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voorwoord van de redactie
bij Klepper honderddrieëndertig

2020
De eerste Klepper van dit jaar. Een goedgevulde 
Klepper met terugblikken: 
• op 1980 en het winnen van de 

Schoonrewoerdse zeskamp, Bert van Toor 
schrijft erover; 

• op Kerst, wat is daar omheen veel gedaan 
en beleefd; 

• op 65 jaar ouderenkontakt, Artje Rijneveld 
klom in het rijm en maakte een prachtig 
gedicht. 

Uiteraard ook veel vooruitkijken naar 
ledenvergaderingen, toneeloptredens, 
koffiedrinken. Een Klepper gevuld met 
saamhorigheid, samen doen, samen lachen 
en praten. Het is het belangrijkste van alles 
volgens mij: in gesprek blijven, in contact 
komen en blijven. Wij zien dat als een 
belangrijke taak van De Klepper, ook in het 
komende decennium. 

ZOZO
zo maken we in dit nummer 133 nader kennis 
met Jan de With en ik schrijf er alleen maar bij: 

voetbal, ja, maar meer dan dat. Zoë Brouwer, 
kent u haar? Nou na deze Klepper weeer iets 
beter hoor! U kunt lezen over de plannen van 
de DVS met dorpsplan 2.0, passend bij 2020 
en onze plek in de gemeente Vijfheerenlanden. 
Anneke Scherpenzeel-Brouwer slaat nieuwe 
paden in en daarover vertelt ze graag, want 
haar activiteiten passen weer zo mooi in het 
samen doen en samen een stap verder komen. 

Dat is ook onderwerp van gesprek in het 
koffiemoment voor mannen. Ja, dat leest 
u goed: koffiemoment voor mannen! 
Nieuwsgierig? Blader verderop en lees erover. 
En als u dan denkt… nou, zeg, en ik dan?… er 
zijn meer koffiemomenten: de rommelschuur 
was zo’n vaste plek, die gaat sluiten, maar 
in De Lichtkring gaat het gewoon verder. 
Mogelijk zelfs met een boeken-ruil-punt, een 
spelletjestafel,… gezelligheid en ontmoeting, 
dat in elk geval. Lees erover en doe en denk 
mee over en bij de uitvoering.   

2020:
• Het jaar van glasvezel. Hans Ippel schrijft 

erover en aansluiten kan nog steeds. 
• Het jaar van 75 jaar bevrijding (en dus ook 

oorlogsherinneringen). U treft een aantal 
artikelen in dat kader in deze Klepper.

• Het jaar van de wilde eend, de 
mopsvleermuis, het Eurovisie songfestival 
in Nederland…

Ach, laten we werken aan een jaar waarin 
elkaar ontmoeten centraal staat. Rond de 
koffietafel, rond het oplossen van een raadsel 
(lees over dat geheimzinnige hek…), rond 
wijzer worden op de computer (kan bij de 
Bibliotheek), rond levensvragen (lees het 
nieuws vanuit de kerken en sluit aan waar je 
je bij thuisvoelt), rond zo’n lekkere taart van 
De Klepper (heeft u goed gekeken in Klepper 
132 naar die speciale pagina?).

We wensen u veel leesplezier en hopen dat 
De Klepper weer bijdraagt tot meer samen in 
2020.

namens de redactie,
Jolanda Lemcke

De uiterste inleverdatum van kopij voor 
Klepper 134 is vrijdag 27 maart. Klepper 132 
zal rond 17 april  worden bezorgd.
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Wij verwelkomen u graag op ons nieuwe adres:

Stuartweg 9 D  - ingang lange dreef tegenover de Kia dealer  
4131 NH Vianen
0347-372391
www.denbesten-woninginrichting.nl

 
Tel: 06-54950104 
E-mail: pietverkroostkaas.nl 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder zijn we te vinden in: 
Bodegraven, Kockengen, Nieuwveen, Zegveld, 

Aalsmeer en Maurik 

Wij staan iedere maandag van 08:00uur tot 
18:00uur op het kerkplein van Schoonrewoerd. 

 

TTE  HUUR 
 

Wij hebben een luxe 6-persoons 
chalet op bungalowpark “Bospark” in 

Beekbergen op de Veluwe te huur. 
“Jip” staat op een rustig park aan de 

rand van het bos op 300m afstand van 
de Loenense waterval. 

 
Het park heeft veel voorzieningen 

waaronder o.a. een overdekt zwembad, 
tennisbaan, snackbar & lunchroom, 

winkel, speeltuin en luchttrampoline. 
's Zomers is er een animatieteam voor de 
kleintjes. Boek nu vast uw vakantie en bel 

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

 telefoon 0345-641976  
 

www.vakantiehuisjeopdeveluwe.nl 
 

Via ons boeken: minimaal 30% korting!!!! 



Na twaalf jaar fulltime te hebben gewerkt in 
het basisonderwijs in onder andere Maurik 
en Culemborg gooit de 35-jarige Anneke 
Scherpenzeel-Brouwer uit Schoonrewoerd het 
over een heel andere boeg. 

Ze gaat van grote groepen kinderen (ze 
stond voor zo’n dertig leerlingen per groep) 
als remedial teacher naar één op één lessen 
met een bijzondere focus op rekenproblemen 
of taal. Haar afgeronde master Special 
Educational Needs met het uitstroomprofiel 
rekenen, wiskunde en dyscalculie komt nu 
heel goed van pas. “Het kunnen rekenen is 
een muurtje dat je steeds verder opbouwt. 
Maar als de onderste stenen niet goed zitten, 
kun je er niet verder op bouwen’’, legt Anneke 
geduldig uit. 

