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Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd
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G.K. de Jong-Bronkhorst, scriba 641738
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Hans Lemcke 642612
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Gerdien de Stigter-Blees 641489
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Hersteld Ned. Hervormde Kerk
ds. L. Groenenberg 643669
J. Vossestein, scriba 642228

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

Marktcomité
Arie den Besten, marktmeester 641297

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

Noachschool 642171
Kees de Korte, directeur 848617

Oranjevereniging Schoonrewoerd
Jan van Tilburg jr., voorzitter 06-38591406
José Brouwer, secretaris 642681

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

Peuterspeelzaal 'De Klimaap'
Ma-di-do-vr, van 8.30 tot 11.30 uur 519372
Rhode van Tol
Liesbet Mouthaan

Politie ZHZ bureau Leerdam
GPF Schoonrewoerd 078-6303000

SIA Wandelsportvereniging
Cobie van Klei 642472



voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer vijfennegentig
Wat hebben we veel reacties gekregen op de 
prachtige voorkant van nummer 94. Zo kleurig en 
zo vrolijk, het spetterde eraf. Maar wie die prachtige 
tekening gemaakt had, was niet vermeld en dat 
moet natuurlijk wel. Deze jonge Schoonrewoerdse 
tekenaresse was: Larissa den Hertog.

De laatste Klepper voor de zomervakantie ligt voor 
u klaar. We hebben koninginnedag gevierd en de 
jaarmarkt was weer heel goed georganiseerd. U vindt 
een fotoverslag in deze Klepper. In de Klepperkraam 
kon traditiegetrouw geraden worden hoe zwaar de 
kazen wogen. De winnaars van dit onderdeel zijn 
geworden: de familie Sterk van het Kortgerecht 
en Angela van de koningin Wilhelminastraat. 
Hartelijk gefeliciteerd! We proberen ieder jaar 
nog een tweede spel te bedenken en dit jaar was 
dat dartsgooien: “Wie zet de ooievaar(s) op het 
nest?” Dat viel nog helemaal niet mee. Her en der 
zijn de ruiten ingegooid, pijltjes bleven steken in 
houten betimmeringen van de dakrand (niet echt, 
hoor, alleen op de foto’s waar de nesten op waren 
afgebeeld), maar een enkele ooievaar-darts-pijl 
landde op de juiste plaats. Jan Zijderveld van  het 
Hoogeind werd de winnaar.

Klepper 95 biedt weer veel lezenswaardigheden: in 
het verslag van het vragenuurtje staat het verkeer 

en de problematiek rond de scholen uiteraard 
centraal. Dhr. Bikker schrijft over een trektocht in 
1985 met de wandelaars. Een avontuurlijke tocht 
achter het ‘IJzeren gordijn’, met een stukje opera in 
Wenen en slapen in de open lucht, zelfs zonder tent! 
Hoe dat allemaal samenvalt in één verhaal: u moet 
het maar lezen. 
We maken nader kennis met Gerrit Verhoef in de 
rubriek: vijftig vragen en Denise Abbel heeft het 
tienerdagboek geschreven. De mensen in ons dorp, 
daar is veel over te vertellen. In de burgerlijk stand 
leest u ook over hen, die er niet meer zijn, maar 
waar zeker nog vaak aan teruggedacht zal worden. 
Bijzondere mensen en bijzondere activiteiten in ons 
dorp, we besteden er in de Klepper graag aandacht 
aan: een eerste steenlegging doet herinneringen 
oprakelen van langer terug. Brand op het voormalig 
HOVO-terrein waarbij ik bij het lezen van de titel 
direct aan De Raad Van Staten moest denken en 
de slepende kwestie rond de bebouwing. Er waren 
gasten in Schoonrewoerd uit (voormalig Oost-) 
Duitsland, een uitwisselingsproject om elkaar te 
kennen en te ondersteunen. De groep rond het BWK 
(Binnen Werk van de Kerk) is actief geweest en nog 
altijd boordevol plannen. Houd de datum van 24 
augustus goed in de gaten!

Als ik alle artikelen zo op mijn tafel uitgespreid zie 
liggen, ben ik toch wel weer onder de indruk. De 
Klepper wordt goed gelezen en ook goed gevuld. 
Echter: we merken de laatste tijd dat men het niet 
zo nauw neemt met de inleverdata. Inderdaad wij 
zijn ook niet zo streng, maar zo gaat het niet goed! 
We willen graag iedereen ter wille zijn en een goed 
gevulde Klepper op de mat laten vallen, maar we 
doen dit wel allemaal in onze vrije tijd (schaarse 
vrije tijd) en als stukken dan – zoals nu- soms twee 
weken te laat binnenkomen… lieve mensen, dan 
kunnen we niet plannen, dat redden we niet. 
Daarom: compliment aan alle inzenders die goed 
op tijd waren! en aan de ‘late’ schrijvers: alstublieft 
zet meteen de uiterste inleverdatum in uw agenda 
en houd u daaraan. Dat werkt voor ons allemaal 
zoveel fijner. 

We wensen u allemaal een goede zomer toe. 

namens de redactie, 
Jolanda Lemcke.

De uiterste inleverdatum van kopij voor 
Klepper 96 is vrijdag 31 augustus. Klepper 96 
zal rond 21 september worden bezorgd. 
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Burgemeester Jonkheer Hoeufftlaan 10/B
4132 EB Vianen UT

Telefoon 0347 - 37 23 91

www.denbesten-woninginrichting.nl

Voor al uw woonwensen

 
 

 

Voor al uw tuinwerkzaamheden 
 
 
 
* Tuinaanleg 
* Tuinontwerp 
* Tuinrenovatie 
* Tuinonderhoud 
 
 
 
Heeft u interesse ? 
Bel ons dan even voor een vrijblijvende afspraak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoveniersbedrijf de Woerd 
Brinkstaat 16 
4145 KR Schoonrewoerd 
tel: 0345-641132 of 06-54383826 
e-mail: tonvandonselaar@chello.nl 

Pedicure & Schoonheidssalon 
MARIEKE

NU OOK BIJ U AAN HUIS!

Uw voeten hebben heel wat te dragen, 
verzorg ze daarom goed, maar vergeet 

ook uw gezicht niet!

Bel voor een pedicure en/of 
schoonheidsbehandeling

0345 - 641561



Zaterdag 2 juni zijn er 10 ploegen aan te 
pas gekomen om een brand te blussen in 
een sloopwoning bij de bungalow op het 
Hovoterrein. Het betrof een brandweerwedstrijd 
georganiseerd door de post Schoonrewoerd. 
De ploeg Schoonrewoerd kon uiteraard zelf 
niet meespelen, want dat zou niet eerlijk zijn 
geweest. Al weken vooraf zijn er werkzaam-
heden verricht om het wedstrijdterrein in orde 
te maken. De wedstrijd was voor ploegen die 
al waren doorgedrongen tot de tweede ronde 
en de beste twee gingen door naar de derde 
ronde. Er stond dus wel wat op het spel, de 
ploegen waren erg gedreven en wilden graag 
winnen. 

Elke ploeg kreeg dezelfde brandweerinzet 
voorgeschoteld en binnen drie kwartier 
moest de inzet klaar zijn. Om acht uur in de 
morgen startte de eerste ploeg en de laatste 
ploeg startte om  half vijf. Om zeven uur 
heeft burgemeester Molkenboer de prijzen 
uitgereikt. We mogen terugzien op een 
geslaagde dag met veel leermomenten. Want 
uiteindelijk is het doel van deze wedstrijden 
onze vaardigheden op peil te houden om klaar 
te zijn voor alle denkbare calamiteiten onder 
de zwaarste omstandigheden. 

Gelukkig zijn we de laatste jaren gespaard 
gebleven van ernstige calamiteiten maar als 
brandweerpost blijven we 24 uur per dag en 

365 dagen per jaar voor u klaar staan. Daarbij 
horen goede en realistische oefeningen 
zoals afgelopen zaterdag. Zonder de hulp en 
medewerking van ondernemers is dit niet 
mogelijk. De brandweer bedankt de volgende 
bedrijven:

• Afvalverwerkingsbedrijf en Transport van 
Weverwijk.

• A.H. den Hartog & Zn. b.v. Verhuur van 
grondverzetmachines.

• Handelsonderneming en 
Landbouwmechanisatiebedrijf  “De With”.

• Bel Leerdammer.
• Aannemersbedrijf Radix en Veerman.

De uitslag van zaterdag was:

1. Brandweer Bleskensgraaf.
2. Brandweer Oud–Beijerland.
3. Brandweer Koudekerk aan de Rijn.
4. Brandweer Maasdijk.
5. Brandweer Boxmeer.
6. Brandweer Laren.
7. Brandweer Terneuzen.
8. Brandweer Stad aan het Haringvliet.
9. Brandweer Brandwijk.
10. Brandweer Lisse.

Met vriendelijke groet,
Johan den Hertog

Brandweer Schoonrewoerd

Brand op voormalig Hovo terrein?



Partycentrum Schoonrewoerd 
  
 Met: 

 Het Dorpshuis 
  Voor bruiloften, partijen, verjaardagen, vergaderruimte, etc. 

 Partyservice 
  Voor kleine feesten aan huis tot bedrijfsfeesten. 
  We ver- en bezorgen o.a. salades, koud en warm buffet, 
  een BBQ of een diner. 

 Verhuur Partybenodigdheden 
  o.a. taps, tenten, tafels, stoelen en serviesgoed. 
        

     Jan Harlaar 
      Kon. Julianastraat 22-24 
      4145 KM Schoonrewoerd 
      Tel: 0345-641463  Fax: 0345-641514 

 
 

Bouw- en Aannemingsbedrijf 
 

 

 bouwen zonder zorg 
 

 
 
vrijblijvend prijsopgave voor: NIEUWBOUW, VERBOUW,  

ONDERHOUD en RENOVATIE 
 

www.wilmid.nl 
 
 
Pr. Beatrixstraat 2c 
Acquoy 
tel. 0345-64 23 25 
W. Middag 06- 54 27 80 15 



“De tijd gaat snel,” zuchten we wel eens. En 
hoe snel dat echt is, realiseer je je soms pas 
als iemand belt en je wijst op… bijvoorbeeld 
het hertenkamp van Schoonrewoerd.  Het 
hoort er zo vanzelfsprekend bij, dat je je 
niet afvraagt hoe lang dat er al is. Wel: dat 
kampje is er zelfs al langer dan 25 jaar, maar 
het is nu in april al 25 jaar in beheer van het 
Schoonrewoerdse hertenkampcomité! Ik krijg 
van Cor Vermeulen, een van de oprichters, 
een stapel krantenartikelen mee en mooie 
verhalen. Daarmee zal ik proberen een stukje 
van de geschiedenis van het Schoonrewoerdse 
hertenkamp te ontrafelen. 

DEEL 1: 
Hertenkamp of Rabobank en gebouwen

In oktober van 1986 begon het gerommel. 
Tijdens een hoorzitting in het Schoonrewoerdse 
Dorpshuis wilde de gemeente Leerdam de 
meningen peilen over de toekomst van het 
kampje aan de Steenovenweg. Dat werd een 
verhitte avond. Enkele citaten uit het verslag 
in de krant van oktober 1986:
“…De plaatselijke Rabobank in Schoonrewoerd  
hoorde in de loop van het jaar (1986) dat het 
college van b en w overwoog “er iets aan te 
doen”. ” Daarbij doelde men op de visie van 
de gemeente Leerdam die het hertenkampje 
benoemde als:  een nutteloos kampje waar 
veel geld in gestoken moest worden door de 
gemeente. De Rabobank had wel interesse in 
die grond en stelde voor een stuk te kopen en 
daar een nieuw bankgebouwtje neer te zetten.
“…De wethouders (Danz en Vermey) zetten 
de bewoners van Schoonrewoerd gisteren 
vier alternatieven voor de neus. Ten eerste 
het onveranderd laten van de situatie. Ten 
tweede een kleiner kampje op dezelfde plaats 
en het bankgebouwtje (van de Rabobank) 
neerzetten. Ten derde het kampje ergens 
anders vestigen, het bankgebouw en een 
paar bejaardenwoningen bouwen. De 
laatste mogelijkheid is het totaal opheffen 
van het hertenkampje en de bank en de 
bejaardenwoningen op die plaats bouwen.
…De aanwezigen gisteravond ( ongeveer vijftig 
Schoonrewoerders) wilden koste wat het kost 
het hertenkampje bewaren. “Onze kinderen 
moeten het besef krijgen wat natuur en groen 
is. Anders wordt het hier net zo vol gebouwd als 
in Leerdam en zien ze alleen nog maar asfalt 
en steen,” zei iemand. Een ander opperde dat 
de Rabobank maar moest kijken of het aloude 

gemeentehuis een geschikte locatie was. “De 
bank heeft toch geld zat,” was de redenering.”
Het werd nog penibeler voor de wethouders 
toen een van de aanwezigen meldde dat het 
voorstel van de gemeente kennelijk al helemaal 
was voorgekookt, want anderhalve week 
ervoor waren “de beste herten” al weggehaald, 
vast en zeker ter voorbereiding van het sluiten 
van het kampje. De beide wethouders zaten 
met de mond vol tanden, want die wisten daar 
niets van. 
Het verslag in de krant eindigde met: “…het 
lijkt onwaarschijnlijk dat de gemeente Leerdam 
en de Rabobank uitvoering zullen geven aan 
hun plannen. Wethouder Vermey trachtte de 
tegenstand tegen de gemeente-plannen nog 
wel te relativeren. “Het feit dat u allen voor 
het behoud van het hertenkamp bent, wil 
nog niet zeggen dat alle Schoonrewoerders 
achter u staan.” Maar Rabobank-chef De Vaal 
verkondigde niet zo’n behoefte te hebben de 
bevolking tegen zich in het harnas te jagen.”
De verslaggever had zijn werk wel grondig 
gedaan en was meteen die ochtend nog, 
voor hij zijn artikel had afgerond,  navraag 
gaan doen bij gemeentevoorlichter Nico van 
Mourik naar die verdwenen herten. Al snel 
bleek dat elke twee jaar een aantal herten uit 
alle kampjes werd weggehaald om inteelt te 
voorkomen. Dat was bij de bewoners vast wel 
bekend en dus een wat oneigenlijk gebruikt 
argument in de strijd van het debat. Maar het 
werkte, dat werd duidelijk. Want in april 1987 
verschijnt het volgende verslag in de krant: 
De Gecombineerde VHL, van woensdag 8 april 
1987:

“SCHOONREWOERD - Een comité van 
drie Schoonrewoerdse mannen heeft 
het beheer van het hertenkamp in de 
Leerdamse kern overgenomen. De 
gemeente Leerdam, verlost van een op de 
begroting drukkende last, zal nog slechts 
als supervisor de gang van zaken in de 
gaten houden.”
De oorspronkelijke gedachte van de gemeente 
ging uit naar het volledig opheffen van het 
hertenkamp in Schoonrewoerd. Evenals bij 
het hertenkamp in de glasstad zelf waren 
burgemeester en wethouders van oordeel dat 
het kamp nauwelijks nog een functie vervulde- 
de bevolking zocht haar recreatie elders- en dat 
de exploitatiekosten daardoor niet opwogen 
tegen het nut.”

