen vertellen dat jij de boom
die daar staat vroeger hebt gepoot!
Citotoetsen
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
Centrale Eindtoets nog niet
afgenomen. De Centrale
Eindtoets wordt op dinsdag
18 t/m donderdag 20 april
afgenomen. Alle leerlingen
van
groep
8
hebben
inmiddels al een nieuwe
school gekozen, waar ze
volgend jaar heen 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.
Groot Atelier
Net voor de voorjaarsvakantie hebben we
met alle leerlingen twee creatieve dagen
gehad. Dit Groot Atelier hebben we dit jaar
voor de tweede keer georganiseerd. Gelukkig
waren er ook dit jaar weer veel mensen die

ons meehielpen om er voor de leerlingen een
feest van te maken. De leerlingen konden zich
van te voren inschrijven voor verschillende
activiteiten: Solderen, elfstedentocht, piekenpijp, pollepelpop, muziek maken, kleien, een
kapstok maken, perspectief tekenen en nog
veel meer. Wat een feest! We sloten af met
het traditionele atelierbuffet met allemaal
zelfgemaakte gerechten. Op de site vindt u
de foto’s. Neem gerust eens een kijkje! (www.
noachschool.nl)
De nieuwe Noachschool
Als u dit leest is de oplevering van het
schoolgebouw geweest en zal ook het nieuwe
schoolplein klaar zijn! We hebben een prachtige
nieuwe
dorpsschool
in
Schoonrewoerd
gekregen. Een gebouw dat klaar is voor de
komende tientallen jaren. Een modern gebouw,
voorzien van de nieuwste technieken op het
gebied van verlichting en klimaatbeheersing,
dat past bij onze visie op onderwijs. In de
school hebben we een prachtig leerplein
gerealiseerd waar de leerlingen zelfstandig
of in groepen kunnen gaan werken. Ook de
peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang
gaan gebruik maken van de nieuwe school. Zij
hebben een prachtige eigen ruimte. Toen de
bouw van de school in oktober 2016 begon had
ik wel gehoopt, maar eigenlijk niet verwacht,
dat de school nu al klaar zou zijn. Dankzij de
geweldige inzet en het vakmanschap van alle
betrokkenen is het gelukt! Zeker een groot
compliment voor de firma Van Leeuwen die
de bouw op zich heeft genomen. Niet alleen
de school is prachtig geworden, maar ook het
schoolplein is een plaatje! Het fietsenhok en
het asfalt zijn weggehaald en daarvoor in de

graag aan u laten zien! Iedereen
van harte welkom dus!
EHBO
Tot slot een paar foto’s van het
examen jeugd-EHBO in het Rode
Kruis gebouw in Oosterwijk van
de leerlingen van groep 8. Alle
leerlingen zijn geslaagd!
In de volgende Klepper hoop
ik u foto’s te laten zien van de
Koningsspelen.

plaats zijn op het gehele plein nieuwe tegels
gelegd. De leerlingen hebben na 16 mei veel
sport-, speel- en ‘chill’mogelijkheden. Heerlijk
voetballen of volleyballen op het kunstgrasveld
(dat gebleven is), tafeltennissen
en rond de tafel, schommelen,
duikelen aan de nieuwe rekken en
spelen in het speelhuis. Ook is er
nog een nieuw toestel geplaatst:
Een vogelnestschommel. Rondom
het plein staat niet alleen een hek,
maar komt ook nog een mooie
beukenhaag. De toegang tot de
school, waar nu de tijdelijke dam
is, wordt nog afgemaakt. Deze
wordt 6.5 meter breed en geeft
toegang tot het ‘voorplein’ om
op de leerlingen te wachten en
tot de parkeerplaatsen voor het
personeel.
Op 12 mei gaan we verhuizen naar
de nieuwe school. We doen
dit met elkaar. Vindt u het ook
leuk om mee helpen? Neem
dan gerust contact op met
school of stuur een mail naar
j.denhertog@noachschool.
nl. Janneke den Hertog
coördineert de verhuizing.
Wij zorgen voor koffie, thee,
koek en een lunch.
Op dinsdag 16 mei heten we
iedereen van harte welkom
om de nieuwe school te
komen bekijken. Vanaf 16.00
uur is het officiële gedeelte
met een aantal toespraken
en daarna van 17.00 uur tot
19.00 uur hebben we open
huis! We willen de nieuwe
‘school van ons allemaal’

Met
vriendelijke
namens de collega’s,

groeten,

ook

Kees de Korte
Directeur Noachschool
Zorg voor iedereen!

DJS KLUS
TOTAAL

VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

Voor Rieten- en Pannendaken
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

O.A. GESPECIALISEERD
IN RENOVATIE BADKAMERS
EN TOILETTEN

TEVENS LEVERING SANITAIR,
TE BEZICHTINGEN IN SHOWROOM

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

Hoogeind 28A | 4143 LX Leerdam
Telefoon: 0345 79 52 44
Mobiel: 0642 41 05 32
info@denhartogschoorsteenvegers.nl
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Al meer dan 75 jaar goede
voorlichting, een uitstekende
prijs en perfecte service.

Jubileum
Kees de Korte
Beste dorpsgenoten,
Op 1 mei 2017 is onze meester en
directeur Kees de Korte 25 jaar in het
onderwijs. Hiervan heeft hij 16 jaar in
Ameide gewerkt op ‘De Kandelaar’ en 9
jaar op onze school.
Op donderdag 11 mei willen wij dit graag
met de kinderen vieren. ’s Middags is er
een receptie om 15.15 uur op het leerplein
in de nieuwe school. Iedereen die op welke
manier dan ook met meester de Korte te
maken heeft (gehad), is van harte welkom
om hem de hand te drukken.
Team Noachschool

Medisch Pedicure
"Uw tanden mogen gezien worden"

Diabetische, Reumatische en
Oncologische voet.

Dorpsstraat 14 / 16
4145 KC Schoonrewoerd
Tel: 0345-641145
info@mondhygiene-schoonrewoerd.nl
www.mondhygiene-schoonrewoerd.nl
Kirstie Kuipers
Kalverweg 15
Schoonrewoerd
Kortenhoevenseweg 18
Lexmond
06-19292749
www.pedicuremetzorg.nl
pedicuremetzorg@hotmail.com

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

Brandweerwedstrijd

De
brandweer
van
Numansdorp
is
zaterdag 18 maart eerste geworden bij
brandweerwedstrijden
in
Schoonrewoerd.
De wedstrijd was een halve finale voor het
regionaal
kampioenschap.
De
wedstrijd
werd gehouden aan het Kortgerecht 80 in
Schoonrewoerd.
De deelnemende ploegen kregen de melding
‘noodprocedure eigen personeel’.
De brandweer van Schoonrewoerd was
uitgerukt voor een keukenbrand in een woning
aan het Kortgerecht in Schoonrewoerd. De
brandweer Schoonrewoerd had de keukenbrand
afgeblust. De bevelvoerder ging samen met
twee manschappen, de waterploeg, naar de
bovenverdieping voor een naverkenning.
De aanvalsploeg is na hun inzet naar buiten
gegaan. Toen de waterploeg op de verdieping
een deur opende, ontstond een ‘rook-gas
explosie’. De twee brandweerlieden werden
omver geblazen. Een van hen viel van de trap
en brak zijn been. De bevelvoerder was op het
moment van de explosie in een naastgelegen
kamer. Hij kon vluchten naar het balkon van
de woning, maar kon daar niet meer weg.
De aanvalsploeg en de chauffeur die nog
buiten stonden, maakten zich opnieuw gereed
om naar binnen te gaan. Aan de deelnemende
ploegen was de taak, de overgebleven

brandweerlieden bij de brand weg te houden,
de (collega)slachtoffers te redden en de brand
te blussen.
Uitslag:
1. Numansdorp
2. Gorinchem
3. Goudriaa
4. Alblasserdam
5. Zwijndrecht
6. ’s Gravendeel
7. Brandwijk
8. Heerjansdam
De eerste vier ploegen gaan door naar het
Regionaal Kampioenschap.
De
deelnemende
brandweerploegen
hebben een mooie wedstrijd gehad, we
hebben als brandweerpost Schoonrewoerd
veel complimenten gekregen. Maar deze
wedstrijd organiseren is niet mogelijk zonder
medewerking van onze ondernemers uit
Schoonrewoerd en omstreken.
De locatie, de woning aan Kortgerecht
80 was beschikbaar gesteld door Martin
Kemkes, verkoper van auto’s.
Daarnaast
hebben we gebruik mogen maken van
de diensten van Afvalverwerkingsbedrijf
Weverwijk, aannemersbedrijf Gebr. Middag en
Loonwerkbedrijf A.H. den Hartog.