Het was een leuke tijd, blikt de juf terug op haar 
periode dat ze nog fulltime voor de klas stond. 
Maar het waren ook pittige tijden. “Dertig 
leerlingen met daarbij vluchtelingen die een 
enorme achterstand hebben en de kinderen 
met schrijnende thuissituaties, kinderen die 
net niet op het speciaal onderwijs mochten. Ik 
had er mijn handen aan vol’’, schetst ze. “En 
dan waren het vaak de kinderen die het prima 
deden die ondergesneeuwd raakten. Kinderen 
die achter raken krijgen zo te weinig aandacht 
en voor je het weet heeft een kind een te grote 
achterstand opgelopen.’’ 

Geleidelijk aan, tijdens een periode van uitval, 
besloot Anneke om het anders te gaan doen. 
Nu vertelt ze stralend aan de grote ovalen 

tafel in haar huis aan Kortgerecht over de 
jonge kinderen die nu bij haar langskomen 
voor de begeleiding. “Als remedial teacher is 
het prachtig om de kinderen weer competentie 
mee te geven. Ze kunnen het weer en dat 
geeft de kinderen heel veel voldoening. Zo 
was er een meisje dat zei dat haar hart een 
sprongetje maakte als ze m’n tuin al in de 
verte zag. Nou, dat is toch geweldig!’’ 

Wie kinderen heeft met leerproblemen kan 
een afspraak maken bij de onderwijzeres. “Ik 
hoor graag in een vrijblijvend gesprek met 
de ouders welke problemen zij ervaren en 
bekijk de resultaten van de Cito-toetsen, we 
bespreken ook het rapport en zien of er lessen 
nodig zijn. Ook ontmoet ik dan het kind al 
even, om te zien of er een klik is.’’ 

Als Anneke eenmaal vertelt over memoriseren, 
automatiseren, de rekenmuur van 
ontwikkelingen, is ze bijna niet te stoppen. Ze 
is enthousiast en gooit met rekenvoorbeelden. 
“7x7? Dat hebben de meeste kinderen 
gememoriseerd, binnen 2 seconden weet je de 
oplossing. Rekensommen doe je automatisch, 
vaak binnen vier seconden. Maar als je dat 
niet op tijd onder de knie krijgt, heb je kans 
om achter te blijven lopen.’’ 

Na een voorbereidend gesprek neemt Anneke 
een diagnostisch onderzoek af. “Dan zoek ik 
naar de hiaten en naar aanleiding daarvan, 
maak ik een begeleidingsplan en stellen we 
doelen op.’’ De bezoeken die kinderen afleggen 
duren zo’n 45 minuten. 

Hoewel Anneke nog maar net voor zichzelf is 
begonnen, is ze nu al erg blij met deze stap. “Ik 
werk graag met kinderen, met de toepassing 
van creativiteit, passend werk, op het kind 
gericht. Het is werk dat ertoe doet en ik vind 
het prachtig als een kind weer plezier ervaart 
in het leren.’’ 

Gijs Kool

meer informatie op: www.ontdek-en-leer.nl

Reken er maar wél op! 



Wie verdient er een taart?

Heeft iemand iets bijzonder meegemaakt, een bijzonder feest gevierd, of vindt u dat 
iemand om welke reden dan ook taart verdient?
U bepaalt zelf wie deze taart verdient! Vul dan onderstaand nominatieformulier in 
voor 1  maart 2020.  Wie weet staan we binnenkort met een overheerlijke taart bij de 
door u voorgedragen  kandidaat aan de deur!

Ik nomineer voor de taart: …………………………………………………………………………………………

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………..

Reden nominatie:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
…………………………………………………………………verder toelichting eventueel op de mail



Het Ouderenkontakt
Na een supergezellige jubileumviering, 
met vertoning van de film De Fanfare en het
nuttigen van een puntzak friet met een 
lekkere snack, zaten de activiteiten van het 
Ouderenkontakt er voor het jaar 2019 weer 
op.

Nu is het alweer 2020 en wensen we alle 
mensen van Schoonrewoerd een gelukkig 
en voorspoedig jaar toe, maar vooral onze 
doelgroep: de ouderen van ons dorp! 

Dit wensten wij sowieso al de aanwezigen 
op de nieuwjaarsreceptie toe, de eerste 
activiteit van dit jaar. Het was weer een goed 
bezochte en levendige bijeenkomst, iedereen 
was gezellig met elkaar aan de praat onder 
het genot van een drankje en de werkelijk 
verrukkelijke maaltijd die door de kok van het 
dorpshuis was klaar gemaakt. Fijn dat we er 
weer met zovelen waren.

De nieuwe activiteiten die tot zover op de 
agenda staan zijn: 

Open eettafel op 20 februari.

De verkoop van de paaseitjes. Mocht u ons 
mee willen helpen met de verkoop daarvan, 
meldt u dan even bij een van ons? Het is altijd 
gezellig om zoiets met elkaar te doen. 

Het reisje staat ingepland op woensdag 27 
mei, dus schrijf het vast in uw agenda als u 
weer een dagje met ons op pad wilt.

Tot ziens bij een van onze activiteiten, 

het bestuur van het Ouderenkontakt

Gedicht naar aanleiding van het 
65-jarig jubileum van Het Ouderenkontakt
Geschreven en voorgedragen door 
Aartje Rijneveld, 13 november 2019