Hertenkamp 25 jaar in Schoonrewoerds beheer





Er is dan inmiddels veel gebeurd: de Rabobank 
zag af van het hertenkampje als bouwlocatie en 
er is een hertenkampcomité opgericht dat  het 
onderhoud van het kamp zou verzorgen. Met 
dat laatste waren de kosten voor de gemeente 
teruggebracht naar een kwart van de vroegere 
exploitatiekosten en daar stemde de gemeente 
mee in. 

“Maandagavond droeg de gemeente het 
beheer van het hertenkamp over aan een 
driemans-comité bestaande uit: Peter 
Stappershoef, Cor Vermeulen en M. Gleis. …
De vrijwilligers zijn reeds enkele weken vrijwel 
dagelijks aan de slag aan de Schoonrewoerdse 
Steenovenweg. Peter Stappershoef: “Er is 
geruime tijd helemaal niets meer gedaan 
hier. Er is veel achterstallig onderhoud. Het 
kampje stond te verrotten en we proberen nu 
enige orde te scheppen.” Als eerste maakten 
de vrijwilligers de vijver schoon, waarna de 
struiken werden bijgeknipt. Over enige tijd 
zal het grasveld opnieuw ingezaaid worden. 
Om de eventuele overlast voor omwonenden 
in de zomermaanden te beperken, zullen de 
geitenbokken verdwijnen.” Stappershoef 
maakte zich naar de verslaggever nog even 
leesbaar boos over de actie afgelopen oktober, 
toen drie herten onaangekondigd werden 
afgeschoten en verkocht. “Daar is toen op een 
manier die helemaal niet deugde, gesnoeid,” 
aldus Stappershoef. “Het domme is dat ze alleen 
geiten hebben geschoten. Daarom zitten wij 

nieuwe cursussen starten in september

nu met alleen nog één 
geit en twee bokken. 
En juist daarom is 
het begin voor ons 
als vrijwilligers nu zo 
moeilijk. Er is niets te 
verhandelen.”

Men moest het in de 
begintijd dus doen met 
die 2500 gulden van 
de gemeente. Daarvan 
moest alles bekostigd 
worden: elektriciteit, 
voer en de kosten voor 
kleine reparaties. 

Schoonrewoerd heeft 
dan inmiddels positief 
gereageerd op het 
initiatief van de drie 
mannen. Het artikel 
eindigt met: “We 
krijgen bijzonder leuke 

reacties van de dorpsbewoners. De buurt is 
laaiend enthousiast.” 

Volgende keer: DEEL 2, wederom een 
verrassing van de Rabobank. 

Jolanda Lemcke



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

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

PERSOONLIJK HELDER VAKKUNDIG

JAWI DE WITH Auto’s en Brommobielen 

Dealer van Casalini – Chatenet – JDM – Microcar 
 
 
 
 

Brommobiel: 
Rijden zonder autorijbewijs, alleen AM-rijbewijs nodig 

Geen motorrijtuigenbelasting en geen APK 
                                                                                                                      
 
                                             
 
 

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

 
Hei- en Boeicopseweg 93      4126 RG  HEI- EN BOEICOP 

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



BWK, verrassend 
verbindend
Binnenwerk van de kerk heeft weer op 
volle toeren gedraaid. Tal van activiteiten 
zijn weer passé. We mogen terugzien op 
geslaagde acties. Rond Moederdag de 
bloemenactie; circa 35 boeketten zijn 
over de toonbank gegaan en zorgden 
voor een fleurige verrassing bij de 
moeders. Zelfs vanuit Nieuw Zeeland 
werd een boeket besteld (waar zouden 
we zijn zonder Facebook) en een paar 
dagen later bij de verraste moeder 
bezorgd. Zoals u ziet BWK is verrassend 
en verbindend. 
 
Al werd de Zpaggethi workshop door wat 
minder mensen bezocht, mocht dit het 
enthousiasme niet in de weg staan. Als 
u denkt dat handwerken helemaal uit de 
tijd is dan heeft u het mis. Al hakende 
ontstonden de mooiste creaties. Mogelijk 
moeten we als Schoonrewoerders nog 
wat wennen aan de nieuwste trend, en 
lopen we daarom niet direct voorop met 
deze workshops. Het grote voordeel 
bij deze workshops is, dat het voor de 
vrouwen mogelijk is om op deze avonden 
2 dingen tegelijk te doen; haken en 
praten. Iedereen weer hartelijk bedankt.

Tja en tijdens de jaarmarkt bent u ons 
ook niet vergeten. Velen van u kwamen 
genieten van ons BWK gebak met 
koffie en voor dat we het wisten was al 
het gebak uitverkocht en moesten we 
mensen teleurstellen. Velen kwamen 
ook weer eens even in de kerk kijken 
om te zien of er al iets bekend was over 
de nieuwe plannen. Gelukkig konden we 
u onze plannen laten zien en ontvingen 
we veel positieve reacties. We bedanken 
alle koffiedrinkers en bezoekers tijdens 
de jaarmarkt.

Natuurlijk vraagt u zich af wat er nog 
meer op stapel staat.  Van diverse 
kanten hebben we de vraag gekregen of 
we weer een dorpsmaaltijd gaan houden net 
zoals vorig jaar de Italiaanse maaltijd. 
Nou, noteer het vast in uw agenda dit jaar 
niet op zaterdag maar op DV vrijdagavond  
24 augustus. Geen Italiaans maar ons 
kerkplein zal veranderen in een pittoresk 
Frans dorpspleintje. Stokbrood, wijn en kaas. 
Maar ook ratatouille, salade Niçoise, boeuf 

bourguignon, crème brûllée enz, en ook de Jeu 
de Boules baan zal niet ontbreken.  Tegen die 
tijd zullen we u verder informeren, maar zet 
het wel vast in uw agenda.

En in september de fancy fair. Maar meer dan 
dat: de fancy fair wordt onderdeel van de 
BWK actienacht. De gehele nacht door zullen 



er allerlei activiteiten worden gehouden om je 
zo ook in het holst van de nacht in te mogen 
zetten voor BWK. Verrassend verbindend, 
hierover later meer.

Bouwplannen
De plannen zijn  klaar en de aanvraag voor 
de vergunning zal worden ingediend bij de 
gemeente en als alles goed verloopt zal de 
vergunning binnen enkele maanden een feit 
zijn. 
En dan de spa de grond in??? Nee, dat is nog 
een te grote stap. We zullen eerst nog even 
moeten sparen. Het begrote bedrag ligt rond 
de € 200.000,- en we willen toch minstens 
€ 140.000,- in de knip hebben voor we van 
start zullen gaan. Ondertussen zullen we de 
verbouwplannen verder gaan voorbereiden 
en uitwerken en gaan we gewoon door met 
sparen. 

Verrassend Verbindend
We zien met dankbaarheid terug op de 
afgelopen jaren dat we ons bezig hielden met 
BWK. BWK verrast, maar verbindt ook. Telkens 
worden we verrast met nieuwe leuke acties, 
maar vooral  worden we verrast door het 
enthousiasme van uw deelname of bijdrage, 
en dit geeft verbinding. Verbondenheid in 
onze eigen gemeente maar zeker niet minder 
verbondenheid in onze dorpsgemeenschap. We 
zien het als een zegen van God dat BWK een 
verbindende schakel mag zijn tussen mensen 
onderling. In die verbondenheid mogen we 
delen in Gods liefde en Z ijn genade in Jezus 
Christus. BWK voor het Binnen Werk van de 
Kerk. Maar wat mooi als BWK er aan bij mag 
dragen dat ook uw “binnenwerk” vernieuwd 
mag worden.

Vakantie bijbelcub
Beste kinderen en ouders van ons dorp,

Ook dit jaar zal er op dinsdag 14 t/m donderdag 
16 augustus weer vakantiebijbelclub in ons 
dorp gehouden worden. Net als voorgaande 
jaren zijn alle kinderen van groep 1 t/m groep 
8 van harte uitgenodigd en we hopen dat er 
zoveel mogelijk kinderen uit ons dorp aanwezig 
kunnen zijn.

We beginnen de dagen met bidden, zingen 
en Bijbelverhalen. Naast de gezelligheid met 
elkaar, worden er allerlei creatieve werkjes 
gemaakt en leuke spellen gedaan. De voor-
bereidingen zijn in volle gang en gezien de 
ideeën kunnen we alvast verklappen dat het 
de moeite waard is om een kijkje te komen 
nemen. Dus zorg dat je erbij kunt zijn. 

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

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

de VBC-commissie 



Natuur- & Vogelwacht 
‘De Vijfheerenlanden’

Het eerste nestje jonge merels is uitgevlogen. 
Dat nestje was er opeens, in het houthok. In 
amper drie dagen gebouwd van niks naar een 
prachtig, stevig kommetje. Het zat op een heel 
gevaarlijke plek: vol in het bereik van de katten 
en de eventuele ratten, want die heb je bij een 
watertje en een beetje buiten-wonen altijd. Ik 
heb me wekenlang grote zorgen gemaakt over 
deze naïeve merelouders. Het waren ook nog 
heel jonge ouders denk ik. Een week of vijf 
terug had ik twee mannetjesmerels vlakbij deze 
nestplaats zien en horen vechten. Een grote, 
stevige, dikke man met een prachtig glanzend, 
kleiner, zwart exemplaar. Waarschijnlijk 
om de aandacht van die prachtige slanke 
jongedametjesmerel. 

Misschien ook waren het vader en zoon die 
ruzie hadden. Ik kan het me zo voorstellen: 
zo’n vadermerel die zijn zoon bestraffend 
toeschreeuwt dat er bij gezinnetje stichten 
veel meer komt kijken dan enkel verliefd zijn. 
En dat die nestplaats in het houthok wel de 
stomste plek is, want “die mensen” lopen daar 
steeds rond en een kat en… En dat hij en zijn 
mooie jongedame trouwens ook nog veel te 
jong zijn voor deze grote-merel-zaken. Waar 
het ook over ging, die ruzie, het was heftig. 

Amper een week later was dat nestje er dus. 
Wij durfden niet meer in het houthok en hebben 
in mei een paar frisse avonden in huis gehad. 
Er kwamen vijf eitjes en uiteindelijk vier mooie 
jonge mereltjes. Geen kat heeft hen belaagd, 
het legsel is keurig groot geworden. Deze 
zomer kan dit merelechtpaar nog wel drie 

legsels grootbrengen, vertelt mijn vogelgidsje. 
We hebben dus snel een voorraad hout bij de 
achterdeur gezet en we wachten het maar af. 
Om mooie natuurdingen te zien hoeft u beslist 
niet af te wachten. De Natuur- en vogelwacht 
organiseert weer mooie excursies:

Donderdagavond 21 juni is er een vogel- en 
plantenexcursie tussen Brakel en Loevestein. 
Uw gids is Bart de Groot, u kunt bij hem meer 
informatie opvragen en u opgeven: 0345-
615991.

8 juli trekt een groep naar de Millingerwaard 
en de Ooijpolder bij Nijmegen. U kunt mee. 
De groep verzamelt om 08.00 uur bij sporthal 
Helsdingen te Vianen. Nico Leenders is de 
gids. Meer informatie en aanmelden bij Gerrit 
Zijderveld: 0347- 351659.