Nieuws van Ad & Tineke’s dagwinkel.
geldGROENwassen:
Het is alweer meer dan 1,5 jaar geleden dat we iets nieuws uitprobeerden. En met succes!! Vele
inwoners kunnen zich nog de groene wasmachine voor de deur herinneren. Vanaf 1 april kunnen de
deelnemers de laatste waardebon van € 10.00 inwisselen. Dit is de bonus die de deelnemers hebben
verdiend met het mogelijk maken van de dagafdekking van onze koelingen. En hoe nu verder?
Heeft u een idee? Nog verder vergroenen door zonnepanelen? Een elektrische bezorgbus?

Broodafdeling.
De komende weken gaan we aan de gang met onze broodafdeling. Gezien de ontwikkelingen in ons
dorp is het noodzakelijk om meer ruimte te maken in onze winkel voor de presentatie van brood en
allerlei andere artikelen van onze kwaliteitsbakker Van der Grijn.

Afbakbroodjes:
De verkoop van afbakbroodjes is de laatste maanden enorm gestegen. Onze oven is eigenlijk te klein
om alles te kunnen bakken. Op zaterdag beginnen we om 6.30 uur met bakken, om te zorgen dat er
bij de opening van de winkel om 8.00 uur pistoletjes, croissants en vele andere soorten zijn. Steeds
meer klanten maken ook gebruik van de mogelijkheid om de broodjes bevroren mee te nemen en
deze thuis zelf af te bakken. Dan zijn ze natuurlijk nog verser. Al deze artikelen worden
geproduceerd in België. Kenners weten Belgen zijn bourgondischer dan Nederlanders. Ze houden van
lekker eten en genieten. De kwaliteit is dan ook superieur. Om te proberen gedurende de hele
maand april: Roomboter croissants 3 + 1 gratis.

Koningsdag:
Ook dit jaar zijn we weer geopend van 8.00 uur tot 10.00 uur. Oranje tompoucen afhalen? Maak
gebruik van het bestelformulier via onze website, in winkel of huis aan huis bezorgd.

Kaas van Royal Bel leerdammer:
In de week dat deze Klepper uitkomt krijgt iedereen 25% korting op jong, belegen en oude kaas. Ook
op Leerdammer, Caractére en Delacrême.

Jaarmarkt:
Tijdens de jaarmarkt is er geen mobiele flappentap bij ons voor de deur. Advies is om tijdig te pinnen
in de week van de markt. Ik verwacht dat er tijdens de jaarmarkt een lange rij in de winkel staat.

Graag zot ziens,
Ad en Tineke de Jong en meedenkers.

Programma Koningsdag
Hallo dorpsbewoners, het is weer lente en dat betekent voor ons als bestuur dat de Koningsdag
weer in aantocht is. Na een winter lang vergaderen hebben we een leuk, gezellig en sportief
programma in elkaar gezet. Voor elk wat wils. Dit jaar zal onze koning 50 jaar worden en daarom
zal de hele dag een feestelijk tintje hebben.
Deelname van alle activiteiten is op eigen risico.
Woensdagavond 26 april: Vrijmarkt
Deze avond willen we toch weer proberen om een vrijmarkt op
de Dorpsstraat te houden. De markt begint om 19.00 uur, maar
vanaf 18.30 kunt u uw spullen uitstallen op de Dorpsstraat. De
Dorpsstraat zal deze avond afgesloten worden voor alle verkeer.
Hebt u nog spullen die een tweede ronde mee kunnen, kom ze dan
verkopen op deze gezellige markt. Zorg zelf voor een tafel of een
kleedje. En kopers: u hoeft niet naar Utrecht voor dat ene unieke
stuk of misschien wordt u wel eigenaar van een echte Rembrandt
voor een prikkie. Moe geworden? Dan kunt u terecht op het extra
grote terras van café de Zwaan.
Bij zeer slecht weer zal deze activiteit niet doorgaan.
Koningsdag 27 april:
8.00 uur: Reveille.
Ook dit jaar wordt u weer rond 8.00 uur wakker geblazen door enkele muzikanten van de Bazuin
uit Leerdam. Wilt u dit goed kunnen horen, loop dan even naar buiten. Ze staan op de kerktoren.
Het is altijd weer een leuk begin van deze feestelijke dag.
10.00 uur: De strijd om de
schat.
Zit je in groep 3 - 8 kom dan
met je vrienden en vriendinnen
naar het Partycentrum en
ga de strijd aan in 2 grote
teams. In dit leuke spel komt
alles aan bod: behendigheid,
snelheid, slimheid en logisch
denken. Het is een variant
op
de
programma's
de
Beste Vrienden Quiz en de
Schatkamer.
12.15 uur: Aubade
Dit jaar voor het eerst met
onze nieuwe burgemeester
de
heer
Bruinsma.
Ook
zullen de wethouders hierbij
aanwezig zijn. Er zullen enkele
toespraken gehouden worden en als er mensen zijn uit Schoonrewoerd die een erelintje hebben
gehad, worden die ook door ons in het zonnetje gezet. Natuurlijk zingen we het Wilhelmus en het
Schoonrewoerds volkslied.
Dit jaar is er speciale aandacht voor het feit dat onze koning 50 jaar wordt. Wij willen dit niet
zomaar voorbij laten gaan, dus is er voor iedereen iets lekkers bij de aubade.
Aansluitend op de aubade: Pannenkoekenlunch.
Al de hele ochtend staan onze trouwe vrijwilligers pannenkoeken te bakken voor alle kinderen uit
ons dorp. Mocht u als ouder ook zin hebben in een lekkere pannenkoek of wafel: deze zijn te koop

bij onze kraam. Vrijwilligers alvast bedankt
voor jullie inzet, want zonder jullie kan dit
eetfestijn niet plaatsvinden.
15.00 uur: Zeskamp
Dit jaar willen wij weer een zeskamp
organiseren. Kom met je vrienden, familie,
buren of straat en doe mee. Je team moet
bestaan uit 6 personen die ouder zijn dan 14
jaar. Ga met elkaar de strijd aan. We hebben 3
prijzen beschikbaar met een hoofprijs van 100
euro. De zeskamp wordt gehouden op het veld
in de Amaliastraat. Deelname is op eigen risico
en opgeven kan vanaf 14.30 uur op het veld in
de Amaliastraat.
20.00 uur: Bingo
Op veler verzoek hebben we 's avonds een
gezellige familiebingo met prachtige prijzen.
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Een heel
boekje kost 10 euro. Een half boekje kost 5
euro.
We hebben ook nog een superronde met 3
geweldige prijzen. De hoofprijs is een compleet
verzorgd diner voor 4 personen met alles
erop en eraan. Dus kom allemaal uw geluk
beproeven bij deze bingo.

De bingo is mede mogelijk gemaakt door de
hieronder genoemde sponsors, die wij hartelijk
danken.
- Van der Wal, Leerdam
- Restaurant ’t Veerhuys, Leerdam
- Royal Bel Leerdammer B.V.
- G&G tuin- en parkmachines
- Thee Leutje, Leerdam
- Ad & Tinekes dagwinkel
- Topslagerij Molenaar Schoonrewoerd
- Verkroost, kaas en kipspecialiteiten
- LMB de With
- Bouw- en aannemingsbedrijf De Noest,
Rik Middelkoop
- Fruitschuur den Hartog
- Schoonheidssalon Marieke
- Landwinkel van Buuren Fruit
- Afternet electronica Leerdam
- Maresa’s Haar & zo
- Pedicure met zorg, Kirstie Kuipers
- Café/ Eetsalon “de Zwaan”
- De Graaf visspecialiteiten
- Afternet Elektronica Leerdam
- van Zanten Wonen & Slapen Leerdam
De Oranjevereniging

Overheicop schoonste straat van Schoonrewoerd
Vanaf ’s morgens vroeg 07:00
uur wandelde vrijwilliger Arie
Brouwer “de buurt” op en
neer. Hij verzamelde met
moeite 6 kilo weggegooid
afval. Soms veroorzaakt door
automobilisten die hun afval
door het raam naar buiten
gooien. Soms veroorzaakt
door fietsers die hun lege
blikjes in de boomgaarden
gooien. Dat snap ik nou niet:
volle blikjes kun je toch ook
meenemen? Een compliment
gaat ook naar de bewoners.
Verschillende mensen zorgen
rondom hun eigen woonhuis
dat het opgeruimd is. Vaak
raap je dan wel afval van een
ander op.
Zaterdag 25 maart was er weer de nationale
opschoondag. Ook Schoonrewoerd deed
mee aan deze landelijke actie. Met een
groep vrijwillgers werden voornamelijk de
toegangswegen naar Schoonrewoerd ontdaan
van weggegooid plastic, tonnen, lege blikjes
en achtergelaten huisvuil.