In de herfst van het leven, 
gaan wij dit feest beleven.
Gouden zonnestralen,
schijnen door de bruine blaren
Zo ontstaat een fijn palet,
voor ons oog, als men er op let.
Een greep uit al die jaren, 
samen rapen en vergaren.
65 jaar geleden, ook toen,
voelde men, we moeten iets doen,
om de ouderen in ons dorp te stimuleren!
De veranderingen zijn niet te keren,
jongeren studeren of hebben een baan,
maar de ouderen die doen het wat kalmer aan.
Om fit en actief te blijven, 
moeten we zeker niet verstijven.
Dus daarom de ouderengym gestart,
dat is goed voor lijf en hart.
Want in de herfst van het leven,
is nog heel wat te beleven.
Een aantal mensen vonden dat, 
en zo ontstond het Ouderenkontakt!
De verkoopmiddag was niet meer zo fijn,
daarom nu de gezonde mandarijn.
En ook een avond met muziek en dans,
dat was toch ook een unieke kans, 
net als het reisje naar de Zaanse schans.
En Giethoorn niet te vergeten, 
en daarna dan ook weer het lekkere eten.
Ook de najaarsavond was weer oké,
wat een enthousiasme is daarmee.
En prijzen!!! Niet te geloven,
het steeg je verstand te boven.
Is er ziekte of narigheid, 
je kunt zeker rekenen op medemenselijkheid,
Vergezeld van fruit of bloem,
en… misschien ook nog een dikke zoen.
En wat te denken van het diner,
1 keer in de maand is het vast entree!
Keurig verzorgd, gezellig en echt niet duur,
dankzij ons bestuur en onze naaste buur.
Nu namens ons allemaal,
hartelijk dank voor dit feestelijk onthaal
Maar nu ga ik stoppen met de rijm,
want jullie zullen wel een beetje “moede” zijn.
Toch hoorden jullie zo even…,
ook in ons leven 
is in de herfst nog veel te beleven!
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Dit keer maakte ik een wandeling eind 
januari. ’s Middags was ik in het stadshuis 
in Nieuwegein aanwezig geweest bij 
de onthulling van het kunstwerk/
monument Levenslicht gemaakt door 
Daan Roosegaarde ter herinnering aan 
de Holocaust, nu 75 jaar geleden. Het 
was een indrukwekkende bijeenkomst. Ik 
had er nog geen genoeg van en bedacht 
dat ook Leerdam zo’n tijdelijk monument 
heeft op het Reilinghplein. Een mooi doel 
voor de wandeling. 

We starten dit keer niet bij mijn voordeur. 
Er is vanavond niet genoeg tijd om lopend 
naar Leerdam te gaan. We starten achter de 
glasblazerij op de parkeerplaats bij jachthaven 
‘de Oude Horn’. We nemen het voetpad 
tussen de glasblazerij en het huizenblok 
van het Hernösand en lopen naar het water, 
trapje af, helemaal zo dicht mogelijk langs 
de weerspiegeling van de donkere diepte. Dit 
is een stukje Scandinavië in Leerdam, leuk 
gedaan.  

Het is maar een klein stukje dan klimmen 
we weer omhoog en nemen de brug richting 
het stadscentrum. Meteen na de brug weer 
linksaf het water blijft aan onze linkerhand. 
We lopen richting Horndijk/Hoogstraat. Er 
brandt licht in de glasblazerij en dat geeft 
een warme uitstraling. Er zijn geen gasten 
nu, het is tegen achten in de avond, slechts 
een eenzame glasblazer is bezig in de grote 
ruimte. We klimmen naar boven en komen uit 
op de parkeerplaats tegenover het Chinees 
restaurant. We passeren het kanon, nemen 
de trap weer naar beneden en bewonderen de 
mooi beschilderde muur van het hoekpand op 
de Zuidwal. Heel bijzonder en fris. 

We gaan rechtsaf naar boven, langs het 
Argentijns restaurant en dan linksaf de 
Hoogstraat op. We lopen tot de Markt en gaan 
daar naar rechts, vervolgens langs de Grote 
Kerk de Fonteinstraat in. Het is stil op straat, 
er staat een guur windje. In de verte zien we 
de buislampen in de glazen kubussen op het 
Dr. Reilinghplein al. Het Holocaust-monument 
heeft ook een wat blauwige gloed, dus dat zal 
best passen bij die kubussen, bedenk ik mij 
onderweg. En ik vertel mijn wandelgenoten 
over de belevenis die ik enkele uren eerder 
had in Nieuwegein en de achtergrond van het 
monument:

“Levenslicht is een tijdelijk monument van 
104 duizend ‘lichtgevende’ stenen om de 
slachtoffers van de Holocaust te herdenken. 
Daan Roosegaarde heeft het bedacht. De 
bedoeling is dat de stenen op weg gaan. Op 
weg naar gemeenten vanwaar mensen zijn 
weggevoerd naar de concentratiekampen.” Ik 
vertel al wandelend over het monument dat 
ik ’s middags zag: een vierkant van zo’n 500 
stenen met een ultraviolette lichtbron in het 
midden, die de stenen, die geïmpregneerd 
zijn met fluorescerende inkt, doet oplichten. 
Steeds is de lichtbron even aan, wordt feller, 
dooft langzaam weer uit “als een ademhaling 
of een hartslag”.  

Het idee van de stenen komt uit de Joodse 
traditie om (kiezel) steentjes op grafstenen/
graven te plaatsen. Ook in de zigeunertraditie 
kent men dit gebruik. De 104 duizend stenen 
verwijzen naar de 104 duizend uit Nederland 
gedeporteerde Joden, Sinti en Roma. Alle 
stenen vormden op 16 januari eerst één 
groot monument in Rotterdam, met een 
diameter van ruim 20 meter. Vervolgens 
werden ze samen met de uv-lichtbronnen 
verspreid onder de deelnemende gemeenten. 
Leerdam heeft maandag 27 januari het 
monument geïnstalleerd, heb ik gelezen en 



het zal blijven staan tot en met 2 februari. 
Vanmiddag, 29 januari, hebben leerlingen 
van mijn school prachtige – eigengemaakte- 
gedichten voorgelezen bij de installatie van 
het monument in Nieuwegein. Ik was geraakt. 

De getuigenissen  van de slachtoffers zijn 
aangrijpend. “Ze wisten niet wat ze te wachten 
stond, maar ze voorvoelden dat het weinig 
goeds was. In de wagon sijpelde licht naar 
binnen door een kier in de deur. Dat zagen ze 
als teken van hoop.” De kunstenaar Roosgaarde 
heeft dat o.a. zichtbaar willen maken in zijn 
monument Levenslicht. De bedoeling is dat 
gemeenten Levenslicht gedurende twee 
weken een plek geven. Dat kan op een locatie 
binnen of in de open lucht, eventueel zelfs elke 
avond op een andere plek. Elke dag kan het 
monument weer opgebouwd worden – dat is 
aan de gemeenten. Het idee is dat iedereen 
die naar het tijdelijke monument komt, zelf 
de lichtgevende steen mag aanraken en 
verplaatsen.