26 augustus staat het plan Tureluur centraal 
samen met de Zuidhollandse eilanden. 
Dhr. Polfliet neemt u dan mee. (0347- 
372269) 

Bent u eigenlijk niet zo’n ‘groepsmens’? 
Lekker wandelen achter de Schaapskooi 
kan altijd (behalve na zonsondergang). 
En als u daar dan toch bent: stap even 
binnen voor een kopje koffie of lekker fris 
fruitsapje uit onze eigen boomgaarden. 
In de Groene Winkel vindt u leuke 
cadeautjes en handige naslagwerken. 
Op de website vindt u de openingstijden 
van De Schaapskooi en nog veel meer 
nieuws: www.natuurcentrum.nl

de vrijwilligers van 
de Natuur- en Vogelwacht
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Verslag 
vragenuurtje DVS 
9 mei 

 

Mw. den Braber - Julianastraat 5 merkt 
op dat het wegdek na de rioleringswerk-
zaamheden heel slecht is, met name ter hoogte 
van nr. 1 t/m 5. Veel vrachtverkeer komt door 
deze straat dat er eigenlijk niets te zoeken heeft 
(RMO/Rijnvallei/de Heus diervoeders/Rendac). 
Ook ’s nachts ondervinden de bewoners hier 
hinder van. Is het niet mogelijk om een bord 
te plaatsen ‘verboden voor vrachtverkeer’ en 
tevens het verzoek aan de politie om het in 
de gaten te houden. Met de melkfabriek is al 
telefonisch contact geweest.
Dhr. W. Bogerd – Noorderwoerd 4 vraagt 
hoe de situatie is rond de ontwikkeling van de 
nieuwe Noachschool/Gymnastieklokaal en met 
name het verkeer/parkeren in de wijk, vanaf 
15 februari is het stil geworden. Namens de 
gemeente antwoordt mw. P. Groeneweg: Men is 
er druk mee bezig en zal voor de zomervakantie 
nog met een plan komen richting de scholen 
en de Dorpsvereniging zodat de raad na de 
zomervakantie een besluit kan nemen. Over 
de extra uitweg naar de Kerkweg zal uiterlijk 
eind mei meer bekend zijn. Tevens vraagt 
dhr. Bogerd of er al bekend is hoe de school 
eruit gaat zien (tekening), hier is nog niets 
over beslist. Het advies van de dhr. Bogerd is: 
betrek de bewoners erbij en ga eerst met hen 
praten, tot op heden zijn zij niet geïnformeerd.
Dhr. G.v.d. Heijden -  Pr. Beatrixstraat 3 
vraagt of men toch niet kan overwegen om de 
oude school te renoveren ter voorkoming van 
allerlei procedures. Deze optie is wel besproken 
in de Raad maar brengt veel kosten met zich 
mee, de kinderen moeten dan tijdelijk ergens 
ondergebracht worden. Wat er met de locatie 
van de oude Noachschool gaat gebeuren is nog 
niet bekend.
Dhr. den Braber – Pr. Bernhardstraat 9 
merkt op dat er veel wateroverlast in deze 
wijk is, het riool kan het niet aan. Heeft 
het te maken met de verkeersverhogingen 
(bulten) waardoor de wijk in een gat ligt? 
Mw. Bruynes (Kon.Julianastraat 20) merkt op 
dat na hevige regenval alles overloopt en dat 
het dan stinkt. De beste oplossing lijkt een 
natuurlijke afvloeiing, het riool is er niet op 
berekend. De bestrating blijkt er ook niet goed 
in te liggen, schots en scheef. Ook de speeltuin 
staat regelmatig blank, hier worden 2 kolken 
geplaatst, is verlichting hier ook nog mogelijk?

NIEUWS 
van de
Dorpsvereniging 

 

Vragenuurtje
Op 9 mei 2012 was het vragenuurtje. 
Deze avond werd goed bezocht door de 
Schoonrewoerders. Het was alleen wel erg 
jammer dat de wethouder onderwijs, Annelies 
Groenberg, en wethouder Wim v/d Rey niet 
aanwezig waren. Wethouder Petra Groenenweg 
deed erg haar best om hen te vervangen, toch 
hadden deze twee wethouders er moeten 
zijn, gezien de punten die werden ingebracht. 
Waren ze wellicht bang om te komen? Zagen 
ze de bui al hangen? U vindt het verslag van 
het vragenuurtje uitgebreider terug in deze 
Klepper, met dank aan Gera de Jong. 

Jaarvergadering
Een niet zo goed bezochte avond, helaas. De 
jaarverslagen werden gepresenteerd en in 
orde bevonden, allen het financieel jaarverslag 
was nog niet klaar, vanwege wisseling van de 
verantwoordelijke personen. U wordt hierover 
later in een volgende Klepper geïnformeerd. 
De verkiezing van de bestuursleden: Maurice 
Oudenaarden was aftredend en werd met 
algehele stemmen herkozen. 

DVS
De vereniging bestaat op 8 juli 2012 alweer 
20 jaar. Dit willen we niet zomaar voorbij laten 
gaan. De leden van de dorpsvereniging krijgen 
binnenkort een bon in de brievenbus bestemd 
voor een consumptie. 

Ik wens u verder een goede zomer toe.

Jan van Tilburg (sr), 
voorzitter DVS



Dhr. de Ruijter – M.E.L. Westenburgstr. 11 
vraagt of de oude prunussen in het Hazenblok/
Westenburgstraat nog vervangen of gesnoeid 
worden, ook  het opstaande randje om deze 
bomen is gevaarlijk.
Mw. Bienefelt – Noorderwoerd 38 
noemt verschillende straten die slecht 
toegankelijk zijn met een rollator/rolstoel 
(Kon.Wilhelminastraat, Het Hazenblok, Pr. 
Beatrixstraat, Pr. Bernhardstraat, Dorpsstraat, 
ook staan op sommige trottoirs bomen. Ook 
wordt aandacht gevraagd voor de op- en 
afritten van de trottoirs.
Na de bouwvakvakantie gaat de gemeente 
beginnen met het opknappen van de Kon. 
Wilhelminastraat, de Wilgenlaan en de Pr. 
Bernhardstraat, ook de plaats waar de aula 
stond wordt opgeknapt (parkeergelegenheid).
Dhr. v.d. Berg – Overheicop 18 vraagt 
aandacht voor de doorgang einde Kalverweg 
naar Kon. Julianastraat, deze is vaak versperd 
door geparkeerd staande auto’s.
Mw. Bambacht -  Pr. Bernhardstr. 15 
vraagt of het mogelijk is om in de wijk 
‘Verkeersmaatjes’ te plaatsen i.v.m. de 
spelende kinderen. Ook de eigen bewoners 
rijden vaak veel te hard.
Mw. Burggraaf – Schaikseweg 90a 
geeft aan dat de situatie voor de kruising 
Schaikseweg/Kerkweg (vanaf het fietspad) 
gevaarlijk is, speciaal wanneer er moeders met 
kinderen fietsen. Ook door diepe kuilen wordt 
men bij hevige regenval nat gespat. Er is al een 
30 km.zone en het heeft ook te maken met de 
mentaliteit van de autorijders. De politie gaat 
navragen of er op deze locatie ook snelheid 
gemeten  kan worden i.v.m. de 30 km-zone. 
Advies: ga goed midden op de rijbaan fietsen!  
Dhr. de Zeeuw – Dorpsstraat 60 vraagt hoe 
je dan wel in een 30 km-zone kan controleren, 
moet er dan een woonerf gemaakt worden?
Dhr. v.d. Berg – Overheicop 18 vraagt 
waarom de nieuwe bushaltes nog niet gebruikt 
worden en waarom ze naar deze locatie zijn 
verhuisd. Niemand wilde de bushaltes voor 
zijn deur en daarom is naar deze plaats 
uitgeweken, DVS erkent dat de plaats niet 
ideaal is. Er moet nog een hekwerk geplaatst 
worden en er staat nog een paal midden op 
de toegang naar de bushalte. De reden is de 
verhoogde opstap speciaal voor mensen met 
een rollator of rolstoel.
Mw. De Keijzer – Kon. Julianastraat 11 
vraagt hoe het met de situatie rond het HOVO-
terrein is. De procedure loopt nog steeds, nu 
bij de Raad van State.
Mw. v.d. Veen – Kon. Julianastraat 9 vraagt 
of het geen idee is om aan het begin van de 

Dorpsstraat drempels of een wegversmalling te 
plaatsen. Bij de gemeente zijn ze nog wel met 
een plan hierover bezig maar de fruittelers/
streekbussen zijn hier niet zo blij mee.
Dhr. Haag - Kon. Julianastraat 50 meldt 
dat de terugslagklep van de riolering stuk is, 
dit kan ook doorgegeven worden via de site 
verbeterjebuurt.nl.
Dhr. van Tilburg (DVS) merkt op dat er 
op de provinciale weg naar Leerdam nu een 
tijdelijke oplossing is voor de trekkers (i.v.m. 
bouwverkeer), DVS wil graag dat de situatie 
zo blijft. Bij de rotonde moet nog een bord 
geplaatst worden. 
Dhr. den Braber -  Bernhardstraat 9 merkt 
op dat er regelmatig vrachtwagens/paard en 
wagen op de Dorpsstraat geparkeerd staan 
die het verkeer belemmeren. Niet iedereen 
is het met hem eens, dit is juist een mooie 
verkeersremmer.
Mw. Liefhebber – Kalverweg 29 ondervindt 
ook regelmatig hinder bij het oversteken van 
de Dorpsstraat van auto’s die geparkeerd 
staan bij het café. Misschien is het toch weer 
een idee om met klaar-overs te gaan werken, 
mogelijk is om de eigenaar van het café 
hierover aan te spreken.
Mw. den Braber - Kon. Julianastraat 5 
vindt een compliment aan de Schoonrewoerdse 
jeugd ook wel eens op zijn plaats i.v.m. de oud/
nieuwjaarsviering. Dit is toch een voorbeeld 
voor Leerdam. De jongerenwerker neemt het 
mee, hij wil graag gegevens van de jeugd 
ontvangen.

Namens de DVS bedankt dhr. J. van Tilburg 
iedereen hartelijk voor zijn inbreng van 
vanavond, de punten worden meegenomen 
met de wijkschouw die gepland staat voor 
donderdag 20 september a.s. en zullen in de 
eerstvolgende Klepper geplaatst worden.

Namens de gemeente Leerdam is ook dhr. 
Klaas Boot aanwezig en hij wil graag nog 
enkele punten toevoegen:
• Maak gebruik van de site Verbeterjebuurt.

nl en stuur zo mogelijk ook een foto van de 
situatie mee, de gemeente is verplicht om 
deze punten aan te pakken.

• Er is een nieuw contract voor de 
afvalverwerking. Omdat veel maandagen 
i.v.m. feestdagen uitvielen moest men 
soms wel 4 weken wachten. Toegezegd 
wordt om dit probleem te verhelpen door 
op een andere dag het vuil op te halen.

Gera de Jong
DVS (secr.)



WONEN WORDT BELEVEN

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

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

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

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





1. Naam: Bianca van Dieren
2. Leeftijd: 17 jaar
3. Broers/Zussen: 1 broer, Rick (20)
4. Hobby‛s: Dansen, uitgaan, met vriendinnen 

afspreken en winkelen.
5. School / Opleiding: Heerenlanden College, 

havo 5
6. Leukste vak op school: Tekenen
7. Ik heb een hekel aan: Klusjes 
8. Mijn favoriete sport: Dansen
9. Ik kan geen dag zonder: Mijn telefoon
10. Ik lust geen: Rode kool en andijvie 
11. Ik ben gek op: Tijd door brengen met vrien-

dinnen en mijn vriend 
12. Ik word kwaad als: Iemand mij ten onrechte 

beschuldigd!
13. Een slechte eigenschap van mezelf: Heb af 

en toe een kort lontje en ben best eigenwijs
14. Mijn favoriete vakantie: Vakantie naar het 

buitenland met zon, zee en strand
15. Mijn favoriete muziek: Top 40 muziek
16. Mijn favoriete broek: Spijkerbroek
17. Het leukste in het dorp: 

Schoonrewoerdse markt

18. Dit wil ik worden: Binnenhuis archictect of 
interieur styliste

19. Dit moet anders in het dorp: 
Meer dingen voor de jeugd 

20. Tip voor jongeren: Blijf altijd jezelf! 
21. Volgende vragen aan: 

Melissa Bakker 

Correctie

In het artikel ´Noachschool, de hervormde 
school, 100 jaar´ is een foutje geslopen. 

Er wordt geschreven: ‘Juffrouw Den Braven 
en meester Van Harten scharrelden samen.’ 
Dat moet zijn: ‘Juffrouw Van Buren en 
meester Van Harten scharrelden samen.’

Deze juf en meester zijn later samen getrouwd. 
Meester Van Harten is, in de tijd dat ik in Schoon-
rewoerd werkte, nooit mijn collega geweest. 

Volgend jaar hopen meester Van Iterson, die 
in 1951 in Schoonrewoerd werkte, en ik samen 
55 jaar getrouwd te zijn.

Met hartelijke groet,
Dikkie van Iterson-den Braven

Schoonrewoerd 
BinnensteBuiten
U kunt zich nog opgeven voor de open 
deurroute Schoonrewoerd BinnensteBuiten op 
1 september 2012. Het is uw kans om met uw 
bedrijf, hobby, (muzikale) talent en/of  passie 
naar buiten te treden.

Perfectionisme of exclusieve bijzonderheden 
zijn niet nodig, alleen enthousiasme! Ook als u 
geen locatie heeft, maar wel interesse om mee 
te doen kunt u zich opgeven. Wij proberen dan 
een passende plek voor u te vinden.

Doe mee!

Informatie en opgave deelname:
 - Bas Middelkoop, Kortgerecht 24, 
06-21863752, de-wetering@kpnmail.nl

 - Trudi Middelkoop, Dorpsstraat 26, 641758
06-48955183, trudi.middelkoop@gmail.com 



Jaarmarkt





Bij handelsonderneming Hans Horden kunt u terecht voor alle nieuwe en 
gebruikte tuin- en parkmachines. Ook verricht ik reparaties en onderhouds-
beurten tegen een zeer scherp uurtarief. Tevens verhuur ik minigravers, 
stenenknippers en trilplaten.

Geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag, maar u kunt uiteraard ook ’s avonds langskomen. Kom 
gerust eens langs en ontvang geheel vrijblijvend een scherpe offerte.

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



 

Oranjevereniging 
Schoonrewoerd

Het is alweer even geleden dat het Koningin-
nedag was. Toch wil ik nog even terugkijken op 
deze, naar onze mening geslaagde dag.

Als eerste werden we wakker geblazen met 
de reveille door muzikanten van De Bazuin uit 
Leerdam. Zij stonden op de kerktoren samen 
met een paar bestuurleden, de rest was druk 
in de weer om alles klaar te zetten voor deze 
dag.