Wil je ook GRATIS
een handige prikker
en een
beugel waar je een vuilniszak
in kunt vastklemmen?
Vraag er om in
de winkel of stuur een mailtje naar:
info@dagwinkelschoonrewoerd.nl.
Allemaal opruimers : HARTELIJK DANK
Commissie SCHOONrewoerdSCHOON

Sinds de eerste keer dat we als dorp meedoen
aan deze nationale opschoondag constateren
we dat er gelukkig veel minder afval wordt
verzameld. Er zijn nogal wat mensen die zo
nu en dan tijdens hun wandeling (met of
zonder hond) een prikker en een plastic zak
meenemen en gelijktijdig de rotzooi opruimen.
Henk den Hartog doet dat in de omgeving
van de garageboxen bij de Masada, Freek en
Gerrie de Jong met het “rondje Wiel”. Ook
Trees Uppelschoten sport nogal eens rond “De
Wiel van Bassa” voorzien met een prikker.
Bewoners van de huizen langs de fietsroute
van Zijderveld naar Schoonrewoerd zien we
regelmatig de bermen ontdoen van lege blikjes
en pakken.
Een zorg is wel het vele vuil in de Amaliastraat.
Rien Bambacht en Gerco verzamelden in
een kleine 2 uur, maar liefst 5 vuilniszakken
vol met afval.
Mogelijke
oorzaken:
bouwwerkzaamheden,
het
sportveldje,
kerkebrood
papiertjes,
leegmaken
van
autoasbak op straat enzovoort.

B E N E L U X

skcn
Dé kinderopvang waar uw kind zich thuis voelt!
www.skcn.nl • (0345) 639 555
Dagopvang • Halve dagopvang • Peuterspeelzalen
Buitenschoolse opvang • Voorschoolse opvang
Vakantieopvang en opvang tijdens studiedagen
Gastouderopvang
Wij zoeken gastouders in Schoonrewoerd!

1. Naam: Jordy ‘t Lam
2. Leeftijd: 15 jaar
3. Broers/Zussen: 1 broer Mitchell
4. Hobby’s: Voetballen bij HSSC '61 en
gamen (Playstation)
5. School en opleiding: Begin in
september aan de VEVA (Defensie)
in Nieuwegein
6. Leukste vak op school: Gym
7. Ik heb een hekel aan: Pesten
8. Mijn favoriete sport: Voetballen
9. Ik kan geen dag zonder: Mijn Playstation
10. Ik lust geen: Groenten
11. Ik ben gek op: Pasta met uitjes en
strooikaas
12. Ik word kwaad als: Mensen mij de
schuld geven voor iets wat ik niet heb
gedaan

13. Een slechte eigenschap van
mezelf: Ochtendhumeur
14. Mijn favoriete vakantie: Strand
hangen in de zon
15. Mijn favoriete muziek: Popmuziek
16. Mijn favoriete broek: Skinny jeans
17. Mijn favoriete app op mijn telefoon:
YouTube
18. Het leukste in het dorp: Schoonrewoerdse markt
19. Dit wil ik worden: Marinier bij het
Korps Mariniers
20. Dit moet anders in het dorp: Meer
activiteiten voor mij en mijn leeftijdsgenoten
21. Tip voor jongeren: Wees jezelf
22. Volgende vragen aan: Koen Crum

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

Voor al uw tuinwerkzaamheden

DEN BESTEN
DEN BESTEN
INSTALLATIEBEDRIJF
NSTALLATIEBEDRIJF

* Tuinaanleg
* Tuinontwerp
* Tuinrenovatie
* Tuinonderhoud

Heeft u interesse ?
Bel ons dan even voor een vrijblijvende afspraak.

Voor al uw:
gas- en waterleidingen
sanitair – rioleringen
lood-, zink- en dakwerk
centrale verwarming

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

Dorpsweg 47 - Zijderveld
Telefoon 0345 - 641298
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Mirthe Verhoeff

drie slaapplekken gemaakt. Ook konden
we hier lekker met ons drieën eten en
onze eigen gang gaan.
Aan het begin van de avond zijn we eerst
nog samen met mijn vader naar Leerdam
geweest. Daar was een tentoonstelling
met allemaal Lego. Er was een hele stad
nagebouwd, met winkels, kraampjes en
een plein. Ook waren er diverse attracties van de Efteling nagemaakt. We
vonden het leuk om te zien hoe goed het
was nagemaakt.
Toen we weer thuiskwamen zijn we met
zijn drieën naar onze logeerplek gegaan.
Daar hebben we eerst eens een lekker
kussengevecht gehouden nadat we ons
de hele tijd hadden moeten gedragen.
Toen we er lekker moe van waren
hebben we een film opgezet. Het was
een beetje een griezelfilm wat wel extra
spannend was nu we zo alleen in een
huisje zaten. Toen de film afgelopen was
en we eindelijk uitgekletst waren zijn we
in slaap gevallen.

Zaterdag.

Hoi, ik ben Mirthe Verhoeff. Ik woon
aan de Diefdijk in Leerdam. In Schoonrewoerd zit ik op school, in groep 7.
Op deze pagina beschrijf ik een dagje uit
mijn leven. In de afgelopen vakantie had
ik 2 vriendinnen te logeren; Romy liefhebber en Sara Swaanen.

Vrijdagmiddag.

Sara en ik gingen eerst op de fiets naar
Romy die haar verjaardag vierde. Aan
het eind van de middag fietsten we met
z’n drieën naar mijn huis. In het zogenaamde “schuurhuis” van mijn opa en
oma, die naast ons wonen, hadden we

’s Ochtends moesten we er weer vroeg
uit, want Sara en ik moesten bij HSSC
MO13 D1 voetballen tegen Oranje-Wit
uit Dordrecht. Dank zij de goede trainingen van Jan de With wonnen we met
3-1, YES!!

S.I.A. stopt ermee
Wandelsportvereniging S.I.A. uit Schoonrewoerd stopt met de wandeldag en andere
activiteiten in verband met gezondheidsredenen
van het bestuur. Bij deze bedanken wij iedereen
die ons een warm hart heeft toegedragen.
Bestuur S.I.A.

Welkom in
(Spirituele)
Boekhandel

De
Kraanvogel
The Careercoach ondersteunt u bij:
Open:
di + za
10.00 – 17.00
en
woe, do, vrij
13.00 – 18.00 uur

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

PRETTIG WONEN BEGINT BIJ UNIVÉ
Univé Leksprong werkt met vrijwel alle geldverstrekkers samen,
waardoor onafhankelijk hypotheekadvies gegarandeerd is.
Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs.
Univé Leksprong
Leerbroek - Raadhuisplein 2, (0345) 62 00 62
Lopik - Wielsekade 8, (0348) 55 36 67
Houten - Loerikseweg 9, (030) 637 13 04

www.unive.nl/leksprong

Daar plukt ú de vruchten van!

Mededelingen van het bestuur DVS
Boom ‘Aartje’
Op vrijdagmiddag 3 maart was
het dan zo ver en hebben we de
boom, die namens de gemeente
Leerdam geschonken is tijdens
de buurtmanifestatie, geplant
op het ‘Theo Vuurensplein’.
Wethouder Teus Meijdam en
Theo Vuurens hebben samen
gezorgd dat de boom goed
stevig in de grond terecht
kwam. Aartje heeft het allemaal
met
belangstelling
gade
geslagen. We hopen dat de
boom goed zal groeien en in de
zomer voor de nodige schaduw
zal zorgen, de gemeente zal
nog wat kleine beplanting in de
bak aanbrengen en de DVS zal
voor een bordje bij de boom
zorgen.
Locatie rond de Regenboogschool
Na het 1e gesprek met omwonenden op 15
december 2016 is inmiddels ook het 2e gesprek
geweest op 16 februari 2017. De werkgroep
had 4 mogelijke scenario’s op papier gezet
en deze zijn uitgebreid met de aanwezigen
besproken. Uiteindelijk zijn er 2 scenario’s
overgebleven waar iedereen zich in kon vinden.
Vervolgens staat er nu een gesprek gepland
met de plaatselijke raadsleden op maandag 27
maart 2017 waarin deze scenario’s ook met
hen besproken zullen worden.
Schilderen Tunnel Overheicop
Binnenkort zal Thea Zweije de schilderingen
in de tunnel aanpassen, zij heeft hier zelf om
verzocht. Naar haar mening (en ook de onze)
kunnen de gekleurde wolken wat uitgebreid
worden. DVS heeft hier toestemming voor
gegeven. Enkele vrijwilligers hierbij zijn weer
van harte welkom.
Jaarmarkt
Op vrijdag 26 mei a.s. staat de DVS ook
weer met een kraam op de Schoonrewoerdse
Jaarmarkt. Op deze dag zal ook het eerste
exemplaar van het Dorpsplan overhandigd
worden aan wethouder Teus Meijdam en ter
inzage voor u liggen. U bent allen van harte
welkom bij onze feestelijke kraam, dit in
verband met ons 25-jarig jubileum.