In Nieuwegein is het monument in de hal 
geplaatst. Vlak naast de lift, dat maakt het 
ietwat onrustig, maar goed. Als het stadshuis 
dicht is, kun je het toch door de ramen heen 
zien. In Woerden ligt het in een plantsoen bij 
het Joods monument in de Prins Bernhardlaan. 
Ik krijg een foto doorgestuurd van een vriendin, 
die ook op zoek is gegaan, geraakt door het 
verhaal rond dit bijzondere gedenkteken. 

Inmiddels zijn we op het Reilinghplein. 
De kubussen stralen blauw licht uit, zoals 
altijd. We zien niets dat lijkt op wat ik had 
beschreven. Geen oplichtende en uitdovende 
gloed, geen kring van stenen. We lopen naar 
de ingang van het gemeentehuis en gluren 
door de ramen… Het is er donker, niets gloeit 
op. We ontmoeten een echtpaar, ook duidelijk 
op zoek en delen onze tegenvallende ervaring. 
Wat vreemd… Het zou toch zijn tot… Ja, dat 
hadden zij ook begrepen. 

Het begint een beetje te miezeren. We geven 
onze zoektocht op. Jammer, ik had het 
de anderen zo graag willen laten zien. We 
nemen de Fonteinstraat weer en lopen via 
de Bergstraat naar de Westwal. Langs het 
restaurant ’t Veerhuys lopen we de Stoep af , 
weer naar het water. Over de ophaalbrug lopen 
we richting de stadsmuur. Zo prachtig, bijna 
feeëriek verlicht. We lopen langs de bootjes. 
Het is stil. 

Ik ben ook een beetje stil… verbaasd dat dat 
mooie monumentje helemaal niet te zien 
was… heeft Leerdam ervoor gekozen om het 
steeds op een andere plek te plaatsen? Stond 
het verkeerd in de krant, was het niet tot 2 
februari? 

Bij de eerste zijstraat (Markt) klimmen we de 
stadsmuur op en lopen bovenlangs verder. Bij 
de auto kijk ik nogmaals op mijn telefoon naar 
informatie over het monument. Ik lees op de 
site van Vijfheerenlanden dat het tot en met 
donderdag 30 januari steeds van 20.00 uur tot 
22.00 uur te bezichtigen is… vandaag was het 
29 januari, we zijn rond 21.30 uur terug bij de 
auto. 



U moet het dus doen met 
het licht op de stadsmuur 
als sferisch wandelplaatje 
van Leerdam. 
Ook wel heel mooi, 
overigens. 

Jolanda Lemcke

Noot van de redactie: 
Navraag bij de 
Historische Vereniging 
Leerdam leert, dat het 
monument vanwege de 
weersomstandigheden 
naar binnen was 
verplaatst en in het oude  
ABN Amro bank gebouw 
heeft gestaan.

Hieronder een foto 
die Annette Blom 
van die vereniging 
bij de onthulling van 
het monument heeft 
gemaakt.



www.bruneahoveniers.nl – info@bruneahoveniers.nl 

 Ontwerp – aanleg - onderhoud 

Wij van Brunea Hoveniers helpen u graag! 

Prinses Amaliastraat 38 – Schoonrewoerd - tel. 06-10281093 

Vragen over uw bestaande of nieuwe tuin?    Ik kom 
graag bij u langs om samen de mogelijkheden te 
bespreken. Neem vrijblijvend contact met mij op! 

Groet, Lennart de Bruin 

Te huur

Mooi vakantiehuis in de
Algarve, Portugal

Komt tot rust in goed onder-
houden vakantiehuis, 
landelijk gelegen, vlakbij 
vissersplaatsjes en stranden. 
Veel privacy. 
Lees gastenboek op
www.casa-saskia.nl
tel. 0183-649564

Diabetes type 2 verminderen

tot medicatievrij

persoonlijke coaching
advies op maat
80% wordt medicatievrij

Marian Bosma
Diabetes-verminder-coach
Overheicop 19
0618715310                                     www.diabetesvrijleven.nl

Tiendweg 41, 4142 EH  Leerdam 
T (0345) 63 22 66     E info@thuisinvandenberg-leerdam.nl    

I www.thuisinvandenberg-leerdam.nl

verf 
behang
vloeren
raamdeco
gordijnen
zonwering
stylingadvies



Een verhaal met veel spelers en 
verschillende vertellers. Een verhaal 
met spanning en met warmte, met een 
boodschap en… echt een verhaal van 
en voor ons allemaal. Heerlijk dat we 
daar met zoveel dorpsgenoten weer van 
konden genieten. 

Veel spelers? Jazeker, kijk maar eens mee: 
er werd in de voorbereidende weken door 
een groot aantal mensen gezongen: kinderen 
voor de Kerst-Sing-In en volwassenen voor de 
kerstnachtsamenkomst. De leden van koor Zout 
bereidden hun adventszang voor. Helaas hun 
laatste optreden en juist daarom zo belangrijk. Afscheid van een lange periode met veel 

verbondenheid. Dan troost vinden in 
samen zingen over het nieuwe begin van 
het kerstverhaal. Dat zijn contrasten. 
En tegelijk werd er druk geoefend voor 
de kerstnachtsamenkomst waar een 
gelegenheidskoor voor was gevormd. 

De kerstboom werd versierd door 
kinderen en ouders en er was veel 
aandacht voor de verhalenverteller. 
Er werd door alle aanwezigen 
genoten van het lekkers om te eten 
en te drinken. De brandweer werkte 
mee met de hoogwerker, zodat de 
burgemeester de hoge versieringen 
en de piek kon plaatsen. Dit was het 
eerste Schoonrewoerdse kerstoptreden 
van onze nieuwe burgemeester en 
het hoogtepunt was zeker het aftellen 
en het ontsteken van de lichtjes in de 
boom. 