Rond 8.30 uur verzamelde onze vrijwilli-
gers om pannenkoeken en wafels te bakken. 
We zijn als vereniging erg blij dat we op zo’n 
dag gebruik mogen maken van alle facili-
teiten van het Partycentrum. Ook langs deze 
weg hartelijk bedankt! Nadat Peter en Jan een 
paar beslagkommen hadden gevuld konden de 
baksters, Marjan, Aartje, Gerlinde, Carla, Nel, 
Jan, Elbert, Rita en Sandra aan de slag en rook 
het al gauw heerlijk op het plein. Het zonnetje 
deed goed zijn best en het beloofde een mooie  
dag te worden.

Om 9.00 uur verzamelde de jeugd zich achter 
de brandweerauto om met het nodige lawaai 
onze dorpsbewoners “echt” wakker te maken. 
Zo hoorden we toeters van verschillende 
maten, fluitjes, blikjes  en trommels. En het 
heeft goed gewerkt want het was al gauw heel 
gezellig op het plein. 

Om 9.45 uur was de start van het spel levend 
ganzenbord op het plein. Ook hiervoor hadden 
we gelukkig veel vrijwilligers bereid gevonden 
om ons te helpen. Nogmaals onze hartelijke 
dank. Er waren allerlei spelletjes in het oude 
deel van Schoonrewoerd.

Zo was er ringwerpen, spijkerpoepen, 
zaklopen, verkleed op de foto, cake versieren, 
skippybalrace, de gevangenis, en nog een paar 
leuke spellen. De kinderen hebben zich goed 
vermaakt. De kinderspelletjes werden gespon-
sord door de Rabobank. 

Het was een gezellige boel in het dorp. De 
ouders kochten een lekker bakkie koffie met 
natuurlijk een lekkere wafel of pannenkoek 
van de Oranjevereniging! En gingen gezellig 
op het terras van het Partycentrum zitten.

Na het levend ganzenborden kwam De Bazuin 
uit Leerdam om ons in optocht naar de aubade 
te begeleiden. 

Onze voorzitter Jan nam het woord en heette 
ons allemaal welkom en vooral de burge-
meester. Alle bestuursleden en ook de 
kinderen van de Noachschool die het cadeau 
aan de burgemeester gaven, droegen een 
witte gerbera.  Dit was onze manier om ons 
medeleven en steun te betuigen naar Koningin 



Beatrix toe, in verband met de zorgelijke 
gezondheid van haar zoon Johan Friso. De 
kinderen van de Noachschool waren Youri en 
Noëlle. Ook de burgemeester nam het woord.
Jacco van Zanten, de brandweerman die 
eerder dit jaar was gehuldigd, en Annelies 
Vroege die ook een Koninklijke onderschei-
ding heeft ontvangen werden in het zonnetje 
gezet.  Na alle speeches werd er nog door 
iedereen gezongen, het Wilhelmus, lang zal ze 
leven en… het volkslied van Schoonrewoerd! 
En zeker dit laatste lied werd weer uit volle 
borst en met veel enthousiasme gezongen. We 
werden begeleid door Johan en Karin.

Van al  dat zingen krijgen we natuurlijk trek 
in een pannenkoek en mag de keel gesmeerd 
worden. Dus gingen we achter De Bazuin aan 
terug naar het Partycentrum voor de pannen-
koekenlunch. Deze was voor het eerst buiten 

op het plein van het Partycentrum. Het was 
heerlijk weer en Jan Harlaar kon banken en 
tafels regelen zodat we met elkaar buiten 
konden eten. Dit was een groot succes. Ook 
werd er de prijsuitreiking gedaan van het 
levend ganzenborden. De 1e prijs was voor 
Noëlle en Erik , 2e voor Hanneke, Lisette en 
Lisanne en de 3e voor Robin, Anne en Esther. 
Als prijs kregen zij een heerlijke snoeptaart.

Om 14.30 uur begon het beachvolleybal. We 
hadden 15 teams die streden om de prijzen. 
Het weer was helemaal aangepast op dit spel, 
het was zomer op het strand bij de Noach-
school! Het terras zat gezellig vol en er was 
een gebroederlijke sfeer. Noachschool bedankt 
voor jullie medewerking!

Tijdens het beachvolleybal was er ook een taar-
tenwedstrijd. Er waren de hele dag verschil-
lende soorten taarten ingeleverd. Er waren 
echt hele mooie bij en smaken deden ze ook 
nog. Maar er kan er maar 1 de winnaar zijn van 
de mooiste en lekkerste. De mooiste was van 
Ilona de Leeuw en de lekkerste van mevrouw 
Van der Heiden. De taarten werden samen met 
koffie of fris/bier verkocht. Zo steunde u de 
Oranjevereniging, hartelijk bedankt hiervoor. 
Ondertussen werd er fanatiek gespeeld. 
Iedereen had er plezier in, sommigen waren 
iets te fanatiek en hapten in het zand. Er was 
er zelf één zo in het spel op gegaan dat hij 



naast de “beach” viel met flinke schaafplekken 
tot gevolg. Als troost kreeg hij een heerlijke 
taart. We hopen dat hij gesmaakt heeft.
Na een sportieve middag kwamen er drie prijs-
winnaars uit e bus. De eerste prijs, een beker 
en een geldprijs, was voor de ‘Turbohamsters’, 
de tweede was voor ‘In de stijgers’ en de derde 
was voor team ‘Fast & Furious’. 

Het avondprogramma ging vanwege te weinig 
deelnemers niet door. Maar desondanks kijken 
we terug op een zeer zonnige en geslaagde 
dag!! Bedankt voor uw bezoek en deelname!

het bestuur van 
Oranjevereniging Schoonrewoerd

Veel foto’s konden gekocht worden op de 
jaarmarkt. Ook hier bedankt voor uw steun. 
Wilt u nog meer foto’s bekijken, kijk dan op 
onze site: 
www.oranjeverenigingschoonrewoerd.nl

Hoi, ik ben Denise Abbel. 
Ik ben 12 jaar oud en heb een broertje Stevan. 

Ik ga volgend jaar naar de middelbare school, 
het Heerenlanden College in Leerdam. 
 
Ik zit op voetbal bij HSSC’61 in een meisjes-
team. Op 12 mei had ik een voetbaltoernooi 
in Noordeloos. We moesten daar 3 wedstrijden 
voetballen, nl. tegen SVS’65, Noordeloos en 
GDC. 
We hebben alles gewonnen en zijn die dag 
eerste geworden! Het was een leuk toernooi.
 
Ik geef het tienerdagboek door aan Sanne 
Middag.
 
Groetjes, Denise.

Ti
enerdagboekDenise Abbel
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Ik zit aan tafel met een aantal heren en 
dames, die ik eigenlijk best goed ken, maar 
die steeds nieuwe aspecten laten zien. Niet dat 
we het gaan hebben over iets heel nieuws. De 
contacten tussen Schoonrewoerd en het Duitse 
plaatsje Saarmund zijn al gestart in 1984, 
maar  voor mij is het nieuw dat ik hen in dit 
verband bij elkaar zie. Arie de Ruijter heeft ons 
bij elkaar geroepen. Hij vertelt met trots dat 
de gelegenheid om met de Klepper te spreken 
over de uitwisseling met Saarmund juist nu 
wel heel bijzonder is: een van de leden van 
de commissie is de vers gedecoreerde Annelies 
Vroege, die – voor haar volkomen onverwacht 
en voor veel meer dan alleen het werk in de 
Saarmundcommissie - een heus lintje ontving. 
Annelies wuift de aandacht snel door. Het gaat 
nu niet om haar, maar om dat mooie project: 
Saarmund-Schoonrewoerd. 

Idealisme
“Het was 1983, de tijd van Pax Christi  en het 
IKV” vertelt Hans Ippel. “In september tijdens 
de vredesweek hadden we een bijeenkomst 
van de kerk (Gereformeerde Kerk Schoonre-
woerd) waarbij een spreker was uitgenodigd. 
Deze spreker, dhr. De Korte, kwam vertellen 
over contacten met Oost-Duitsland.” Terwijl ik 
naar Hans luister, denk ik terug: ja, 1983, toen 
liep ik mee met een proefpermanentje in mijn 
haar, ter gelegenheid van mijn aanstaande 
bruiloft in de anti-kernwapendemonstratie 
in Woensdrecht. We gingen voor vrede, voor 
ontspanning tussen de landen, tussen Oost en 
West. We wilden elkaar leren kennen (ook of 
misschien wel juist die andere partij, die zo 
zwart werd afgeschilderd als het dreigende 
Oostblok), om aan te tonen dat die ander lang 
niet zo anders en al helemaal niet zo bedrei-
gend is als men ons wil doen geloven. De muur 
stond nog en er was geen enkel zicht op al die 
omwentelingen die inmiddels hebben plaats 
gevonden. Ik voel mijn eigen idealisme weer 
opgloeien, terwijl ik me concentreer op wat 
Hans vertelt: “Ik weet het nog goed, Janny 
was niet mee naar die avond met die spreker 
en had me op het hart gedrukt: je neemt niks 
meer op je, hoor, want je bent al bijna nooit 
thuis! Ja, Janny kent me wel en die spreker 
sprak echt aan. Hij liet zien hoe we daadwer-
kelijk wat konden doen aan de versoepeling 
van relaties, iets konden doen aan de wereld-
vrede, aan spanningsreductie… Gelukkig had 
Janny alle begrip voor mijn keuze destijds en 
zit ze inmiddels zelf al weer jaren in de Saarm-
undcommissie”.

De mensen keken steeds om zich heen…
Eind februari 1984 was er vor het eerst contact 
met SAARMUND. Er waren door de mensen uit 
Schoonrewoerd twee wensen opgegeven: niet 
te ver weg en een gemeente die een beetje 
lijkt op de onze. Het werd Saarmund, een 
kleine gemeente met ruim 1400 inwoners, 
ten zuiden van Berlijn. Dichtbij de grote stad 
Berlijn, maar toch met een landelijk karakter. 
De Evangelische Kirche Saarmund heeft net als 
onze kerk een streekfunctie (leden in meerdere 
omliggende dorpen). Er is één dominee, maar 
er zijn wel drie kerkgebouwen en dat maakt 
dat de onderlinge band, de eenheid binnen 
de gemeente niet zo hecht is. “We merken 
dat onze ontmoetingen die eenheid duidelijk 
bevorderen.” meldt Jacoba van Helten. Een 
voorwaarde voor eenheid en saamhorigheid 
ligt in het onderling vertrouwen en dat was 
er in die jaren tachtig duidelijk nog niet. Dat 
had alles te maken met de politieke situatie in 
Oost-Europa. Was je lid van de kerk dan kon 
je je carrière wel op je buik schrijven. Men was 
zeer voorzichtig in wat men deed en besprak 
met elkaar, je wist immers nooit zeker wie – al 
of niet expres - zijn mond voorbij zou praten. 
Je kon niet vrijuit praten met je buren, niet met 
je kinderen en soms zelfs niet met je partner. 
“In het begin als we een gesprek hadden, viel 
ons op dat de mensen steeds om zich heen 
keken. Als om te controleren wie er allemaal 
meeluisterde.”

Kerkelijk partnerschap: Saarmund-Schoonrewoerd



Gepensioneerden mochten reizen,
… en liever niet terugkeren.
“Oktober 1984, toen zijn Hans van Wijn-
gaarden en ik voor het eerst naar Saarmund 
geweest,” vertelt Hans. Er moest eerst een 
visum worden geregeld en die kreeg je weer 
alleen als er een uitnodiging was van de te 
bezoeken Oost-Europese instantie. “Je moet je 
voorstellen dat we elkaar dus zelfs telefonisch 
nog niet eens gesproken hadden. Het moment 
van contact leggen, werd echt het eerste en 
dus heel spannend moment.”
“Wat me nog op het netvlies staat van dat 
eerste bezoek zijn dingen als: de enorme verla-
tenheid: niemand op straat. Die straat was 
trouwens een ongeplaveide, heel brede weg: 
heel stoffig ook. De huizen zagen er armoedig 
uit: afgebladderde verf en bruin aangeslagen 
van het stoken op bruinkool. We reden het 
dorpje in en de eerste die we zagen was Inge, 
de domineesvrouw, zij was buiten bladeren 
aan het vegen. Met Heinz, de toenmalige 
predikant, en Inge hebben we nog altijd goed 
contact. Er is echte vriendschap ontstaan.
Zaken als verf voor onderhoud was moeilijk 
te krijgen en vaak erg duur. Een spijkerbroek, 
jawel die zag je daar toen ook al, kostte enorm 
veel meer dan bij ons. Er was geen honger, 
alles was wel te krijgen, al vergde dat planning 
want de ene week was er bijvoorbeeld chips 
te koop of wijn en dat kon dan ook weer 
wekenlang niet voorradig zijn. Bijna iedereen 
verbouwde zijn eigen groente. Wij kregen bij 
ons eerste bezoek bijvoorbeeld asperges te 
eten, voor onze begrippen een luxe groente, 
maar daar heel gewoon: kwam uit de eigen 
tuin. Het smaakte heerlijk.”
Het eerste contact voelde goed en uiteraard 
wilden we ook een tegenbezoek organiseren: 
de leden van de Evangelische Kirche naar 
Schoonrewoerd. Dat kostte nog veel meer 
moeite dan wij naar hen. In de eerste jaren 
lukte een tegenbezoek eigenlijk niet: alleen 
gepensioneerden en invaliden mochten het 
land uit reizen. De boodschap erachter: het 
was voor het land goedkoper als ze gingen en 
maar gewoon wegbleven. Ze kregen maar iets 
van 5 Westduitse Marken per dag geld mee, 
aan de Oostduitse Mark had je in het buiten-
land niets, dus ze voelden zich zeer bezwaard 
dat ze eigenlijk helemaal van de gastvrijheid 
van anderen moesten leven. Na de val van 
de muur is dat allemaal veel gemakkelijker 
geworden. Vooral de jeugd van Saarmund 
bleek erg enthousiast voor de uitwisselingen. 
Arie: “Voor hen een prachtige gelegenheid om 
over de grens te kijken. Ze waren/zijn ook 
oprecht nieuwsgierig naar onze cultuur en ons 

land. Dat inspireerde ook onze jeugdigen om 
zeer actief te zijn in het uitwisselingsproject. 
En  met de moderne media is contact houden 
zoveel gemakkelijker dan in onze pioniers-
jaren.” 