Raadsplein
De gemeente Leerdam heeft op donderdag
8 juni a.s. een Raadsplein in Schoonrewoerd
gepland in het Partycentrum, noteert u deze
datum vast in uw agenda.
Jubileum
Op 8 juli 2017 bestaat de DVS 25 jaar. Wij
willen dit niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Aangezien deze datum midden in de
zomervakantie valt, komen we hier later op
terug.
Dorpsplan
Tijdens de Ledenvergadering van 12 april jl.
is een eerste presentatie van het Dorpsplan
gegeven aan onze leden. Tijdens de Jaarmarkt
zal officieel het eerste exemplaar overhandigd
worden aan wethouder Teus Meijdam. Bij het
Raadsplein van 8 juni a.s. kan er dan feedback
gegeven worden op dit Dorpsplan.
Overleg wijkraden binnen de gemeente
Leerdam
De wijk- en dorpsraden komen voor overleg 2 à
3 keer per jaar bij elkaar op het Stadskantoor.
Het doel van deze bijeenkomsten is om ideeën
uit te wisselen, ervaringen te delen, activiteiten
kenbaar te maken.
Wanneer er wijkoverstijgende problemen zijn
kunnen we die delen en gezamenlijk bij de
gemeente Leerdam aankaarten. We denken

dan
aan
parkeerproblemen,
gevaarlijke
verkeerssituaties, overlast van hondenpoep
etc.
Tot slot
• Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe
bestuursleden, dus bent u lid en voelt u zich
verantwoordelijk voor uw lidmaatschap:
Meldt u zich dan bij ons aan!!
• Binnenkort zal de Noachschool weer in
gebruik genomen worden, wij wensen
leerkrachten en leerlingen een hele fijne
tijd in deze mooie, nieuwe locatie.
• Zoals te zien is op de Ooievaarszoom breidt
ons dorp zich steeds verder uit. Ook zijn
de meeste woningen die in de verkoop
stonden al van eigenaar gewisseld. Als
nieuwe bewoners heten wij u van harte
welkom in dit mooie dorp. Denk er eens
over na om lid te worden van de DVS via:
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
• Over 2 weken vieren we Koningsdag in
ons dorp, de Oranjevereniging heeft weer
een mooi programma in elkaar gezet en
uiteraard bent u van harte welkom bij de
activiteiten.
Verder wensen wij u een zonnig voorjaar toe,
geniet van de mooie dagen en onze prachtige
omgeving.
Met vriendelijke groet,
Gera de Jong (secr.)

PERSBERICHT
Wonen in de ‘Fruitgaerde’

Uniek! Nieuwbouw-appartementen in Schoonrewoerd.

In Schoonrewoerd worden twee nieuwbouw-appartementengebouwen gerealiseerd met elk 6
appartementen. De gebouwen bestaan uit 3 woonlagen met op elke laag een ander type
appartement. De compleet uitgevoerde appartementen zijn voor diverse doelgroepen geschikt,
waaronder: senioren, maar ook starters op de woningmarkt.
De verkoop van de 12 appartementen zal in april 2017 starten! De appartementen worden
gebouwd door projectontwikkelaar Radix en Veerman en de verkoop verloopt via Van den Berg
makelaars. Met de komst van deze nieuwbouw is er eindelijk aanbod van appartementen in
Schoonrewoerd!
Landelijk gelegen aan een fruitgaard en alle appartementen zijn voorzien van een buitenruimte
(balkon of tuin). De verwachting is, gezien de kleinschaligheid van het project, dat de
appartementen snel verkocht zullen zijn.
Meer informatie:
www.fruitgaerde.nl
Van den Berg Makelaars
Westwal 34
4141 AP LEERDAM
(0345) 599 394
info@vandenbergmakelaars.nl

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

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

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

VERKOCHT
Ook úw woning succesvol verkopen?
Vraag nu een vrijblijvend(e)
adviesgesprek l waardebepaling aan!
WWW.VANDENBERGMAKELAARS.NL
Westwal 34 l LEERDAM l (0345) 599 394

THUIS in úw regio!

x
x
x

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

Schoonrewoerd, ooievaarsdorp

Bijna is er een einde gekomen aan ons tijdelijk
verblijf in Schoonrewoerd. Als ons nieuwe huis
in Leerdam klaar is, verlaten we dit mooie
dorp weer. We kunnen nu wel zeggen dat we
nog ‘Schoonrewoerders’ zijn geweest, al is het
dan maar import. Maar lang niet alle inwoners
van Schoonrewoerd wonen hier permanent.
Wat dat betreft bevinden we ons in goed
gezelschap. En dan heb ik het natuurlijk over
de
meest
markante
inwoners van dit mooie
dorp, de ooievaars.
We hoeven alleen maar
naar het dak van onze
tijdelijke
verblijfplaats
te kijken of we zien het
al. Luid klepperend op
zijn nest maakt de grote
zwart-witte vogel zijn
aanwezigheid kenbaar.
Even later zoeft er tweede
uiver door de lucht en
landt bij de eerste op
het nest. De imposante
vogels gooien hun kop
achterover,
klepperen

met de snavel en
nemen daarbij allerlei
bijzondere houdingen
aan. Het is een feest om
te zien! Het is nu eind
februari, begin maart.
Af en toe kletteren
maartse buien tegen
de ramen en lijkt het
voorjaar nog heel ver
weg te zijn. Maar soms
laten de uivers ons zien
dat het voorjaar niet
ver meer weg is.
Enkele
decennia
geleden was het de
verwachting dat dit
tafereel in ons land
nauwelijks meer te zien
zou zijn. In de jaren
zestig en zeventig van
de vorige eeuw ging
het zo slecht met de
ooievaars (zo noemen
we ze tegenwoordig)
dat Vogelbescherming
Nederland
besloot
tot de aankoop van
een stuk grond nabij
Groot-Ammers in de Alblasserwaard om daar
ooievaars te gaan fokken. Ooievaarsdorp ‘Het
Liesveld’ was een feit. En het project slaagde.
Inmiddels worden er geen ooievaars gefokt
en kent Nederland weer zo’n 900 broedparen.
En daarom noem ik nu Schoonrewoerd maar
‘ooievaarsdorp’. Er brengen in de voorjaar in
en rond het dorp immers wel een stuk of zes,
zeven broedparen hun jongen groot!

Milieubewust geteeld fruit
voor een gezonde prijs

Van Buuren Fruit

'!6//20552
GEBR. MIDDAG B.V.
Het adres voor:

Bouw- en Aannemingsbedrijf

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

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor:
NIEUWBOUW - VERBOUW
ONDERHOUD - RESTAURATIE

Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd
Tel. 0345 - 641937

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



WO N E N WO R DT B E LEVE N
MET AL ONZE MERKEN:

A N TA , A U P I N G , B E R T P L A N TA G I E , C A S T E L I J N , C H R I S T I A N

F I S C H B A C H E R , C L O A K , D E P L O E G , E A S T B O R N , G E L D E R L A N D , H A L A , H A R V I N K , H ü L S TA , J A B ,
JORI,

KENDIX,

LEOLUX,

L I N T E LO O ,

M E TA F O R M ,

w w w. v a n d e r w a l - i n t e r i e u r s . n l

PA STO E ,

SVEDEX,

TO P F O R M ,

I N T E R F LO O R

De ooievaar staat niet alleen
bekend als vogel die de
kindertjes aan huis bezorgt,
maar ook het trekgedrag
van de ooievaar is bijna
spreekwoordelijk te noemen.
In het najaar trekken de
ooievaars naar Afrika om daar
de winter door te brengen,
en in het voorjaar keren ze
weer terug om hier een nest
jongen groot te brengen. Bij
die ooievaarstrek is warm
weer wel een voorwaarde.
Deze grote vogels hebben
echt thermiek (opstijgende
warme lucht) nodig om zich
over
grote
afstanden
te
kunnen verplaatsen. Grote groepen ooievaars
cirkelen op de thermiek omhoog tot op grote
hoogte waarna ze zich laten ‘afglijden’ en zo
grote afstanden afleggen. Vervolgens stijgt de
ooievaar opnieuw op, enzovoort. Inmiddels
blijft een deel van de ooievaarpopulatie van
ons land in de winter gewoon ‘thuis’, aangevuld
met wat exemplaren uit de Scandinavische
landen. Een ander deel trekt wel weg, maar niet
meer via de straat van Gibraltar helemaal naar
Afrika; ze blijven ‘hangen’ in het Middellandse
Zeegebied.
Ooievaars zijn vaak te vinden in de nabijheid
van mensen. Dat komt vooral tot uiting doordat
de fors bemeten nesten vaak op huizen in de
bebouwde kom van dorpjes en steden te vinden
zijn, hoewel ooievaars ook prima zelf een nest
kunnen bouwen in een boom bijvoorbeeld.
Ooievaars zijn ook al eeuwenlang een symbool
van vruchtbaarheid. Dat
uit zich tot op de dag van
vandaag doordat in de
voortuinen
van
huizen
waar kort geleden een
nieuwe
wereldburger
werd
verwelkomd,
in
allerlei
varianten
een
houten
ooievaar
staat
te
prijken.En
hoewel
vruchtbaarheidssymbolen
iets van vroeger tijden
zijn, zien we de ooievaar
nog steeds graag in onze
omgeving.
Een
grote
hoeveelheid
uitwerpselen
op het dak wordt dan maar
voor lief genomen…
Hans de Braal

Meer foto’s op:
http://www.hansdebraal.com/fotogalerij/#!