Kerst… een echt goed verhaal



De commissieleden die de kerstnacht-
samenkomst voorbereidden wisselden via de 
app-groep vele berichten, afgewerkte taken, 
aandachtspunten, aanwijzingen en compli-
menten uit. De posters voor de samenkomst 
en de sing-in sierden her en der deuren en 
ramen. 

De rommelschuur hield grote kerstuitverkoop 
en weer werd genoten van volop gezelligheid 
met koffie, soep en heerlijke taarten. 
Het Ambachtsplein en Van Buuren fruit lieten 
ons proeven van winterkost, -warmte en 
-bezigheden. De bakker bakte ruim van te 
voren al extra oliebollen om het oudjaarsfeest 

al wat dichterbij te halen. En wat waren die 
oliebollen lekker…

Het kerstfeest op school was een mooie uiting 
van saamhorigheid. De ouderen vierden kerst 
met een maaltijd en eigen vieringen. Er zijn 
vast nog activiteiten die ik vergeet… Ik kan 
mij niet voorstellen dat het iemand kan zijn 
ontgaan: zoveel spelers.  Wat een verhaal 
hebben we samen gemaakt.  

Bij een echt goed verhaal horen ook vertellers. 
Het aankondigen van wat er te verwachten is, 
het doorgeven van het verhaal, het vertellen 
over de belevenissen… onmisbare onderdelen 
van een echt goed verhaal. Die vertellers 



waren we allemaal: er is verteld, gepraat, 
gediscussieerd, overlegd, er is zingend 
verteld, via beelden gesproken. Veel vertellers 
en vertelvormen.

Heel mooi was het verhaal in de 
kerstnachtsamenkomst dat ds. Van der Poel 
vertelde: het verhaal van Alex, die de avond 
van de kerstnacht moest werken. Hoe hij daar 
zat op dat vrijwel lege kantoor en nadacht 
over wat er belangrijk leek in zijn leven, over 
of dat wel zo belangrijk is… Zo stonden we in 
de kerstnacht en op de kerstdagen stil bij de 
hoofdpersoon van het kerstverhaal: Jezus, 
onze redder, het mooiste gebaar van God naar 
mensen: Hij zond ons Zijn Zoon.

Kerst is het verhaal van mensen. Het verhaal 
van klein en kwetsbaar zijn als een baby, 
maar ook het verhaal van sterke en dappere 
herders en van rijke, machtige koningen die 
op pad gaan. Het is het verhaal over wat 
belangrijk lijkt en wat belangrijk is en hoe we 
daar invulling aan geven. Het is een echt goed 
verhaal. Het gaat over ons: over jou en mij. 

Jolanda Lemcke







"Uw tanden mogen gezien worden"

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

 
 

Medisch Pedicure 
Diabetische, Reumatische en 
Oncologische voet. 

 
 
 
 
 
 
 
Kirstie Kuipers 
Kalverweg 15 
Schoonrewoerd 
06-19292749 
www.pedicuremetzorg.nl 
pedicuremetzorg@hotmail.com 

HET ADRES VOOR UW AFVAL 

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



Koffiedrinken
Beste dorpsbewoners, 

Tijdens een ontmoeting in de Noachschool is er 
naar aanleiding van een goed gesprek tussen 
ons (ondergetekenden) de gedachte ontstaan: 
zouden niet meer mannen hier behoefte 
aan hebben? Wij dachten allebei: zeker 
wel! Daarmee was het plan geboren om een 
mannen koffiemoment te gaan organiseren. 
Dat heeft even geduurd en nu was het 
zover. De datum werd 24 januari van 20:00 
tot 21:30, de organisatie moest simpel zijn. 
Uitgangspunten voor de organisatie werden 
het volgende: 1. bestaande en voor iedereen 
toegankelijke ruimte, 2. low budget, 3. 
makkelijk te realiseren. Het doel van de avond 
is verwoord met de volgende kernwoorden: 
voor alle mannen toegankelijk, luisteren en 
spreken, ruimte bieden, gezellig. 

Afgelopen vrijdag de 24e was het dan 
zover. Koffie, cake, fris en pinda’s werden 
ingeslagen. We mochten gebruik maken van de 
Noachschool en hun koffiezetapparaat. Meer 
was niet nodig. Doordat we de overgebleven 
koffie etc. weer terug mochten brengen bij Ad 
en we nog geen rekening hebben gehad van 
de Noachschool, was het echt low budget en 
was de fooienpot toereikend om de kosten te 
dekken. Eén van de vrouwen had haar man 
een smaakvolle cake ‘meegegeven’. Dit werd 
als een erg sympathiek gebaar ervaren. 

Zelfs al iets voor acht uur kwamen de eerste 
mannen al binnen. Dat zegt wat, toch? 
Uiteindelijk zijn er tussen de 25 en de dertig 
mannen geweest. De ervaringen die met 
ons gedeeld zijn waren allemaal positief. 
De gesprekken gingen over vroeger en 
jeugdverhalen, oude bekenden, werk, ook 
werd er van gedachten gewisseld over (wereld) 
gebeurtenissen en visie op veranderingen, de 
plaats van geloof in je leven, de brandweer, het 
slepen op oudjaarsnacht, delen van ervaringen 
en dan is er meer, wat ik niet gehoord heb. 
Al met al zijn er geen momenten van stilte 
geweest. Het was best een beetje spannend, 
wie komen er, gaat het lopen, is er aansluiting 
bij elkaar. Wat mij betreft: het begon erg op 
een gezellige verjaardag te lijken. 

De ervaringen en de reacties die wij 
terugkregen en nog steeds krijgen, vragen 
om een vervolg. Wanneer, dat weten we nog 

niet. We denken ergens richting de maand 
april. Houd uw mail, app, en andere media 
tegen die tijd in de gaten, zodat jij er weer of 
ook bij kunt zijn. (En als de Noachschool weer 
onderdak kan bieden).