Deel van elkaars leefwereld
Tijdens al onze ontmoetingen zijn twee dingen 
belangrijk: dat we elkaar respecteren in hoe 
en wie we zijn: wij zijn de uitwisseling niet 
aangegaan om te laten zien hoeveel beter en 
rijker wij zijn (nadrukkelijk: wij zijn ook niet 
beter en in termen van geestelijke rijkdom, 
vriendschap, verbondenheid ook niet rijker) 
of om hulpgoederen te gaan brengen. Jacoba: 
“De mensen straalden weinig eigenwaarde uit, 
zeker in het begin. Later vertelden ze ons wel 
dat ze het zo waardeerden dat wij gewoon 
kwamen zoals we zijn: zonder kapsones, 
zonder betweterig gedoe. Dat was de bedoeling 
ook en dat is zeker onze kracht geworden.”
De tweede pijler onder de ontmoetingen is het 
opgenomen worden in elkaars leefwereld. Dus 
echt onderdeel zijn van het gezin, daar ook 
inwonen gedurende het verblijf en andersom 
de mensen hier ook in huis ontvangen en 
onderdak bieden. Zo leer je elkaar echt kennen 
en ontstaan er vriendschapsbanden. Piet 
vertelt: “Het echtpaar waar wij al jaren contact 
mee hebben is binnenkort 25 jaar getrouwd, 
wij gaan daarheen. We zijn uitgenodigd om dat 
met hen te komen vieren en dat gaan we dus 
ook beslist doen. Zo vertrouwd voelt dat.” 
Minimaal één keer per jaar wordt een uitwis-
selingsweekend georganiseerd. Het ene jaar 
hier en het andere jaar daar. Vooral jongeren 
worden aangemoedigd mee te gaan. Jongeren 
groeien op in een wereld waarin we ons steeds 
meer bewust worden van de waarde van inter-
nationale contacten; van de kracht van elkaar 
kennen en zo niet te vervallen in algemeen-
heden en vooroordelen. Juist daarom is zo’n 
uitwisseling waardevol.  

Jolanda Lemcke



                                                    

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

WWW.GENGTUINENPARKMACHINES.NL 

*advies 
   *levering 
      *verhuur 
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openingstijden per 08-04-2011 
Ma t/m vr                   8.00-18.00 
Ma -en do avond    18.45-21.00 
Zaterdag                    8.00-17.00 

       Schaikseweg 82a 
    4143 HH Leerdam 
         0345-642164 
         06-23801414 

Vraag naar onze interessante afhaalprijzen



 

 
 
INSTALLATIEBEDRIJF  DEN BESTEN  

INSTALLATIEBEDRIJF 
 

DEN BESTEN 

 
 

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

Dorpsweg 47 - Zijderveld 
Telefoon 0345 - 641298 

 

TAXI en ZIEKENFONDSVERVOER 
 
Voor meer informatie kunt u ons 
vrijblijvend bellen 

 
 
 
 

Nijverheidstraat 24 4143 HM Leerdam Fax (0345) 61 33 94 

 

ALLES VOOR UW 
NACHTRUST! 

Fonteinstraat 13b 
4141 CE  Leerdam 
T 0345 – 619292 

E info@peterbalsters.nl 
I www.peterbalsters.nl 

 



Woensdag 23 mei was ons jaarlijks reisje.
‘s Morgens om kwart over 8 werden we verzocht 
om bij het Partycentrum Schoonrewoerd te 
staan. Daar konden we in de bussen stappen 
en reden we richting Rotterdam. De eerste stop 
was in Ridderkerk bij chocolaterie Noppen.

Daar stond de koffie al klaar met een heerlijk 
gebakje. Meneer Noppen vertelde ons hoe 
chocolade gemaakt wordt en hij maakte voor 
ons heerlijke bonbons, ook mochten we de 
cacao proeven, de echte  waar de bonbons van 
gemaakt worden. Er was ook een film over hoe 
de cacaobonen groeien en geoogst worden.

Om half 12 reden we verder naar de 
scheepswerf de ‘Delft’ daar gebruikten we de 
lunch en kregen we een rondleiding. De Delft 
is een 18e eeuws oorlogsschip, hiervan wordt 
op deze scheepswerf een replica gemaakt. De 
vrijwilligers vertelden er naar hartelust over.

Daarna zijn we een klein stukje verder 
gereden en kwamen we bij Spido, dat is een 
rondvaartboot die door de haven van Rotterdam 
vaart. Wij zagen Rotterdam vanaf het water. 
De verschillende laad- en losplaatsen met 

containers rijen hoog. Ook kwamen we langs 
de SS Rotterdam die aan Katendrecht ligt 
afgemeerd. Dit is het voormalig vlaggenschip 
van de Holland-Amerika lijn. In de jaren 
90 bleek de Rotterdam niet meer aan de 
veiligheidseisen te voldoen en het schip werd 
door een woningcorporatie gekocht, die het 
voor een slordige 240 miljoen euro zou hebben 
verbouwd. Er zijn  nu  horecavoorzieningen en 
winkels in en er worden congressen gehouden. 
Terug aan gekomen aan de wal is het tijd om 
huiswaarts te gaan en ergens te gaan eten.

Dat dineren was voor velen een raadsel. Waar? 
Maar we kwamen uit in Hoornaar ‘Onder de 
Linden’. Daar stonden de tafels al keurig klaar 
en werden we voorzien van een heerlijk diner. 
Dat was het weer voor dit jaar, nog een klein 
stukje rijden en we waren thuis. Bedankt voor 
deze mooie dag met veel zon. Voor de najaars 
avond ontvangt u weer een uitnodiging.

De eettafel is  13 september, 11 oktober, 15 
november. Opgeven bij: mevr. Frieda Verrips 
 642076. Helaas loopt de belangstelling 
voor de open eettafel terug. Als we komend 
seizoen minder dan 20 gasten hebben, zijn wij 
genoodzaakt met de open eettafel te stoppen. 

Ouderengym is er elke woensdagmorgen 
in het Partycentrum (behalve de vakanties) 
Inlichtingen bij mevr. M van Santen 641683

Wij wensen u een fijne zomer.
het Bestuur

Stichting Ouderenkontakt Schoonrewoerd



 

 

 

Particuliere verkoop van  
bomen, struiken en hagen. 

Aan de Diefdijk 18 te Schoonrewoerd 
 
Verkoop van allerlei soorten zoals: 

 Dakplantaan 
 Beukenhaag 
 Fruitbomen 

Beste kwaliteit bomen tegen 
scherpe prijzen 

 

Tip :  Plant uw boom of struik in de maanden 
oktober t/m april. Dit scheelt in prijs en is beter 

voor uw boom of stuik. 

 
Vraag naar de mogelijkheden of advies. 
Evert van Brenk tel: 0643554916 
Mail : evertvanbrenk@kpnmail.nl 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Adres: Overboeicop 5.
3. Geboortedatum: 27 oktober 1962. 
4. Geboorteplaats: Schoonrewoerd.
5. Beroep: timmerman en houthandelaar.
6. Getrouwd met: Corine Zwijnenburg.
7. Kinderen: Lydia (22), Renske (20), Elze 

(17), Alexander (13) en Wouter & Rutger 
(8).

8. Huisdieren: geen.
9. Hobby’s: varen, vissen en lezen,
10. Leuk in je werk: een tevreden klant.
11. Iets wat je vervelend vindt aan je 

werk: er gaat zoveel tijd in zitten. 
12. Lievelingsmuziek: klassiek.
13. Wat voor soort TV-programma’s vind 

je leuk/interessant: journaal.
14. Favoriete lectuur/boeken: Amerikaanse 

romans, Terdege, Landleven, visblad en 
Donald Duck.

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

16. Lievelingseten: Lasagne.
17. Mooiste auto: Audi A4-Avant.
18. Mooiste / leukste vakantieland: 

Nederland en dan met name Drenthe.
19. Favoriete vakantiebesteding: met mijn 

1. Naam: 
Gerrit Verhoef

gezin heerlijk relaxen aan vaar-, vis- en 
zwemwater.

20. Wat vind je van politiek: er wordt veel 
en lang over plannen gepraat, maar er 
wordt weinig van uitgevoerd.

21. Welke krant lees je en waarom juist 
deze: RD, een verantwoorde krant voor 
ons gezin.

22. Hoe ben je in Schoonrewoerd terecht-
gekomen: 24 jaar geleden hebben we 
hier een huis gekocht.

23. Wat doe je/beteken je voor Schoon-
rewoerd: sommige mensen uit Schoonre-
woerd laat ik er warmpjes bij zitten.

24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: 
de Wiel.

25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: 
achterzijde melkfabriek.

26. Wat mis je in Schoonrewoerd: een 
zwembad voor de kinderen.

27. Leuk aan Schoonrewoerd: het dorpsge-
voel, positieve betrokkenheid bij elkaar.

28. Wat vind je vervelend en waarom: 
mensen die hun afspraken niet nakomen, 
dan loopt je eigen planning in de war.

29. Waar ben je trots op: twee cliënten van 
Syndion werken al enkele jaren begeleid 
bij mij, terwijl zij elders niet lang bleven.

30. Waar heb je spijt van: dat ik vroeger op 
school niet beter mijn best heb gedaan, en 
dat ik mijn typediploma nooit heb gehaald.

31. Wie bewonder je het meest en 
waarom: mijn vrouw, omdat zij al 28 jaar 
van mij houdt.

32. Wat is je hartenwens en waarom: 
samen met mijn gezin gezond oud mogen 
worden.

33. Voor het laatst gehuild: bij een begra-
fenis.

34. Leukste jeugdherinnering: crossen met 
vrienden op de A27 met mijn crossmotor.

35. Droomvakantie: met een camper een 
rondreis door Canada maken.

36. Wie wil je nog eens ontmoeten: -
37. Waar maak je je boos over: mensen die 

spullen van een ander vernielen of stelen.
38. Waar ben je blij mee: dat ik de gezond-

heid ontvang om voor mijn gezin de kost 
te verdienen.



39. Waar heb je moeite mee: vroeg opstaan.
40. Welke hoop koester je: lijkt mij dezelfde 

vraag als je hartenwens.
41. Goede eigenschap: behulpzaam. 
42. Slechte eigenschap: slordig en soms een 

beetje ongeduldig.
43. Waar voel je je het meest bij 

betrokken: mijn gezin, familie, vrienden 
en de kerkelijke gemeente.

44. Waar maak je je het meest zorgen 
over: dat steeds meer mensen de Bijbel 
niet meer als wegwijzer in het leven zien. 

45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je 
ermee doen: voor al mijn kinderen een 
huis kopen.

46. Gouden tip voor de Klepper: meer in 
kleur afdrukken.

47. Wat moeten de inwoners van Schoon-
rewoerd echt van je weten: als ze een 
timmerman of een mooi vrachtje haardhout 
nodig hebben, ze me altijd kunnen bellen.

48. Wat zou je direct aanpakken als je een 
poosje, bijvoorbeeld een jaar, burge-
meester van Schoonrewoerd zou zijn: 
dat zwembad voor de kinderen aanleggen.

49. Vraag van Maurits Oudenaarden (50 
vragen vorige keer): hoeveel boom-
stammen gaan er per jaar door je 
handen voordat ze allemaal als 
haardhout in zakjes zijn verpakt?:
Ze gaan niet door mijn handen maar het 
gebeurt grotendeels machinaal, dat zal 
ongeveer 600.000 kg hout zijn.

50. Aan wie moeten wij de volgende 
keer de 50 vragen stellen: Jos Baars.

Welke vraag moeten wij van jou aan 
deze persoon stellen: Welke oldtimer 
tractor is jouw favoriet ?

Waar gebeurd?
Jaren geleden vertelde iemand mij een verhaal 
over iemand, een boer, de man leeft allang niet 
meer, maar z’n kinderen nog wel, daarom noek 
ik maar geen namen. We hebben wel eens voor 
die man gewerkt, zover als ik hem kende, nogal 
een ruw mens, een gifkikker (driftig iemand). 
Het zou in mijn ogen toch echt waar gebeurd 
kunnen zijn zoals ze mij verteld hebben.