Slagerij Molenaar
Bekroonde kwaliteit
Elke dag leuke aanbiedingen
te bekijken op www.topslagerdick.nl

VERVOLG RADARPOST GORILLA
Nadat ik in Klepper 117 had geschreven
over de bunker en de Duitse radarpost,
Gorilla, bij Schoonrewoerd kregen we op
de redactie een reactie van meneer Den
Tek:
Met veel interesse las ik recentelijk in de
Klepper nr 117 het artikel over het Radarstation
Gorilla en was blij verrast om een foto daarin te
zien met de twee radarsystemen. De Freya en
Wurzburg zijn duidelijk zichtbaar. Al geruime
tijd refereer ik naar "Gorilla" in mijn lezingen
en presentaties over de in het rivierengebied
neergekomen geallieerde vliegtuigen. Op
dit moment ben ik bezig met het project
Eerbetoon Geallieerde Vliegeniers Lingewaal
waarbij een museum en een interactieve
route wordt gemaakt die langs verschillende
locaties zal gaan waar tijdens WO2 vliegtuigen
zijn
neergekomen,
verzetsdaden
zijn
gepleegd en Joden zijn opgepakt. Leerdam
en Schoonrewoerd zit nog niet in de planning
maar mocht dat gebeuren dan mag Gorilla/
Schoonrewoerd daarin zeker niet ontbreken.
Wellicht bekend bij u maar de toenmalige
commandant
van
het
radarstation
,Oberleutnant Klaus Degler heeft op 20
september 1944 eigenhandig 14 burgers uit
Wamel geëxecuteerd. Helaas is hij hiervoor
nooit opgepakt. Ik heb een document hierover
bijgesloten over onderzoek hiernaar door de
KLPD.
Het verhaal dat hij bijsluit, bestaat uit
verslagen van verschillende verhoormomenten
met getuigen en betrokken militairen. Ik heb
geprobeerd een en ander om te bouwen tot
een redelijk leesbaar verhaal en daarbij zoveel

mogelijk de herhaling eruit gehaald. Mocht
iemand geïnteresseerd zijn in de gehele
rapporten, mail de redactie en ik kan het u
toesturen.
We publiceren dit verhaal met toestemming
van meneer Den Tek, die mij meldde: “…het is
een vrij onbekend verhaal dat zeker onder de
aandacht mag komen…”
HET VEER BIJ WAMEL 1944
In september - oktober 1944 vond tijdens
de Tweede Wereldoorlog een opmars uit het
zuiden plaats van de geallieerden en werd
daarbij strijd geleverd tussen troepen van
het Britse leger en Duitse troepen. In Tiel en
omgeving (Wamel) vonden in die periode
in 1944 meerdere arrestaties en vervolgens
moordpartijen op burgers, brandstichtingen
en plunderingen door Duitse troepen plaats.
Door de ondergrondse verzetbeweging werd
op 19 september 1944 de veerpont over de
rivier de Waal tussen Tiel en Wamel beschoten.
Deze veerpont stond toentertijd onder bevel
van de Duitse Kriegsmarine. Als represaille
op deze actie werden op 20 september 1944,
15 burgers in Wamel gevangengenomen en
naar Tiel overgebracht. Eén van hen werd aan
Wamelse kant al doodgeschoten. De 14 andere
burgers werden aan Tielse kant geëxecuteerd.
Deze actie werd uitgevoerd door ongeveer
20 Duitse militairen, waaronder leden van de
Kriegsmarine.
Na de oorlog werd op de executieplaats,
vlakbij het veer naar Wamel, een gedenkplaat
aangebracht: “Op 20 september 1944
werden
op
deze
plaats
veertien
onschuldige burgers uit het dorp Wamel
door de Duitschers vermoord”

In het Streekarchief Tiel blijkt een kopie
aanwezig te zijn van een anonieme Duitse
tipgever. Betrokkene beschuldigt in een
“zakelijk” briefje een tweetal Duitse militairen
van oorlogsmisdaden begaan tegen Wamelse
burgers in 1944.
De letterlijke tekst luidt:
Klaus Degler , Rosenheim in Oberbayern
(„Boxi-Kino“) und
Hans Hitzler , Villingen im Schwarzwald,
Goethetrasse 10, haben 1944 mehrere
holländische Zivilisten aus Wamel erschossen.
Hitzler vorher schon einen Mann in Wamel.
Op de achterzijde is een notitie gemaakt dat
de brief op 24 oktober 1966 is ontvangen en
de dag erna is doorgestuurd naar het Parket
van de Officier van Justitie in Arnhem.
ONDERZOEK
IN
1947
NAAR
DE
TOEDRACHT
Uit de verhoren van dit proces-verbaal blijkt,
dat in de namiddag van woensdag
20 september 1944 een groot aantal Duitse
militairen met de veerpont van Tiel naar Wamel
waren overgezet. Deze veerpont werd bediend
door militairen van de Duitse Kriegsmarine.
Het dorp Wamel was nog niet bezet/bevrijd
door de Geallieerden, maar de Ondergrondse
was wel regelmatig actief in Wamel. Aan de
noordelijke kant van de Waal lagen in Tiel nog
Duitse militairen. De dag ervoor en ook nog
diezelfde ochtend was vanaf de dijk te Wamel
door leden van de Ondergrondse meermalen
met geweren gevuurd op de Duitsers, die de
veerpont bedienden. Mogelijk is dit de oorzaak
geweest van de actie van de Duitsers vanuit
Tiel naar Wamel. Ook waren die dag Engelse
militairen van een verkenningseenheid met
pantserwagens in Wamel actief. Er werd die
dag hevig over en weer geschoten door Duitse
troepen en Engelse troepen samen met leden
van de Ondergrondse. De Duitsers die in
Wamel kwamen werden geschat op een aantal
van 18 à 20 man, aan de uniformen te zien
mensen van het Duitse leger en ook enkele
van de Kriegsmarine.
De Duitsers verspreidden zich naar links
en naar rechts met als hoofddoel de dijk,
waarop de Ondergrondse en ook de Engelse
verkenningstroepen zich terugtrokken.
In Wamel haalden de Duitsers te omstreeks
17.00 à 18.00 uur met dwang mensen uit hun
huizen en gebruikten ook handgranaten om
deuren open te krijgen. Een aantal gevangen
genomen burgers werd meegenomen naar een
transformatorhuisje aan de Veerweg te Wamel.
Ook werden huizen doorzocht op wapens en
munitie en huizen in brand gestoken, maar

voor zover bekend zijn er geen wapens en
munitie aangetroffen.
Twee jongemannen probeerden te vluchten
en werden beschoten door een Duitser met
een machinepistool. Eén van de twee werd
daarbij dodelijk geraakt en de dag erna dood
in een sloot aangetroffen. Zijn naam was
Marinus de LORIJN, geboren op 27 juni 1916
te Wamel, woonachtig destijds te Wamel. Nog
twee andere mannen lukte het te vluchten. Bij
het transformatorhuisje werden de gevangen
genomen burgers, waaronder ook vrouwen,
ondervraagd door een Duitse officier, die
de leiding over de groep had. Hij gaf toen
de opdracht dat alle mannen mee naar Tiel
moesten. Dit was een man in grijsgroen
uniform, leeftijd ongeveer 35-40 jaar oud,
bleek uiterlijk, lengte ongeveer 1,70 meter.
De veertien gevangen genomen mannelijke
burgers werden door de Duitse militairen met
de veerpont van Wamel overgezet naar Tiel.
Daar werden de mannen onder leiding van een
Oberleutnant in de avond omstreeks 19.30
uur meegenomen naar het café van Russon
(verklaring getuige waardin Russon-van Vliet).
De Oberleutnant eiste alcoholische drank voor
zijn mensen, waarop meerdere kannen bier
naar buiten gebracht werden voor de Duitse
militairen. De Oberleutnant zei tegen de
waardin, dat deze mensen geschoten hadden
en dood moesten. De waardin probeerde de
Oberleutnant te bewegen die mensen niet
dood te schieten door geld te bieden, maar
de Oberleutnant was razend van woede en
niet op andere gedachten te brengen. Zelfs
een soldaat van de Kriegsmarine probeerde
de Oberleutnant te bewegen dat niet te doen,
maar zonder succes. De Oberleutnant was
gewond aan zijn linker bovenarm, hetgeen
zoals hij zelf zei door een schotwond was
veroorzaakt.
Toen de Oberleutnant weer uit het café
naar buiten liep, moesten de militairen zich
opstellen, met de gevangen burgers voorop.
Op bevel van de Oberleutnant marcheerden
allen door de coupure in de richting van de
rivier de Waal. Toen allen door de coupure
waren, hoorde de waardin meerdere malen
schieten met een machinepistool en later
enkele schoten met een revolver of pistool.
Volgens de waardin had alleen de Oberleutnant
een machinepistool voor zijn borst gehad.
Bij de kademuur was een Duitse wacht
neergezet. De volgende ochtend zijn de
lijken opgehaald. De waardin omschreef de
Oberleutnant als een man, klein van postuur,
lengte ongeveer 1,70 meter, fijn gebouwd
en mager van uiterlijk. Een Duitse militair