Er is ons gevraagd: worden de vrouwen niet 
uitgenodigd? Ik weet niet of er dorpsbreed 
behoefte is aan een koffiemoment op deze 
manier met mannen en vrouwen, maar 
als die er is, dan moet daar ook iets voor 
georganiseerd worden. 

Hartelijke groet van 
Herman Verhoeff en Arend Mourik 

tot de volgende keer!

Bedankt!
Beste inwoners van Schoonrewoerd,

Wij willen jullie heel erg bedanken!

De reacties op de flyer die we rondgebracht 
hebben, waren hartverwarmend. We kregen 
donaties door de brievenbus en persoonlijk 
overhandigd, daarnaast werden ook bedragen 
overgemaakt of gesponsord via de site. Tijdens 
de Ambachtsdag waren er veel mensen die 
belangstelling hadden voor onze actie, het 
medeleven deed ons erg goed. We hebben 
een prachtig bedrag ingezameld dat naar onze 
kleinkinderen gaat in de hoop dat zij steeds 
beter gaan worden!

We willen in het bijzonder Jan en Karla 
bedanken, zonder hen was het nooit zo’n 
succes geweest!

Mocht u het gemist hebben, op 
www.lopenvoorlyme.nl/team/never-give-up 
staat het verhaal en kunt u ons team steunen 
d.m.v. een donatie.

Nogmaals dank!
Kees en Bep van Es



 
 
DJS KLUS   
 
TOTAAL 

 
                     

 

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

 
TE BEZICHTINGEN IN SHOWROOM 
 

 
 
      

                                                           
                                                               
 

VERBOUW 
  RENOVATIE 
    ONDERHOUD 

DJS KLUS TOTAAL 
 0345 – 64 35 50 

Bert de Jongh 
Schoonrewoerd

Voor Rieten- en Pannendaken

Hoogeind 28A | 4143 LX Leerdam
Telefoon: 0345 79 52 44
Mobiel: 0642 41 05 32
info@denhartogschoorsteenvegers.nl

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



Hallo Schoonrewoerders!

Mijn naam is Stijn Bosch en ik ben student aan 
de Universiteit van Utrecht. De redactie van ‘De 
Klepper’ heeft mij gevraagd om te schrijven 
over mijn ervaringen in Schoonrewoerd. Ik 
heb namelijk voor het afstuderen van mijn 
bachelor en klein onderzoek gedaan in het 
dorp. Graag wil ik van de mogelijkheid gebruik 
maken om mijn ervaringen hierover met jullie 
te delen.

Afgelopen december ben ik veel in 
Schoonrewoerd geweest en heb ik de kans 
gehad om met een aantal inwoners hele 
interessante gesprekken te voeren in het kader 
van mijn onderzoek. Nu hoor ik jullie al denken; 
‘Waarom een onderzoek in Schoonrewoerd!?’.  
Nou, daarvoor moet ik even kort uitleggen 
waar ik mijn onderzoek over gedaan heb. Ik 
studeer Sociale Geografie, kort gezegd de 
interactie tussen mens en omgeving, en ik 
ben met name geïnteresseerd in de politieke 
geografie. Hiervoor heb ik in Schoonrewoerd 
gekeken naar de relatie tussen de regio en het 
stemgedrag voor de Europese verkiezingen van 
afgelopen mei. Mijn aandacht werd ten eerste 
getrokken naar de recente ontwikkelingen in 
de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Net 
onder de rook van Utrecht en toch voor veel 
mensen een onbekend gebied. Nu moet ik 
toegeven dat ik er zelf ook niet veel van af wist 
en er ook nog nooit geweest was. Ik kom zelf 
uit Apeldoorn en woon al jaren in Utrecht, dus 
ik ben gewend aan het leven in de stad, maar 
de verschillen tussen dorp en stad vind ik erg 

interessant. Turend naar Google Maps op mijn 
studeerkamer kwam ik zo Schoonrewoerd 
tegen, een klein dorpje, een hoofdweg, een 
eetcafé en drie kerken. Niet veelzeggend, al die 
blokjes en lijntjes zo op een computerscherm.

Na het eerste telefonische contact via de 
dorpskrant stapte ik, gewapend met mijn 
vragenlijstje op de bus richting Leerdam. 
Eruit bij halte ‘Schoonrewoerd Dorp’. Na het 
eerste verkenningsrondje valt het toch vrij 
snel op, het is een klein dorp, maar er hangt 
een heel gemoedelijke sfeer. De enkeling die 
ik op straat tegenkwam, groette vriendelijk 
en de lunch smaakte goed in het café. Daarna 
toch met enige zenuwen de eerste interviews 
afgenomen. Die zenuwen verdwenen vrij 
snel, want bij iedereen wie ik kwam werd ik 
warm ontvangen en waren het hele leuke 
gesprekken die allemaal langer duurden dan 
vooraf gedacht, alleen maar mooi! 

Zo heb ik in een heel korte tijd toch het nodige 
over Schoonrewoerd geleerd. De hechte 
dorpscultuur is als stedeling toch iets wat opvalt 
en waar ik nu echt wel de waarde van inzie. 
Het naar elkaar omkijken en de verbondenheid 
die mensen met elkaar hebben, versterkt door 
de actieve dorpsvereniging, dorpskrant en de 
kerken. Het over straat gaan en met ieder een 
praatje maken, tijd voor elkaar hebben en de 
openheid is een mooi gegeven. Verder was het 
ontzettend leuk om te horen over onder meer 
de geschiedenis van het dorp en de regio, de 
kijk op het Vijfheerenlanden project en ook 
dat invloed van religie op het dorp, zowel de 
mooie als minder mooie ontwikkelingen. Al 
met al is de identiteit van Schoonrewoerder 
en de typische Schoonrewoerder niet in één 
zin te vangen. Wel heeft het er bij mij voor 
gezorgd dat Schoonrewoerd niet meer enkele 
nietszeggende lijnen en blokjes op Google 
Maps zijn.