Baas en hond
Zoals ik al zei, het was een hard werkende 
kleine boer, hij had zo’n huis-, tuin- en keuken-
hondje, je weet wel niet zo groot, zo’n hondje 
dat het liefst de hele dag buiten is, de hele dag 
bij z’n baasje. Zie je de baas, zie je het hondje, 
en zie je het hondje zie je z’n baas, gaat overal 
mee naar toe.
Op een ochtend moest die boer gaan “bloten” 
of een kop van ’t land gaan maaien met een 
zeis. Waar een machine niet makkelijk bij kan 
komen, werd vroeger vaak gedaan met een 
zeis. Hij wond een zak om de zeis en bond 
deze vast met een touwtje. Omdat het land 
wat verder van huis lag, gunde hij zich geen 
tijd om thuis te gaan eten, deed een paar 
sneeën brood in een papieren zak of krant en 
stak deze in de buitenzak van z’n jasje of kiel 
en ging op pad. Uiteraard liep het hondje mee. 
Daar aangekomen trok hij z’n jasje of kiel uit 
en ging aan ’t werk. 
Toen het tijd was om een sneetje brood te eten, 
liep hij naar zo’n jasje of kiel, maar wat zag hij, 
de krant of zak in snippers en geen brood. Ja, 
een mens maakt ook wel eens een misstap, 
maar dit hondje had, wat hij nog nooit eerder 
gedaan had, ook een misstap begaan, hij had 
het brood van z’n baasje opgegeten. De man 
maakte zich zo boos, hij riep het hondje: ‘Kóm 
híér!!, híér kómén zeg ik!!’ Je weet hoe zo’n 
hondje dan is, hij hoort dat ’t baasje heel boos 
is, dan komen ze bijna kruipend naar je toe, 
en gaan aan je voeten liggen rillen van angst. 
Hij pakt het hondje ruw bij z’n nekvel en duwt 
hem in de zak die om de zeis zat en bond deze 
met het touwtje dicht. Ik verzuip je kreng!! en 
smeet de zak met het hondje in de sloot en 
zonder op of om te kijken liep hij met z’n boze 
kop naar huis.
Zit aan tafel een sneetje brood te eten en 
wie komt daar aan? Het hondje, tong uit z’n 
bek van het rennen en drijfnat en gaat strak 
tegen z’n baasje z’n benen zitten rillen als een 
rietje (het touwtje was kennelijk van de zak 
los gegaan). Die boer was hard, je mag wel 
zeggen keihard, maar toen, ja toen werd zelfs 
dat harde hart van die boer week en haalde hij 
het hondje weer aan.
Waarschijnlijk weten de ouderen nog wel wie 
die boer was.

Bikker



HET ADRES VOOR UW AFVAL 

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



Vraagt u zich wel eens af wat de gevolgen kunnen 
zijn van de straling om u heen? GSM, draadloos 
internet, wekker, TV, dect-telefoon, elektrische 
deken, spaarlampen, magnetron, etc.) 
Bent u zich ervan bewust dat elektromagnetische 
velden en golven schadelijk voor uw lichaam zijn?
Bent u moe of heeft u klachten die een dokter 
niet kan verklaren? Stralingsbelasting is dan een 
mogelijke oorzaak.

Voor meer informatie over
• het doormeten van uw woning of kantoor
• een vitaliteittest voor u en uw gezin
• bescherming tegen elektromagnetische 

en hoogfrequente straling
• bescherming tegen geopatische straling

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

 

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

 

 

Kerkeland 14 4145 NE Schoonrewoerd 

 

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739 



Een eerste steen
Zaterdag 31 maart werd de “eerste steen” 
gelegd, gemetseld in de gevel van de nieuwe 
kerk van de Hersteld hervormde gemeente van 
Schoonrewoerd. Die eer kreeg dominee Groe-
nenberg van hier, hij mocht de “eerste steen” 
inmetselen.

De kerk wordt gebouwd door aannemer Bijkerk 
uit Sliedrecht, als oud-aannemer doet het altijd 
nog een beetje pijn als een aannemer van 
ver hier op ons dorp komt bouwen, gelukkig 
hoorde ik dat het stukadoorswerk wel door 
onze eigen stukadoor, die we hier op het dorp 
hebben, uitgevoerd zal worden.

Dorpshuis
Toen in 1967 ons dorpshuis gebouwd mocht 
worden, wat ook een bijzonder gebouw is, 
wel met subsidie van het rijk, maar het 
grootste bedrag moest de gemeente zelf 
ophoesten. Gelukkig waren we toen nog baas 
in eigen huis, een zelfstandige gemeente. 
De architect maakte een begroting, zo ook 
een onafhankelijk calculatiebureau. En B en 
W, burgemeester Visser en de wethouders, 
vroegen aannemersbedrijf Bikker een 
begroting, deze waren alle drie boven het 
bedrag wat de gemeente ervoor uitgetrokken 
had, dus moest er fors bezuinigd worden.  
Probeer wel het werk binnen de gemeente 
te houden, was het advies, waardoor wij het 
dorpshuis gebouwd hebben en zoveel mogelijk 
de onderaannemers uit ons dorp het werk op 
hun gebied laten maken. 

Commissaris van de koningin
Het gemeentebestuur van Schoonrewoerd 
verzocht de commissaris van de koningin van 

Zuid-Holland om de eerste steen te komen 
leggen. Dit verzoek heeft hij ingewilligd en hij 
kwam samen met z’n vrouw de eerste steen in 
de gevel metselen. Hierbij mocht ik de specie 
binnen handbereik aanbieden. 

Nog meer eerste stenen
We hebben enkele woningen in Leerbroek en 
enkele woningen in Nieuwland en enkele in 
Papendrecht gebouwd waar den “eerste steen” 
in de gevel gemetseld moest worden, maar hier 
op Schoonrewoerd waar we heel wat woningen 
gebouwd hebben, kan ik me zo gauw maar één 
woning herinneren, dit was de woning van de 
evangelist Braaksma, gebouwd in 1970.

In het oude schoolhuis waar wij in wonen, is 
een eerste steen gemetseld, deze is niet van 
hardsteen, deze steen is nogal aangetast door 
de tand des tijds, zodat het jaartal moeilijk te 
zien is. Volgens mij staat er 1845, maar in het 
boek van Schoonrewoerd van 1880 tot 1980 
staat een foto van ons huis en de eigenaar van 
deze foto schrijft dat de foto in 1845 gemaakt 
is en daarop lijkt het toen al een oud huis. 

Jammer dat Jan de Leeuw niet 
meer leeft, hij had wel voor 
me willen uitzoeken wanneer 
de onderwijzer J.H. Nout ??? 
heeft geleefd. Hij heeft de 
eerste steen gelegd, maar ook 
de naam is moeilijk te lezen, 
dit is iets voor iemand die een 
hobby heeft in het graven in 
de oude geschiedenis van 
Schoonrewoerd.

Bikker



Sterk
sierhekwerk

Vakkundig werk in:

Sterk VOF • Hoogeind 7 • Leerdam • Tel. 0345-618418

• (sier)hekwerken

• garage- en bedrijfsdeuren

• Inrijpoorten

• Automatisering van deuren 
en inrijpoorten

Oók uw adres 
voor Hörmann 
garagedeuren



Beste mensen van Schoonrewoerd en 
omstreken,
  
Ook deze keer willen wij als Regenboogschool 
graag onze bijdrage leveren aan dit veelge-
lezen blad. Juist op deze manier kunnen wij u 
op de hoogte houden van alle dingen die wij op 
school doen. Zeker in deze tijd gebeurt er heel 
veel in het groot en in het klein op school.
Om maar een voorbeeld te geven: we hebben 
pas de verjaardagen van alle juffen gevierd 
met de hele school. Dat geeft veel voorbe-
reiding maar zeker ook heel veel vreugde en 
plezier bij zowel de kinderen als de juffen. 
Anderzijds zijn we als school druk bezig met 
alle huidige ontwikkelingen op het gebied van 
‘opbrengstgericht werken’, ‘ontwikkelingsper-
spectief opstellen’ en ‘HandelingsGericht-
Werken (HGW)’. Die afwisseling maakt ons vak 
zo boeiend en het houdt ons als leerkrachten 
scherp en stralend. Ik wens u veel leesplezier!

Voor foto’s van alle genoemde activiteiten en 
nog veel meer verwijs ik u graag naar onze 
website: www.cbs-ichthus.nl

Schoolreis groep 3 t/m 7: 
Dolfinarium Harderwijk
Woensdag 25 april zijn de kinderen naar 
Harderwijk geweest. Een prachtig park waar 
enorm veel te doen is voor zowel de jongere 
als de oudere kinderen. Ze hebben genoten 

van de shows en de dieren die 
ze van dichtbij konden zien 
en aanraken. Maar ook de 
speeltuin met alle attracties 
was een groot plezier voor de 
kinderen. 

Schoolkamp groep 8: 
Op de fiets 
naar Loon op Zand
Maandag 7 mei was dan 
eindelijk groep 8 aan de beurt: 
helemaal op de fiets naar Loon 
op Zand. Van te voren zagen 
enkele kinderen en ouders 

er best tegenop, maar het is allemaal prima 
verlopen. Iedereen heeft de hele tocht mee 
gefietst en we hadden slechts één keer een 
lekke band. We zijn eerst naar Kamp Vught 
geweest en hebben daar veel geleerd over het 
leven tijdens de Tweede Wereldoorlog in dit 
kamp. Daarna lekker naar het kamphuis waar 
we nog heerlijk in de bossen hebben gespeeld. 

Dinsdag zijn we op de fiets naar de Efteling 
geweest en hebben ons daar de hele dag 
prima vermaakt. ’s Avonds was het uiteraard 
tijd voor een echte Bonte Avond waar iedereen 
zijn beste beentje heeft voorgezet… tjonge, 
wat een talenten zitten er in de groep, prachtig 
hoe sommigen ineens een heel onvermoede 
kant van zichzelf laten zien! 

De volgende dag zijn we op de fiets naar 
Heusden geweest waar we een speurtocht 
door het oude stadje hebben gevolgd. Daarna 
ging het weer richting Schoonrewoerd waar 
we moe maar zeer voldaan weer van de fiets 
stapten. Het was een geweldig leuk kamp met 
een prima sfeer!

Nieuws van de Regenboog



Verjaardag van de juffen
Woensdag 16 mei hebben we met alle juffen 
en de hele school onze verjaardag gevierd. Het 
thema was “FEEST” en dat was het ook! Het 
begon eerst al in de hal waar 
we met elkaar uitbundig hebben 
gezongen. Daarna moesten alle 
juffen in duo’s een Nederlands-
talig lied nazingen. Dat was 
natuurlijk hilarisch om te zien 
(en te horen). De stemming zat 
er op die manier al goed in. 
Daarna gingen de kinderen in 
gemengde groepen 4 workshops 
volgen: trommelen op bongo’s, 
spel op de mat (jongens-tegen-
de-meiden) en het spel ‘wie-
is-het?’, cupcakes versieren en 
jazzdans. 
Het was enorm gezellig en 
overal zag je vrolijke gezichten. 
Uiteraard was er ook iets lekkers 
te drinken en te eten en aan het eind van de 
morgen konden alle ouders komen kijken en 
luisteren naar de afsluiting. Het was een zeer 
geslaagde dag! 

Nieuwe ontwikkelingen op de Regenboog
In het schoolplan voor 2011-2014 hebben we 
voor onze school welbewust een nieuw motto 
opgenomen, namelijk:

 “Eigentijds onderwijs met zorg en 
aandacht voor het individuele kind”

We maken ons sterk voor goede zorg die zoveel 
mogelijk past bij de eigen mogelijkheden en 
talenten van ieder kind. 

Komend schooljaar willen we met extra 
personele inzet en het werken in kleine 
groepen dit nog meer gaan uitwerken op twee 
aandachtsgebieden:

1. Talent gericht
Naast de kinderen die extra hulp en steun 
goed kunnen gebruiken, gaan we (meer-)
begaafde kinderen extra uitdagingen bieden 
door projectmatige opdrachten. 
Deze kinderen zullen op een gegeven moment 
zelfstandig aan eigen projecten werken. 
Hiervoor wordt ondersteuning gegeven door 
een gespecialiseerde leerkracht. Maar het 
werken eraan gebeurt vooral in het dagelijks 
programma van de groep gedurende de hele 
week. Op deze manier leren de kinderen 
zelfstandig en samenwerkend allerlei 



aspecten van een project te benaderen en 
op te lossen. Creativiteit, ict-vaardigheden, 
oplossingsgericht denken en werken zijn 
onderdelen die hiervoor nodig zijn en verder 
ontwikkeld gaan worden.

2. Sociaal oké!
Dit aandachtsgebied kent 
verschillende onderdelen. 
Allereerst gaan wij dieper in op de 
stof die aangeboden wordt in onze 
methode “Kinderen en hun sociale 
talenten”. Op die manier kunnen 
de kinderen ‘handvaten’ die ze 
leren daadwerkelijk toepassen in 
het dagelijks omgaan met elkaar. 
Daarnaast denken wij met 
name aan extra ‘faalangst trai-
ningen’ voor kinderen die dat 
nodig hebben. Kinderen die net 
dat beetje extra aandacht nodig 
hebben om hun zelfvertrouwen, 
sociale omgang en vaardigheden 
uit te bouwen en handen en voeten 
te geven. Dit kan soms extra in de 
klas worden aangeboden. We denken ook aan 
een specifieke trainingsmogelijkheid door een 
gespecialiseerde leerkracht. 
Wij vinden het belangrijk en uitdagend om hier 
volgend schooljaar mee aan de slag te gaan en 
weten zeker dat alle kinderen hier profijt van 
zullen hebben! 

Afscheid juf Relie
Na ruim 28 jaar in het onderwijs gewerkt te 
hebben, waarvan 22 jaar op onze Regen-
boogschool in Schoonrewoerd,  zal juf Relie 
Hermans van haar welverdiende pensioen 
gaan genieten. Het zal heel vreemd zijn om 
haar vertrouwde gezicht straks niet meer op 
onze school te zien. Altijd is zij druk in de 
weer met haar kleuters en zorgt zij ervoor dat 
het lokaal er pico bello uit ziet. De kinderen 
worden steeds weer aangemoedigd om nieuwe 
werkjes en opdrachten te leren. En als je iets 
niet weet hoef je het haar maar te vragen: ze 
weet (bijna) altijd wel het goede antwoord. 
Op woensdag 4 juli zal haar afscheid op school 
worden gevierd. ’s Avonds zal er een receptie 
zijn. Ieder die haar de hand wil drukken is van 
harte welkom. We denken met name ook aan 
oud-leerlingen en ouders. De tijd van deze 
receptie is van 19.00 uur – 20.30 uur. Van 
harte welkom!