genaamd Erich Brüninghoff had een schotwond
in zijn rechter bovenarm, die zodanig was
dat hij geen wapen meer kon hanteren. Hij
is door een Nederlandse arts uit Tiel medisch
behandeld en in opdracht van een officier
vervoerd naar een Duits lazaret te Utrecht.
NIEUW ONDERZOEK IN 2004
In het kader van het onderzoek is door de
Officier van Justitie bij het Landelijk Parket te
Rotterdam, mevrouw mr. D.Ph. van Boetzelaer
op 5 februari 2004 een rechtshulpverzoek
ingediend. Daarbij werd aan de Duitse
Oberstaatsanwalt
gevraagd
onderzoek
te doen naar de identiteit van de Duitse
ex-militairen. Al snel bleek slechts een van
de betrokken militairen nog in leven te zijn:
Erich SCHULZE-BRŰNINGHOFF, geboren op 7
mei 1920 te Műlheim/Ruhr was “Unteroffizier”
bij de “Luftnachrichten” en behoorde bij het
“10./Luftnachrichten-Regiment 211” van de
“Luftwaffe”.
ERICH SCHULZE-BRUNINGHOFF
Het bleek dat deze Erich al in 1947 aan de
tand was gevoeld. Hij vertelde toen in een
korte verklaring, dat hij in de oorlog van 1942
tot zijn verwonding in 1944 gestationeerd
was geweest in Schoonrewoerd in Nederland.
De naam van zijn eenheid wist hij niet meer,
maar hij was “Würzburg-Geräteführer” bij de
“Luftnachrichtentruppe” geweest. Dat waren
geen gevechtstroepen. Zijn rang was op het
eind “Unteroffizier”.
Hij had op een dag in september 1944 in
de voormiddag bevel gekregen om Duitse
soldaten te bevrijden, die door geallieerde
luchtlandingstroepen
en
“Partisanen”
gevangen waren genomen. Hij verklaarde toen
met een machinepistool uitgerust te zijn. Hij
werd van Schoonrewoerd naar Tiel gebracht
met een vrachtauto. Daar werd hij met een
veerpont over de rivier gezet. Daarna was hij
met een groep hem onbekende Duitse soldaten
over een dijk in de richting van het open veld
gegaan. In deze groep was hij de laatste man,
met 10-15 meter afstand van de groep.
Nog voor ze het open veld bereikten was
hij door een schot in de rechter bovenarm
getroffen. Hij was naar voren op zijn gezicht
gevallen en bewusteloos geraakt. Daarvoor
had hij geen andere mensen en schoten
waargenomen. Toen hij bijkwam voelde hij
hevige pijn en bemerkte hij dat hij alleen was.
De andere soldaten waren verder gegaan,
zonder zich om hem te bekommeren. Hij had
zich weer naar de veerpont weten te slepen
en werd toen door de soldaten bij de veerpont

weer overgezet naar Tiel, waar hij naar het
ziekenhuis werd gebracht. De oorlog was
toen voor hem afgelopen en hij werd met een
gewondentrein teruggebracht naar Duitsland.
Hij verklaarde zich niet meer te herinneren.”
MEER HERINNERINGEN
Op 2 november 2005 werd hij opnieuw
gehoord. Hij verklaarde toen o.a. dat hij
sinds 1941 hoorde bij een eenheid van
de Luftnachrichtentruppen. Hij was eerst
gestationeerd in Zandvoort, dan in België en
vervolgens vanaf 1942 in Schoonrewoerd bij
Culemborg.
Hij was radaroperator op een radarapparaat
“Würzburg-Riese” in een radarstation dat
“Gorilla” genoemd werd.
Op 20 september 1944 had de Oberfeldwebel
GEIER hem bij zich geroepen en verteld dat
in de omgeving van Tiel aan de Waal Engelse
commando’s geland waren. Hij moest zich
klaarmaken om tegen hen ingezet te gaan
worden. GEIER was ook een ondergeschikte in
het radarstation “Gorilla” geweest. Hij had nog
nooit hoeven vechten en nu gebeurde zoiets
en hij was erg bang geweest. Een uur later
was hij met een vrachtwagen opgehaald en
op deze vrachtwagen zaten Duitse soldaten,
die hij niet kende. De vrachtauto had hen
naar Tiel gebracht, waar hij in een groep werd
ingedeeld, bestaande uit 4-5 man. De opdracht
voor zijn groep was om vast te stellen waar de
Engelsen zich ophielden.
In Tiel bij de veerpont stonden een stuk of 10-12
Duitse soldaten en ook de commanderend
officier kende hij niet. De mensen droegen
voor een gedeelte camouflagepakken, zodat
hij niet echt kon zien bij welke eenheid ze
hoorden. Wel zag hij enige militairen van
de Kriegsmarine. Hijzelf had als wapen een
machinepistool.
Met de veerpont werd hij met de groep van
4-5 man overgezet naar de andere oever en
de veerpont keerde weer terug naar Tiel. De
andere soldaten waren in Tiel achtergebleven.
Van de landingsplaats aan de oever gingen ze
naar rechts op een dijk, waarbij hij als laatste
liep van zijn groepje. Toen ze ongeveer 10 à
15 minuten gelopen hadden werd hij plotseling
getroffen door een geweerkogel (kennelijk van
grote afstand afgevuurd gezien het open vrije
veld) en stortte hij gewond ter aarde. Hij had
het gevoel gehad dat hij door een hamer in zijn
rug getroffen was en raakte in paniek. Hij was
in zijn rechter bovenarm geraakt en hierdoor
zwaar gewond. De andere soldaten waren
doorgegaan (noot rapporteurs: de verwonding
was nog altijd goed te zien en was vermoedelijk

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)

r

-

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

Kerkeland 14 4145 NE Schoonrewoerd

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739

door een geweerkogel veroorzaakt).
Getuige is kruipend en rustend op zijn
linkerarm teruggegaan naar de veerpont,
die hem naar Tiel terug bracht. Daar is hij
naar een arts in het ziekenhuis gebracht en
was de oorlog voor hem over. Hij kwam niet
meer terug bij zijn eenheid, maar werd met
een gewondentransport van Utrecht naar
Duitsland gebracht. Hij had naderhand geen
contact meer gehad met andere militairen van
zijn eenheid en ook geen foto’s meer van zijn
tijd bij “Gorilla”.
Gevraagd werd of hij de Oberleutnant Klaus
DEGLER en de Unteroffizier Hans HITZLER
kende, maar die namen zeiden hem niets.
Ook de mensen van de Kriegsmarine bij de
veerpont in Tiel kende hij niet. Hij verklaarde
nooit gehoord te hebben, dat 15 burgers
daar geëxecuteerd waren en dat pas van
ons te horen. Dat laatste verbaasde de
ondervragers uiteraard zeer. Men besloot
verder achtergrondonderzoek te doen.
RADARSTATION “GORILLA”
Uit de verklaring van Erich SCHULZEBRÜNINGHOFF bleek dat hij als radarspecialist
werkzaam was geweest in een radarapparaat
van het type “Würzburg-Riese” in het
radarstation met de codenaam “Gorilla” te
Schoonrewoerd. Alle Duitse radarstations
hadden dierennamen als codenaam.
Uit onderzoek blijkt dat dit een radarstation
was van de zogenaamde “2e Ordnung”, met
twee radarapparaten van het type “WürzburgRiese”en een langeafstands radar type “Freya”.
Deze radarstations werden gebruikt voor het
bestrijden van geallieerde bommenwerpers,
aanvankelijk gedurende de nacht. De “Freya”
kon op grote afstand vliegtuigen signaleren.
Was de vijand (geallieerd vliegtuig) eenmaal
opgemerkt, dan werd een jachtvliegtuig
(nachtjager), die in een bepaalde zone paraat
werd gehouden, door een “Würzburg-Riese”
(groene) geleid naar het vijandelijke vliegtuig,
die door de andere “Würzburg-Riese” (rode)
gepeild werd. De “Jägerleit-Offizier” (JLO)
“praatte” het jachtvliegtuig naar de vijand
(geallieerd vliegtuig).
De “Jägerleit-Offizier” kreeg zijn informatie
van de operators van “groen” en “rood”
welke gegevens geprojecteerd werden door
in de regel vrouwelijk Luftwaffe-militairen
(“Luftwaffehelferinnen” of “Blitzmädchen”)
op een tafel met doorzichtig scherm, de
zogenaamde “Seeburg-Tisch”.
Volgens de literatuur was de eenheid die
“Gorilla” bemande de “10./LuftnachrichtenRegiment 211” en was de “1.Jägerleit-