Voor wat betreft het onderzoek, dat is 
momenteel in de afrondende fase. Kort 
samengevat heb ik gekeken naar de mate 
van invloed van enkele regionale factoren die 
volgens de sociaal geografische wetenschap 
een invloed zouden hebben op wat men stemt 
in de politiek. Deze factoren vallen onder te 
verdelen in twee typen, culturele factoren en 
politieke factoren. Bij culturele factoren moet 
je denken aan een sterke verbondenheid van 
iemand met zijn of haar regio en identificatie 

Op onderzoek in Schoonrewoerd



met de regionale cultuur. Politieke factoren 
hebben meer betrekking op de politieke 
cohesie binnen een regio, dat wil zeggen een 
zekere mate van eenheid in politieke opinie 
binnen een regio, en affiniteit met politieke 
instituties. Culturele factoren zouden een 
Eurosceptische stem aanmoedigen, terwijl 
een vertegenwoordiging van politieke factoren 
een pro-Europese houding doen toebedelen. 
Ik heb naar deze factoren gekeken binnen 
Schoonrewoerd en wat blijkt is dat deze 
factoren wel zichtbaar zijn binnen de regio, 
maar weinig invloed uitoefenen op het 

Europese stemgedrag. Culturele factoren 
komen het vaakst naar voren terwijl er bij de 
responsgroep een zeer positieve houding is 
tegenover de EU, wat ook terug te zien is in 
het stemmen. Een interessante uitkomst die 
weer nieuwe vragen oproept.

Tot slot wil ik iedereen die meegeholpen heeft 
aan het onderzoek bedanken voor de leuke 
gesprekken, eetcafé de Zwaan voor de lekkere 
koffie en ik wens verder iedereen het beste.

Met hartelijke groet,
Stijn Bosch

Digitaal 
Inloopspreekuur 
Voor iedereen die vragen heeft over 
computers, laptops, smartphones of tablets is 
er het Digitaal Inloopspreekuur. Meer weten 
over whatsapp, internet, e-mail of problemen 
met opstarten, uploaden, updaten? Of heb 
je vragen over bijvoorbeeld de Bibliotheek-
apps of ons cursusaanbod rondom digitale 
vaardigheden? Of wil je komen oefenen op de 
computer en heb je wat begeleiding nodig? 
Ook dan ben je van harte welkom. 

Om de week op dinsdagmiddag zitten 
deskundige vrijwilligers klaar om alle digitale 
vraagstukken op te lossen. 18 februari tussen 
13.00 en 14.30 uur is de eerstvolgende 
bijeenkomst. Loop gerust binnen. De toegang 
is gratis en aanmelden is niet nodig. 
 
Nog meer inloopspreekuren
Naast het Digitaal Inloopspreekuur in de 
bibliotheek, hebben ook Seniorweb en het 
Emmahuis inloopspreekuren voor alle digitale 
vragen. Komt dinsdag van 13.00 tot 14.30 
uur niet goed uit? Loop dan eens binnen bij 
Seniorweb op woensdag van 14.00 tot 15.30 
uur. Of op donderdag van 09.30 tot 11.30 uur 
in Restaurant Emma. Iedereen, jong én oud,  
is welkom. 

Wandtapijt van Bayeux
Historische vereniging Leerdam organiseert 
of woensdag 12 februari een lezing over 
het wandtapijt van Bayeux. De lezing wordt 
verzorgd door de heer Frans Loos.  

Het tapijt van Bayeux is een schitterend 
borduurwerk van 70m lang en 50cm hoog, uit 
de tweede helft van de 11de eeuw. In 58 scenes 
vertelt het het verhaal van de verovering van 
Engeland in 1066 door Willem de Veroveraar 
uit Normandië. 
Het begint met een ontmoeting tussen de 
Engelse koning Edward de Belijder en de Earl 
van Wessex, Harold Godwinson en eindigt op 
14 oktober 1066 met de Slag bij Hastings. 
De laatste scènes ontbreken, zodat de 
oorspronkelijke lengte van het tapijt onbekend 
is. 
Het  tapijt is een bijzonder document. Een 
overvloed aan interessante details biedt 
een perfecte indruk van het leven in de 
Middeleeuwen. Dit stripverhaal toont de 
voorbereidingen in Normandië en het aan 
land gaan in Engeland, de komeet van Halley, 
schepen, soldaten, burgers, paarden, maar 



ook enkele maaltijden en fabels.
Sinds 1982 is het tapijt achter kogelvrij glas te 
bewonderen in het speciaal ingerichte Centre 
Guillaume le Conquérant in Bayeux (sinds 
2007 werelderfgoed).

Frans Loos heeft samen met zijn vrouw vele 
reizen geleid. Hij wilde de mensen laten delen 
in de mooie dingen die ze bezochten, wat 
resulteerde in digitale diapresentaties met 
de daarbij horende verhalen. Frans geeft nu 
al jaren lezingen, steeds met veel plezier. 
Meestal onderwerpen die met geschiedenis 

te maken hebben, want daar gaat zijn grote 
belangstelling naar uit. Vooral de middeleeuwen 
zijn een grote passie.  
Het tapijt van Bayeux is een prachtig 
borduurwerk dat een schitterend verhaal 
vertelt, waar hij indertijd van genoten heeft en 
nu wil laten zien en vertellen aan iedereen die 
het wil horen! 
 
Wij zien u graag in gebouw Maranatha, J.A. 
Burgersstraat 1, 4141 EL Leerdam, aanvang 
20.00 uur.   Toegang is gratis. Ook niet-leden 
zijn van harte welkom.