Wiskunde Kangoeroe Wedstrijd
Onlangs hebben 10 leerlingen van onze 
school meegedaan met de landelijke 

Wiskundewedstrijd. Deze wedstrijd is speciaal 
voor die kinderen die bovengemiddeld inzicht 
hebben in rekenen en wiskunde. De kinderen 
hebben op hun eigen niveau meegedaan en 
het was best pittig. Echte wiskundige opgaven, 
werken met grafieken en tabellen, ze hebben 
er een hele morgen hard aan gewerkt.

Eind mei kwam de uitslag binnen en daaruit 
bleek dat onze kinderen het geweldig hebben 
gedaan! Anne Swaanen uit groep 6 had van de 
120 punten er 96 behaald en dat is een heel 
hoog percentage. Haar broer Bram uit groep 7 
had er 80 van de 120 punten wat ook heel goed 
was. En Denise Abbel uit groep 8 had er 69 van 
de 120, een prima prestatie. Alle deelnemers 
hebben mooie prijzen gekregen en de 4 besten 
kregen ook nog een mooi wiskundespel. 
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Bijna vakantie
Dit is de laatste Klepper van dit schooljaar. 
Het jaar is (weer) omgevlogen en we mogen 
terugzien op een mooi jaar waarin vele fijne 
en goede dingen zijn gebeurd. Voor mij was dit 
het eerste jaar op de Regenboog en inmiddels 
voel ik mij helemaal thuis op onze prachtige 
school. 
U bent trouwens altijd van harte welkom om 
zomaar eens binnen te lopen en een kijkje te 
nemen in onze school. Het kan niet missen: 
het is die blauwe school aan het eind van de 
Noorderwoerd met dat grote plein eromheen 
en dat prachtige uitzicht over de landerijen.
Ik wens u namens de hele school een goede 
vakantie toe.

Hartelijke groet,
 

Caroline van Reenen – Sterk
Locatieleider CBS Ichthus, Regenboog



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drs. B.J. (Jan) Schuitemaker  
Dorpsstraat 30 
4145 KC Schoonrewoerd 
T 06 13703549 
 
info@thecareercoach.nl 
www.thecareercoach.nl 

 
 

 

TE  HUUR 
 

Wij hebben twee nieuwe luxe 
6-persoons chalets op bungalowpark 

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

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

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

pannenkoekenhuis en midgetgolf. 
Boek nu vast uw vakantie en bel 

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

 telefoon 0345-641976  
 

www.vakantiehuisjeopdeveluwe.nl 
 

Naseizoen nu met korting!!!! 
 



Trektocht 1985
In de vorige Klepper schreef ik, dat we, toen de 
scholen lentevakantie hadden, met een groep 
van de SIA even naar Engeland zijn geweest.
Na weer aan enkele wandeltochten hier in 
Holland deelgenomen te hebben, was het voor 
de scholen alweer zomervakantie. Ook toen 
vond ik de tijd al snel gaan, laat staan nu, nu 
we zoveel ouder geworden zijn.

27 jaar geleden
Nu schrijf ik over de zomer van 1985, dit is 
27 jaar geleden, voor mij moeilijk te bevatten, 
deze 27 jaar zijn voor mij als een schaduw 
voorbij gegaan. In m’n geheugen en op m’n 
netvlies zijn die meisjes die toen mee geweest 
zijn, nog diezelfde meisjes, zoals ze er toen 
uitzagen. Ja, als je dan echt tot de werkelijk-
heid komt, dan hoor je dat die meisjes van 
toen, allang moeder geworden zijn en zelf al 
dochters hebben van 10 tot 14 jaar. Ja, en zo 
zou ik nog wel een poosje door kunnen gaan. 

Giethoorn
Onlangs waren wij in Giethoorn, en zijn toen 
even bij Alberta van Orsel geweest. Alberta 
was het meisje dat toen we met de SIA naar 
Soestdijk geweest zijn en daar op 30 april 1972 
een mand kaas en bloemen aan de koningin 
mocht geven, zei: “Ik ben ook jarig”. Ze kreeg 
toen een zoen van de koningin en dat “meisje” 
is nu 30 april 50 jaar geworden. Ja 50 jaar, waar 
is de tijd gebleven. We hadden haar nadat ze ± 
38 jaar geleden is verhuisd naar Giethoorn niet 
meer gezien, we herkenden haar niet meer. 
Ook Marjo de Leeuw uit Boeicop, eveneens een 
oud SIA lid, had ik al in geen 40 jaar gezien 
en ook haar herkende ik niet, maar genoeg 
hierover.

Joegoslavië
Laat ons nog maar even genieten van de herin-
neringen die wij hebben aan de zomervakantie 
van 1985, toen we met een groep SIA kinderen 
een trektocht door Joegoslavië gemaakt 
hebben. Zelf hadden we al verschillende keren 
met een groep van de SIA een trektocht door 
Joegoslavië gemaakt, maar voor deze meisjes 
was alles nieuw.
De tunnel naar Slovenië was nog niet klaar en 
de pas was verboden voor caravans en aanhan-
gers, zodat we ook nu door Italië gingen, ook 
wel interessant. Wat geld wisselen, je was er 
zo miljonair, voor één gulden kreeg je heel veel 
lires. Wat fris of een echt Italiaans ijsje kopen 

en dan weer verder naar de Sloveense grens, 
naar een camping in Metlica. De volgende dag 
opbreken en weer verder, een camping dicht 
bij de Plitvice meren, daar kun je heerlijk 
zwemmen en er zijn veel watervallen. Een 
prachtgebied. Op een markt in Jayse even rond 
snuffelen en toen naar Sarajevo, een prachtige 
oude stad met van die smalle straatjes waar 
koperslagers allerlei koperen souvenirs zitten 
te maken, leerbewerkers riemen en tassen 
van schapenleer maken en waar je schoen-
poetsers je schoenen kunt laten poetsen. Een 
moskee met minaret, daar zie je de mannen 
hun schoenen uittrekken, hele rijen schoenen 
staan dan buiten. De vrouwen mogen daar niet 
naar binnen, die blijven buiten staan, dat was 
voor ons vreemd. Nu er hier in Holland zoveel 
moskeeën gebouwd zijn, zullen de kinderen 
van nu, daar helemaal niet vreemd van op 
kijken. 

Turkse brug
Dan naar Mostar, ook al zo’n prachtige oud 
stadje, met de beroemde “Turkse brug” dit 
alles was voor de burgeroorlog daar, toen was 
de brug al eeuwen oud met marmeren treden 
enz. Jammer genoeg is die brug in die oorlog 
in puin gebombardeerd. Ik krijg de rillingen 
nog over m’n lijf als ik denk aan die beelden 
op TV die een Amerikaanse luchtmacht officier 
liet zien, hij zei: “Ik heb het bommen laten 
regenen.” en liet beelden zien van zoveel 
monumentale gebouwen die in puin lagen. 
Beelden die ik liever niet had gezien. Ze zijn 
onuitwisbaar op m’n netvlies blijven staan. 
O.a. een bus met schoolkinderen die vanuit 
de lucht in brand geschoten was, daarop zag 
je kinderen, sommigen brandend, de bus 
uitvluchten, anderen zijn levend verbrand. 
Wat kan een mens in oorlogstijd sadistisch 
zijn door dat vanuit het vliegtuig dat de bus in 
brand geschoten had te filmen en te tonen aan 
de Serviërs om die murw te krijgen zodat ze 
stoppen met die burgeroorlog. De beroemde 



brug is weer opgebouwd, zal wel niet zo mooi 
meer zijn als voorheen, maar vanuit de verte 
hetzelfde model, we hebben het op een film 
gezien. 

Onlangs ben ik naar een avond geweest waar 
Isabella Langerak van ’t Zand (semmelaantje) 
dia’s liet zien waar ze zelf geweest en rond-
getrokken heeft, die meid maakt je jaloers. 
In de Kaukasus in Georgië, Azerbeidzjan en 
Jordanië, enz. geweest. Maar we gaan weer 
verder met onze trektocht naar Split, aan de 
kust dus, heerlijk spelevaren op luchtbedden, 
naar een eiland geweest, aan een reispicknick 
deelgenomen. Daar zie je ook nog dolfijnen 
spelen in zee. Na een paar dagen verder langs 
de kust naar Zadar, ook al zo’n mooie oude 
stad aan het water, maar ja, onze veertien 
dagen waren bijna om en we moesten aan 
de terugweg gaan denken. Nu namen we een 
andere route via Graz in Oostenrijk, ze konden 
van het kamperen niet genoeg krijgen. Naar 
een camping bij Rust bij het Neusliedersee. In 
het dorpje Rust zit op bijna ieder gebouw een 
ooievaarsnest. In het midden van dat meer zie 
je uitkijktorens staan van Hongarije, daar was 
het “ijzeren gordijn” nog dicht. We waren wel 
bij het plaatsje Rust, maar we hadden zelf nog 
geen rust.

Opera in Wenen
De andere dag, tenten weer opbreken en weer 
verder, op naar Wenen, de stad van de muziek, 
hoewel ik zelf helemaal niet muzikaal ben en 

meisjes van 10 tot 14 jaar in mijn ogen daar 
nog vrij jong voor zijn, werd er toch besloten 
om een nacht in Wenen te blijven en ’s avonds 
naar de volksopera te gaan, dan kunnen de 

kinderen thuis wat 
vertellen. ’s Avonds 
allemaal opgetut, wat 
allemaal in en achter de 
bus moest gebeuren, 
want we stonden niet 
op een camping maar in 
een park bij de Donau-
toren, en daar ging 
het spul als dametjes 
gekleed en opgesmukt 

naar de opera. De aller-goedkoopste plaatsen 
voor kinderen waren helemaal bovenin “staan-
plaatsen”, nou ja, je kon op de grond zitten 
en door de tralies van het balkonhek kijken of 
daar op hangen, maar we zijn binnen geweest 
en hebben een echte opera gezien. Maar ook 
daar kwam een eind aan.
Terug naar de busjes, die in het park stonden, 
maar ja, in ’t park is geen camping en wij als 
chauffeurs willen eerst wel slapen voordat we 
weer gaan rijden. We hadden wel eens gezien 
hoe padvinders het deden, nou waren die 
meisjes die we bij ons hadden geen padvind-
sters, maar ze deden niet voor jongens onder 
en hielden wel van een avontuurtje. Een dekzeil 
op de grond, schoenen uit en in hun slaapzak 
naast elkaar in het rond op het zeil, we trokken 
een ander dekzeil over hun heen, bij de vier 
hoeken een haring in de grond en slapen maar, 
onder de Donautoren in de open lucht, een 
pracht gezicht. Er staken 16 meidenkopjes uit 
het zeil en Arie en Henny Schreuders sliepen 
in hun busje en m’n vrouw en ik probeerden 
in ons busje te slapen. M’n vrouw was meer 
een waakhond, die zat meer door het raam 
van de bus te kijken, ze zag nog een man met 
een hond lopen, ze dacht als dit maar goed 
afloopt, maar alles ging goed, de kinderen 
gedroegen zich voorbeeldig, iedereen bleef 
liggen. Gelukkig werden we niet weggejaagd 
door de politie, want zoiets mag natuurlijk 
niet. Maar we deden wel meer wat niet mocht. 
De andere dag opruimen en weg rijden naar 
het eerste het beste wegrestaurant, daar een 
broodje en thee en in de toiletruimte de slaap 
uit de ogen wassen en een beetje opfrissen, 
veel verfrissingspul gebruiken dan rook alles 
weer fris en op naar huis. Daar kwamen we 
totaal “uitgerust” of uitgeput aan, maar we 
hadden weer heel veel gezien en beleefd, en 
mochten weer behouden thuis komen.

Bikker
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WELKOM!
De mooiste woonwinkel van de regio bevindt 

zich tegenwoordig in Leerdam. Van Zanten 

wonen & slapen is namelijk spectaculair ver-

bouwd. Kom daarom naar onze vernieuwde 

winkel. Wij zijn erg benieuwd naar uw reactie. 

En speciaal voor deze gelegenheid hebben 

wij ook nog een prachtige aanbieding.

Graag tot ziens in onze 

nieuwe winkel EEN
NIEUWE

PVC
VLOER

ACTIE!
ALLES INCL

 €59.95
PVC + EGALISEREN +

LIJM + VAKKUNDIG
LEGGEN*

vanaf

 
Gespecialiseerd in: 
 nieuwetijdsboeken en muziek (New Age) 
 informatie over cursussen / therapieën, zoals 
yoga, zen, t’ai chi chuan, gestalt, 
hypnotherapie 

 aromalampjes en diverse geuroliën 
 wierook, sieraden en gezondheidsstenen 
 alle andere boeken op bestelling ook leverbaar 

 
 
Loop eens vrijblijvend binnen ! 

 
Openingstijden: 
Dinsdag  10.00 – 17.00 uur 
Woensdag t/m vrijdag 13.00 – 18.00 uur 
zaterdag  10.00 – 17.00 uur 
(op koopavond gesloten) 
 
Geertje Kuipers telefoon: 0345 - 515293 
 e-mail: kraanvog@xs4all.nl 
 www.boekhandeldekraanvogel.nl 

 

 
 

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

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

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

 



Wandeling: willen, kunnen en kennen
Tijdens onze wandelingen willen we altijd goed 
opletten en om ons heen kijken. Naar kuilen 
in de weg, bloemen en planten, naar hazen, 
reeën en fazanten, naar bijzondere bomen, 
gebouwen; er is zoveel te zien. Daarvan ziet 
u in De Klepper vaak maar weinig terug. Ik 
probeer de wandelingen zo te beschrijven 
dat u zelf wordt geïnspireerd om op pad te 
gaan, maar ik realiseer me goed dat dat niet 
altijd kan.  Eigenlijk mist u dan in de beschrij-
vingen best veel. U krijgt wel een indruk van 
waar we lopen, maar u kunt niet echt met ons 
meekijken. 