Offizier” de Oberleutnant Klaus DEGLER.
Volgens het standaardwerk “Die Geschichte
der Luftnachrichtentruppe”, Der Weltkrieg,
Teil I: Der Flugmelde- und Jägerleitdienst
1939-1945” gold “Gorilla” als één van de
succesvolste radarstations van de Duitse
Luftwaffe met 80 neergehaalde vliegtuigen bij
nacht en 100 neergehaalde vliegtuigen bij dag
door Duitse jachtvliegtuigen in samenwerking
met “Gorilla”.
Hieruit kon geconcludeerd worden, dat Erich
SCHULZE-BRÜNINGHOFF de Oberleutnant
Klaus DEGLER gekend MOEST hebben, omdat
deze gedurende jaren de hoogste chef van
hem was geweest bij “Gorilla”.
Teneinde hem hiermee te confronteren en om
meer te weten te komen over de vermoedelijke
hoofddader van de executies Klaus DEGLER
wilden ze hem nogmaals horen.
VERVOLG VERHOOR ERICH SCHULZEBRŰNINGHOFF
Op 11 oktober 2006 werd hij weer gehoord.
Dit was een veel gemoedelijker verhoor
in meer ontspannen sfeer. Toen wij hem
confronteerden met hetgeen wij van “Gorilla” te
weten waren gekomen en hem de tekeningen
en de locatiefoto’s lieten zien, herinnerde
hij zich meer. Hij verklaarde o.a. dat hij
de radaroperator was van de zogenaamde
“rote Würzburg-Riese” die de geallieerde
bommenwerper moest volgen. Hij verklaarde
een erg goede radaroperator geweest te zijn,
die zijn vak goed verstond. Hoewel hij nooit
een nazi was geweest, had hij dit wel als een
soort verzekeringspolis gezien, namelijk om
niet naar het front in Rusland gestuurd te
worden.
Hij verklaarde na het eerste verhoor met ons
een soort shock gehad te hebben, daar hij toen
voor het eerst hoorde van het doodschieten
van 15 mensen uit Wamel. Omtrent de
Oberleutnant Klaus DEGLER verklaarde hij
deze zich nu wel te herinneren. DEGLER
was de “Jägerleit-Offizier” en chef van het
radarstation “Gorilla” geweest. Hij omschreef
DEGLER als een echte nazi, die voor zijn
lievelingen, waaronder vrouwelijke militairen,
erg goed was geweest. DEGLER was ouder dan
hij, maar qua uiterlijk kon hij hem niet meer
goed herinneren. DEGLER had graag mensen
om zich heen, die hem naar de mond spraken.
Hij was een opschepper, die met zijn ellebogen
werkte. Getuige Erich had zo min mogelijk met
hem te doen gehad.
De plaatsvervanger van DEGLER, genaamd
Jakob GEIER had Erich die 20ste september
1944 bij zich geroepen en opdracht gegeven

naar Tiel te gaan. Hij was met een vrachtwagen
van de “Jägerleitstand” van “Gorilla” naar Tiel
gebracht, maar wie daarbij waren wist hij
niet meer. Hij was in ieder geval niet de enige
geweest van “Gorilla”.
In Tiel bij de veerpont had hij twee matrozen
van de Kriegsmarine gezien, die hij niet kende.
Het “Einsatzbefehl” was geweest: overzetten
en rechtsaf gaan (noot rapporteurs: dat is niet
naar Wamel toe, maar het open vrije veld in)
en speuren naar Engelse parachutisten. Als die
gevonden waren, moest hij schieten als teken.
Ze hadden geen veldtelefoon bij zich gehad.
Hij had niet de leiding over zijn groepje gehad,
maar wie de leiding daarvan wel had, wist hij
ook niet meer.
Hij verklaarde zich niet te herinneren, dat de
Oberleutnant DEGLER de leiding had gehad
van de inzet van Tiel naar Wamel, maar hij
verklaarde ook dermate in paniek te zijn
geweest, daar het nu menens was en hij als
niet vechtende soldaat ingezet werd tegen
Engelse parachutisten. Hij verklaarde het erg
te vinden, dat de eenheid waartoe hij had
behoord, deze oorlogsmisdaden had begaan,
hoewel hij daar zelf geen betrokkenheid bij
had gehad.
Na zijn verwonding was hij via het lazaret
Utrecht met een gewondentrein naar Duitsland
teruggegaan en was de oorlog voor hem
afgelopen.”
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Tot zover een beknopte weergave van het
rapport. Het rapport eindigt met een aantal
conclusies en aanbevelingen waaruit ik citeer:
“Toen wij het onderzoek aanvingen, wisten
wij niet dat de (hoofd)verdachten dood
waren en werd afgesproken een volledig
opsporingsonderzoek te doen. Gedurende
het onderzoek werden er een aantal dingen
duidelijker en hoewel de meeste getuigen ook
inmiddels overleden waren, is het toch gelukt
om het gebeurde veel duidelijker te krijgen.
Bij de dodenherdenking op 20 september 2004
in Wamel is het gebleken, dat het gebeurde nog
erg leeft onder de nabestaanden en mensen in
Wamel. In dat kader hebben wij ook de morele
plicht, voor zover dat kan, om duidelijkheid te
scheppen, ook als de daders al dood zijn.
Een aantal conclusies zijn te trekken:
• Naar onze mening is er in de jaren na
de Tweede Wereldoorlog onvoldoende
onderzoek naar deze executies gedaan.
• Voor zover wij hebben kunnen nagaan
is er met de tip uit 1966 betreffende
de betrokkenheid van Klaus DEGLER en
Hans HITZLER niets gedaan door het

Arrondissementsparket te Arnhem.
• In de literatuur staat erg weinig over de
gebeurtenissen / executies in Wamel en Tiel
en wat erover vermeld staat, is niet volledig
of zelfs onjuist. Als daders worden mensen
van de Kriegsmarine genoemd, maar de
verantwoording van deze oorlogsmisdaden
ligt dus bij militairen van het “10./
Luftnachrichten-Regiment 211” van de
Duitse “Luftwaffe”.
• Ondanks het feit dat in het verleden gehoorde
getuigen inmiddels zijn overleden, evenals
de meeste betrokken Duitse militairen, zijn
de omstandigheden duidelijker geworden.
• …
Het rapport eindigt met:
“Wij maakten dit proces-verbaal op ambtseed
op en sloten en ondertekenden dit te
Driebergen op 10 januari 2007.
De rapporteurs,
R. Mosk
J.H.P. Waterman”
Een aangrijpend verhaal, vind ik. Nogmaals:
ik heb grote delen weggelaten, maar hebt u
belangstelling voor het hele rapport, laat het
weten.
Jolanda Lemcke

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
Het is zo ver… voorjaar! Vogels fluiten en
slepen nestmateriaal aan. Er zijn al veel vogels
die jongen hebben en dus druk aan het voeren
zijn. Overal is het groen geworden en er groeit
steeds meer bij en aan. Bloemen gaan open
en tonen hun pracht. Ze lokken insecten om
zo hun eigen nageslacht ook weer zeker te
stellen. Wat een heerlijke tijd: de lente.
Rond en in De Schaapskooi is ook weer van
alles te beleven. Het lentefeest op 13 mei is
echt een hoogtepunt, dat mag u niet missen.
In en om natuurcentrum De Schaapskooi
kunt u van alles bekijken en ook veel doen.
Uiteraard is het ook de gelegenheid om elkaar
te ontmoeten. U bent zeer welkom: groot en
klein.
U kunt nog deelnemen aan mooie excursies:
• 16 april een vogelexcursie in het
Zouwegebied. Men verzamelt rond 8.15 uur
bij het tunneltje onder de A27 bij de Zederik
aan het einde van de Driemolensweg.
• 30 april een excursie langs de Appeldijk en de
Koornwaard bij Heukelum. Verzamelplaats
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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
Anthoniuswerf 18
4145 NW Schoonrewoerd

Tel: 0345 -642461
Mob: 06-15861371
E-mail: massagepraktijkmklijn@upcmail.nl

is het parkeerterrein bij station Leerdam
rond 8.20 uur.
• 14 mei gaan we wat verder weg: de Hargeren Pettemerpolder tussen Schoorl en
Petten. Kijkt u even op de website hoe laat
en vanwaar er precies vertrokken wordt:
www.natuurcentrum.nl
De dialezingen zijn bijna afgelopen. Op 20
april gaat Willy de Koning vertellen over bevers
en daarmee sluiten we het seizoen. U bent
hartelijk welkom, de avond start om 20.00
uur, de toegang is gratis, er is een verloting
aan het eind van de avond om de kosten te
dekken.
Nu bij de laatste verkiezingen Groen (Links)
toch behoorlijk in de belangstelling staat,
wil ik u wijzen op de mogelijkheid om lid te
worden van de Natuur- en Vogelwacht. U
steunt mooie projecten en initiatieven in uw
eigen woonomgeving en kunt hier dus zelf ook
echt van genieten. Kijk op de website wat de
Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden u te
bieden heeft.
Een mooi lente toegewenst,
namens de vrijwilligers
van de Natuur- en Vogelwacht

TE HUUR
Wij hebben een luxe 6-persoons
chalet op bungalowpark “Bospark” in
Beekbergen op de Veluwe te huur.
“Jip” staat op een rustig park aan de
rand van het bos op 300m afstand van
de Loenense waterval.
Het park heeft veel voorzieningen
waaronder o.a. een overdekt zwembad,
tennisbaan, restaurant, winkel, speeltuin,
pannenkoekenhuis, en midgetgolf.
's Zomers is er een animatieteam voor de
kleintjes. 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!!!!

BLITTERSWIJK
SCHOONREWOERD

ƵƌŐ͘:Śƌ͘,ŽĞƵŏůĂĂŶϭϬ
ϰϭϯϮsŝĂŶĞŶ
ϬϯϰϳͲϯϳϮϯϵϭ
ŝŶĨŽΛĚĞŶďĞƐƚĞŶͲǁŽŶŝŶŐŝŶƌŝĐŚƟŶŐ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ĚĞŶďĞƐƚĞŶͲǁŽŶŝŶŐŝŶƌŝĐŚƟŶŐ͘Ŷů

Dorpsstraat 55
4145 KB Schoonrewoerd
Telefoon (0345) 64 12 63
E-mail: receptie@blitterswijksuzuki.nl
verkoop@blitterswijksuzuki.nl

WWW.BLITTERSWIJKSUZUKI.NL

DE SCHOONREWOERDSE ZOEKVRETER
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REBUS 119
Los de rebus op met
dingen die in
Schoonrewoerd
3
te zien zijn.
Als je alles hebt
ingevuld vormt
van boven naar
5
beneden vanzelf
het antwoord.
Antwoord 118
Marktcomité
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De prijswinnaar 118 is: ADRI BIENEFELT uit Schoonrewoerd.
Gefeliciteerd! Adrie mag haar prijs ophalen bij topslager Molenaar.
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WIN EEN DINERCHEQUE

T.W.V. € 25,- CAFÉ DE ZWAAN!
Ga lekker uiteten bij het enige en beste restaurant
in Schoonrewoerd! (Een biertje mag natuurlijk ook!)
Stuur vóór 12 mei 2017 het antwoord, uw naam en
adres op naar puzzel@dorpskrantdeklepper.nl
Kijk in de volgende Klepper of u de winnaar
bent geworden!
Geen e-mail? Je kunt je antwoord ook inleveren
via de brievenbus. Prins Bernhardstraat 8,
Schoonrewoerd.

Partycentrum Schoonrewoerd
Met:
i Het Dorpshuis
Voor bruiloften, partijen, verjaardagen, vergaderruimte, etc.
i Partyservice
Voor kleine feesten aan huis tot bedrijfsfeesten.
We ver- en bezorgen o.a. salades, koud en warm buffet,
een BBQ of een diner.
i 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

in een paar minuten een karikatuur op papier
zet. Er loopt weer een kok over de markt die
iets bereidt met muziek, een soort muzikaal
koken. Spreek hem aan en je zult horen van
hoe en wat.
‘s Middags is er weer een spel voor de peuters
en de oudere jeugd en komt een clown een
optreden doen. Aan het begin van de avond
is er weer hardlopen op de Dorpsstraat,
wederom van de Dagwinkel tot Blitterswijk en
dit een aantal keer. Rond 19:00 uur willen we
beginnen met beachvolleybal. Om 21:00 uur
is het programma afgelopen en kunnen we
hopelijk terugkijken op een mooie dag.

VakantieBijbelClub

Verder nog een belangrijke mededeling: het
is ons niet gelukt om de pinautomaat op het
dorp te krijgen, wacht dus niet op het laatste
moment om geld in huis te halen of tot de
pinautomaat in de Dagwinkel leeg is.

Beste kinderen en ouders van ons dorp!
Het duurt nog even, maar op dinsdag 15
t/m donderdag 17 augustus zal er weer de
VakantieBijbelClub in ons dorp gehouden
worden. Alle kinderen van groep 1 t/m groep 8
zijn van harte uitgenodigd!

Het marktcomité

Geboren
17 maart

Het thema dit jaar is: “(T)op survival!” In de
volgende Klepper krijgt u meer informatie over
deze dagen, maar voor nu is het belangrijk dat
u de bovengenoemde data vast in uw agenda
zet. Als u meer wilt weten, kunt u contact
opnemen met Dineke Kamp. (tel.: 0345643930, e-mailadres: vbcschoonrewoerd@
gmail.com) We zien uit naar uw en jouw komst!
de VBC-commissie

Voorlopig programma
Jaarmarkt 2017
Beste Schoonrewoerders,
We hebben als markcomité een voorlopige
programma in elkaar gezet.
In de ochtend is er traditioneel de markt met
weer nieuwe bezienswaardigheden. Ook zijn er
weer diverse spellen te doen zoals de Kop van
Jut, gaveldarten en trampolinespringen. Ook is
de mogelijkheid om een heuse tattoo te laten
zetten, al is deze wel van glitters. Verder kun
je je laten tekenen door een sneltekenaar, die

Carice Floortje
Dochter van Steven en Joke de With,
zusje van Marijn en Jules

Uw groentegroenteUw
en
fruit specialist
specialist
en fruit
Kwaliteit
Kwaliteit
is
onzegarantie
garantie
is onze

Den Hartog
fruitschuur
Kalverweg 1a (achter het café)
SCHOONREWOERD tel. 0345-641208

ACTIVITEITENKALENDER
april
16 april
19
20
25
26
27
29
30

april
april
april
april
april
april
april

mei
11 mei
13 mei
14 mei
16 mei
23 mei
26 mei
26 mei
31 mei
juni
8 juni
10 juni
14 juni
17 juni
24 juni
27 juni
juli/agustus
1 juli
8 en 29 juli
15-17 augustus

8:15 uur
19:00 - 20:30 uur
20:00 uur
vanaf 18:00 uur

9:00-12:00 uur
8:20 uur

15:15 uur
9:00-12:00 uur
16:00-19:00 uur
vanaf 18:00 uur
9:00-12:00 uur

Vogelexcursie in het Zouwegebied, Natuur- & Vogelwacht,
verzamelen bij tunneltje Driemolensweg
Vragenuur en Jaarvergadering DVS, Partycentrum
Dialezing ‘Bevers’, Natuur- & Vogelwacht, de Schaapskooi
Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk
Koningsnacht vrijmarkt, Oranjevereniging
Koningsdag
Rommelmarkt in ‘de Rommelschuur’, Gereformeerde kerk
Excursie langs Appeldijk en Koornwaard, Natuur- & Vogelwacht,
verzamelen station Leerdam

Receptie jubileum Kees de Korte, nieuwe Noachschool
Rommelmarkt in ‘de Rommelschuur’, Gereformeerde kerk
Excursie Harger- en Pettenmerpolder, Natuur- & Vogelwacht
Opening en open huis nieuwe Noachschool
Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk
Schoonrewoerdse markt
Rommelmarkt in ‘de Rommelschuur’, Gereformeerde kerk
Reisje, Ouderenkontakt

9:00-12:00 uur
11:00 - 12:00 uur

Raadsplein in het Partycentrum
Rommelmarkt in ‘de Rommelschuur’, Gereformeerde kerk
V.I.P. (very important peuter)-uur Noachschool

9:00-12:00 uur
vanaf 18:00 uur

Rommelmarkt in ‘de Rommelschuur’, Gereformeerde kerk
Ophaaldag oud papier, Hervormde kerk

9:00-12:00 uur

Dorpsmaaltijd, BWK Hervormde kerk
Rommelmarkt in ‘de Rommelschuur’, Gereformeerde kerk
VakantieBijbelClub

Klepper 119