Als ik dat gedetailleerder zou willen beschrijven, 
worden de stukjes te lang en misschien ook 
wel wat saai. Maar er is nog een reden waarom 
ik niet in ga op elk vogeltje of mooi plantje: ik 
kan het niet, want ik ken ze niet!

Helaas moet ik bekennen dat ik kijk en luister 
(“Hoorde ik nou een uil?” Even staan we stil 
en spitsen figuurlijk onze oren.) en maar 
zo weinig kan benoemen. Een ree, ja, dat 
herkennen we goed. Een fazant lukt ook wel, 
zelfs aan het geluid. Een haas is al iets lastiger, 
want soms twijfel ik dan weer of het niet toch 
een konijn is. Meeuwen en ganzen kennen 
we als groep, maar de details van de mantel-
meeuw en de kokmeeuw of van de grauwe 
gans en de nijlgans… moeilijk hoor. Om nog 
maar niet te beginnen aan al die kleine fluiter-
tjes. Roodborst, niet moeilijk, maar hij moet 
wel even rustig gaan zitten. Hetzelfde geldt 
voor het winterkoninkje, die we veel zien in 
de struiken en die graag een eindje met ons 
meevliegt. Zo’n piepklein kastanjebruin propje 
dat hipt en fladdert met z’n staartje recht 
overeind. Al is ie vaak zo snel dat je dat van 
dat staartje nauwelijks kunt zien. 

Een mannetjesvink herkennen we wel, ook aan 
zijn liedje, maar een vrouwtjesvink is met al 
dat bruin weinig opvallend. Kwikstaart, merel, 
mus, kauwtje (of is het een kraai of toch een 
roek?), pimpel- en koolmees, ach als ik ze zo 
op een rijtje zet, lijkt het heel wat, maar er 
vliegt nog veel meer.

Nog een stap ingewikkelder vind ik de planten-
wereld. In het latere voorjaar en in de zomer, 
als alles volop bloeit, gaat het beter, maar 
in het vroege voorjaar als er vooral blad is, 
dan kom ik er zonder determineergidsje niet 

uit. (met zo’n gidsje valt het trouwens ook 
niet mee, maar met wat moeite lukt het wel.) 
Tegenwoordig hebben we tijdens de wandeling 
dus een rugzakje mee met de verrekijker, iets 
te snoepen en dat determineergidsje. Zo leren 
we bij en dat is dan weer een leuke bijkomstig-
heid bij dat wandelen. Want we willen graag 
veel meer kunnen (her)kennen. Er is echter 
één groot nadeel: al dat geblader in dat boekje 
houdt het wandelen zo op!

De nieuwste tactiek voor met name alle planten 
die we zien, is dus deze: we wandelen en 
verwonderen ons over alles om ons heen. Als 
we dan iets tegenkomen dat we niet kunnen 
plaatsen dan maken we er een foto van. 
Dat gaat lekker snel en we kunnen meteen 
weer doorwandelen. Eenmaal terug van de 
wandeling proberen we dan de namen op te 
zoeken aan de hand van de foto. Tenminste als 
we dan nog zin hebben, want soms laten we 
het gewoon zo. We hebben immers genoten 
en dat neemt niemand ons af en er wacht ons 
geen repetitie of examen over wat we gezien 
hebben. 



 

  
 
 

 

Het adres voor huidverzorging,  
advies over voeding en gezondheid 

voor man en vrouw. 
 

U kunt bij ons terecht voor: 
vitaliteittest, bach remedies,  

cosmic flower remedies, 
E.F.T., bruidsmake-up, 

harsen, epileren,  
en nog veel meer. 

 
Voor inlichtingen: 

Mary van Santen 0345 - 61 90 80 

 
 
FELS 
- SINGER 
 
 
Het adres in wijde omgeving voor: 
- modestoffen, brei- en handwerkartikelen.
- garens, ritssluitingen, biaisband, knopen 

en voeringen. 
- patroonpapier, schoudervullingen, etc. 
- SINGER-naaimachines en -lockmachines
- en ook: gebruikte naaimachines van  

bekende merken! 
 

Meent 82 – Leerdam
Telefoon: 0345 - 612177

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

 
 

 
 

BLITTERSWIJK SCHOONREWOERD 
Dorpsstraat 55 

4145 KB Schoonrewoerd 

 0345 – 64 12 63 

Email:    blitterswijksuzuki@planet.nl  

Internet:     www.blitterswijksuzuki.nl 

Health & Beauty 

SCHOONREWOERD

WWW.BLITTERSWIJKSUZUKI.NL

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

E-mail blitterswijksuzuki@planet.nl 



Geboren

9 februari: Willemijn (Willemijne Arina)
Dochter van Theo & Annelies Benschop-
de Rijke, zusje van Martijn, Arian en Lennard

Ditmaal doe ik het in de wandeling 
maar eens andersom: geen 
beschrijving van waar we zijn en 
hoe we lopen, maar plaatjes van 
wat we zagen. Als u wilt kunt u 
ze benoemen of opzoeken (dat is 
in zwart/wit niet zo eenvoudig) 
en mogelijk kent u ze zo al. Veel 
plezier!

Hans & Jolanda Lemcke

14 maart: Jan
Zoon van Jacco en Ada Abbel

Burgerlijke stand



Lena van Klei is op 5 april 99 jaar geworden. 
Helaas weet ze het niet meer. 7 juni hoopt Cor 
de Leeuw (Cor van Moetie) 100 jaar te worden. 
Helaas weet ook zij het niet meer. 

Ingekomen
Debby Mikhout met haar zoon Jony van 28 
jaar en haar dochter Zinzy van 14 jaar, vanuit 
Leerdam naar Brinkstraat 1

Overleden

In de vorige Klepper was ik vergeten te 
melden dat op 8 maart is overleden: Jo de 
Keyzer-de Jong op de leeftijd van 88 jaar, 
gewoond Anthoniuswerf 10, laatste tijd in Huis 
ter Leede.

Op 4 mei is Hans Peek overleden op de leeftijd 
van 89 jaar. Gewoond Kalverweg laatste tijd in 
Huis ter Leede.

Op 28 mei is Roelie van Vulpen overleden, 
op de leeftijd van 45 jaar, woonde Masada 14.

Ja, Roelie nog maar 45 jaar. Zij stond altijd voor 
een ieder klaar, ze deed veel voor anderen. 
Voorheen brachten wij nog al eens kinderen 
mee uit een kindertehuis in Roemenië. Meestal 
8 soms 10. Het was al bijzonder dat wij als 
particulier zo maar kinderen meekregen 
voor een vakantie in Holland. Een enkele 
keer kwamen er wel eens kinderen via een 
organisatie of een kerk. De kinderen die wij 
zelf meebrachten, daarvan bleven er twee bij 
ons en de overigen probeerden wij op ons dorp 
of in de naaste omgeving onder te brengen. Dit 
gaf nogal eens problemen; ze kwamen niet via 
een kerk. Op ons dorp trokken velen hun neus 
ervoor op, je kunt die kinderen niet verstaan, 
en ze komen uit zo’n kindertehuis, dus die 
zullen wel geen opvoeding hebben gehad. 
Nee, ga mijn deur maar voorbij. Maar Roelie 
zei: Ach, het zijn ook kinderen, en ook die 
kinderen hunkeren naar wat liefde. Breng er 
maar twee bij mij, dan kunnen ze met Rieneke 
optrekken. Ja, dat was echt Roelie ten voeten 
uit. Zodoende is Rieneke nogal eens met ons 
mee geweest met ‘hun’ kinderen als we met 
een groepje naar zee of iets dergelijks gingen. 
We zijn Roelie daar nog steeds dankbaar voor. 
Maar nu is Roelie niet meer, nog moeilijk voor 
ons om dit te bevatten.

24 april 2012: Micha (Cornelis Marius)
Zoon van Maurits en Thea Oudenaarden-van 
Vliet, broertje van Ralf en Emma

2 juni: Marijn Cornelis
Zoon van Steven en Joke de With

Oudste man van Schoonrewoerd
In de vorige Klepper schreef ik dat de heer Van 
Ettekoven de oudste man was, nu blijkt zijn 
buurman 17 dagen ouder te zijn. Dit is Wim 
Bruynes, Anthoniuswerf 13. Hij is op 31 mei 
91 jaar geworden. Van Ettekoven is pas 17 juni 
jarig.



Op 3 juni is Jan Schreurs overleden op de 
leeftijd van 82 jaar, woonde Dorpsstraat 22.

‘Jan Schreurs’ stond er in de advertentie in de 
krant. Wij als ouderen vinden het ongepast om 
een ouder iemand die zo veel voor ons dorp 
heeft betekend gewoon bij zijn voornaam te 
noemen, ‘Jan’ te schrijven zonder verdere 
aanduiding. Daarom schrijf ik: dokter Schreurs. 

Toen burgemeester Visser van ons dorp 
overleden was, kregen wij burgemeester 
Jokken, maar deze zag het niet zitten in 
zo’n klein boerendorpje te gaan wonen in 
de boerderij waar burgemeester Visser had 
gewoond. Hij ging in Lexmond wonen, dus het 
huis kwam leeg te staan. Het gemeentebestuur 
van Schoonrewoerd, de eigenaar, besloot de 
boerderij te verkopen.
In 1974 kocht dokter Schreurs deze woning. 
Nadat wij er wat aan verbouwden, begon 
dokter Scheurs daar zijn praktijk als huisarts 
(dorpsdokter). Hij volgde dokter Van Heijningen 
op, die zijn praktijk had waar nu de familie 
Schuitemaker woont.
Dokter Schreurs kende elke familie hier op 
ons dorp van haver tot gort. Zo was het bij 
ons ook, mijn schoonouders, wijzelf, en van 
onze vijf kinderen en 8 van onze kleinkinderen 
heeft hij de bevalling gedaan. Dus 4 generaties 
als klant (patiënt). En zo zal het wel bij veel 
anderen geweest zijn.
In de jaren 70 was huisarts eigenlijk een 
hondenbaan, je moest 24 uur per dag en 7 
dagen per week beschikbaar zijn. Weekend-
diensten kwamen er pas later. Indertijd kon het 
voorkomen dat een dokter net in bed lag en  de 
telefoon ging: ‘Dokter zou u willen komen? M’n 
zoontje heeft het zo benauwd, zo durven we 
de nacht niet in te gaan’. Bed uit, aankleden 
en daar die patiënt. Weer thuis, terug naar 
bed, net in slaap en weer de telefoon, een 
hoogzwangere vrouw: ‘Dokter ik geloof dat het 
nu zo ver is, kunt u komen?’. Weer bed uit, bij 
de vrouw blijkt het nog niet zo ver te zijn, maar 
ook niet verantwoord om weer naar huis te 
gaan dus blijft de dokter daar. Dokter Schreurs 
was de rust zelve, er ging ook rust van hem 
uit. Alleen dat al was een hele geruststelling 
voor die vrouw. En ja hoor, na een uur was het 
zo ver, de bevalling. Na alles afgehandeld te 
hebben weer naar huis, zich afvragend of het 
nog de moeite was naar bed te gaan: voordat  
ik slaap is het alweer 8 uur en begint het  
spreekuur. Al had hij niet geslapen, je kon het  
nooit merken, hij was altijd hetzelfde.
Een ander belt: ‘Dokter, ik wil graag op het 

spreekuur komen, maar ik werk buitenaf 
en ze komen me ‘s morgens halen met een 
busje. Als ik op uw spreekuur kom, moet ik 
een hele dag van mijn werk verzuimen, kan ik 
ook vanavond komen, als ik weer thuis ben? 
Dokter Schreurs was nogal plooibaar en zocht 
wel een oplossing.
Er zijn ontelbare moeders hier op ons dorp en 
in de omgeving die met respect aan dokter 
Schreurs zullen denken. Hij was immers op het 
meest intieme moment bij je om de bevalling te 
doen. Vroeger had je wel vrouwen die speciaal 
stonden te kijken welke vrouw of meisje naar 
het speciale spreekuur voor zwangere vrouwen  
gingen. Dan konden ze nog eens roddelen, ik 
heb die en die zien gaan, zou ze zwanger zijn, 
het zal wel, anders ga je er toch niet heen...

We hebben in Oost een dokter Westenburgstraat. 
Deze dokter heeft ook een stempel op ons dorp 
gedrukt. Zou het niet toepasselijk zijn om in de 
nieuwbouw van Ooievaarszoom een straat de 
naam van dokter Schreurs te geven? 

Bikker

  

Nieuwe en 
gebruikte motoren 

 

 
 

Honda / Suzuki dealer 
 
 

 



Getrouwd

13 april
Wendy de Jong & 
Anthonie Klijn



ACTIVITEITENKALENDER

Uw groente- 
en fruit specialist 

 
Kwaliteit  

is onze garantie 
 

Den Hartog 
fruitschuur 

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

juni
21 juni  Vogel- en plantenexcursie tussen Brakel en Loevestein, 

Natuur- en Vogelwacht
27 juni   Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd

juli
4 juli 19.00-20.30 uur Receptie afscheid juf Relie Hermans, Regenboogschool
8 juli 8.00 uur Excursie Millingerwaard en de Ooijpolder bij Nijmegen, Natuur- 

en Vogelwacht

augustus
14-16 augustus  Vakantiebijbelclub
24 augustus  Franse maaltijd op het Kerkplein, BWK
26 augustus  Excursie plan Tureluur en Zuidhollandse eilanden

september
1 september  Schoonrewoerd BinnensteBuiten
13 september  Open eettafel, Ouderenkontakt
20 september  Wijkschouw
21? september  BWK actienacht, o.a. fancy fair 

oktober/november
11 oktober  Open eettafel, Ouderenkontakt
15 november  Open eettafel, Ouderenkontakt



  