* Naam: Zoë Brouwer
* Leeftijd: 17
* Broers/Zussen: 1 broer en 1 zus 

* Hobby’s: Shoppen, Afspreken met 
vriendinnen

* School: ROC midden Nederland 
Opleiding: Verzorgende IG/Maatschap-
pelijke zorg 

* Leukste vak op school: Pauze 
* Ik heb een hekel aan: Huiswerk 
* Mijn favoriete sport: Sportschool 
* Ik kan geen dag zonder: Eten 
* Ik lust geen: Zuurkool
* Ik ben gek op: Feesten 
* Ik word kwaad als: Iemand irritant 

gaat lopen doen 
* Een slechte eigenschap van mezelf: 

Geen geduld 
* Mijn favoriete vakantie: Winterswijk 
* Mijn favoriete muziek: Hardcore/ 

hiphop
* Mijn favoriete broek: Zwarte broek 
* Mijn favoriete app op mijn telefoon: 

Snapchat 
* Het leukste in het dorp: 

Schoonrewoerdse markt 
* Dit wil ik worden: In de verslaafden-

zorg werken 
* Dit moet anders in het dorp: Een 

gezellige plek om af te spreken 
* Tip voor jongeren: Altijd blijven lachen 
* Volgende vragen aan: 

Sam den Hertog 





TienerdagboekTess Liefhebber

Vrijdag 31 januari hadden we volleybal-
toernooi met de noachschool.

We moesten om half 6 op school zijn 
en toen gingen we met zijn allen naar 
de sporthal in asperen. Eerst gingen we 
even opwarmen, daarna speelde we de 
1ste wedstrijd, die we wonnen. De 2de 
en 3de wedstrijd verloren we, daarna 
speelden we nog 4 wedstrijden die we 
hebben gewonnen. 

Uiteindelijk werden we 5e en het andere 
team van onze school werd 4e. 
Toen gingen we met zijn allen frietjes 
eten op school. Toen gingen we om 
kwart over 10 s’avonds nog verstoppertje 
spelen in de school. Het was een ontzet-
tend veel leuke avond. 

Ik geef het tienerdagboek door aan 
Maureen Schoonhoven.



 

ALLES VOOR UW 
NACHTRUST! 

Fonteinstraat 13b 
4141 CE  Leerdam 
T 0345 – 619292 

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

 

THUIS in úw regio! 

VERKOCHT 
Ook úw woning succesvol verkopen?  

Vraag nu een vrijblijvend(e) 
adviesgesprek l waardebepaling aan! 

WWW.VANDENBERGMAKELAARS.NL  
Westwal 34 l LEERDAM l (0345) 599 394 



Mijn oproep over herinneringen aan de 
Zeskampvereniging in De Klepper van 
afgelopen september heeft veel foto’s en 
interessant materiaal opgeleverd. In deze 
Klepper en een volgende zal ik daar verslag 
van doen. Om te beginnen kreeg ik een 
‘De Gecombineerde’ van 17 juni 1980 met 
daarin een uitgebreid verslag van een 
zeskampspektakel met verenigingen uit en 
in ons dorp. Dit spektakel was georganiseerd 
door de Zeskampvereniging.

Even terzijde: In dat jaar was Schoonrewoerd 
nog een zelfstandige gemeente met een 
eigen bestuursorgaan. Een paar leuke feitjes 
uit die Gecombineerde: in 1980 bestond de 
supermarktketen VIVO nog, kostte een pakje 
Zeeuws Meisje ƒ 0,59 en een spijkerbroek bij 
Hamberg in Leerdam ƒ 39,-. Waar is de tijd 
gebleven…

Een samenvatting van het artikel:
Het verslag in De Gecombineerde van het 
evenement begint met het slotwoord van 
de toespraak van de gemeentesecretaris 
de Leeuw bij het uitreiken van de eerste 
prijs van de Schoonrewoerdse Zeskamp aan 
de brandweerploeg: “Laten we hopen dat 
de Zeskampvereniging nog lange tijd deel 
mag uitmaken van het Schoonrewoerdse 
verenigingsleven.” Verder prees dhr. De Leeuw, 
die op dat moment burgemeester Hokken 
verving, de Zeskampvereniging voor de 
uitstekende organisatie van dit evenement en 
dat ze bewezen hebben geen eendagsvlinder 
te zijn en op dit terrein een vaste plaats tussen 
de autochtone bevolking heeft verschaft. In 
een volgende Klepper zal ik uit de doeken 
doen hoe deze sportvereniging tot stand is 
gekomen.

Op de bewuste zaterdagmiddag in juni 1980 
stonden 10 teams, op het voetbalveld achter de 
kaasfabriek, aan de start van het evenement. 
Het speelveld was op professionele wijze 
ingedeeld door de spellenbouwers onder 
leiding van Freek de Jong en Dick Glaser (Dick 
was trainer/coach van de Zeskampvereniging). 
De ruime ervaring van het spellen bouwen 
voor de landelijke zeskampcompetitie kwam 
hier goed van pas. De publieke belangstelling 
was groot. Het geheel werd muzikaal omlijst 
door het muziekkorps DES uit Everdingen. 
Gaby Doreleyers uit Schoonrewoerd was de 
presentator.

De deelnemende teams waren: de 
badmintonvereniging met als coach D. van 
de Water; de brandweer met coach mevr. S. 
Brouwer; de Christelijke Nationale School met 
coach J. van Beusekom; de EHBO met coach 
T. den Ouden; de Gymnastiekvereniging met 
coach Theo van Gent; de Klaverjasvereniging 
en coach Theo Vuurens; de Noachschool met 
coach H. Bruynes; de Visvereniging met coach 
H. van Beek, wandelsportvereniging SIA en de 
voetbalclub HSSC.

Volgens het verslag was het een spannende 
middag waarin het er fanatiek, maar vooral 
sportief aan toe ging. De verschillen tussen de 
uitslagen van de diverse spelonderdelen waren 
soms zeer gering, de grenzen van de spelregels 
werden opgezocht en de scheidsrechters, 
onder leiding van de hoofdscheidsrechter 
Dick de Bruin, hadden hun handen vol om 
tot een juist oordeel te komen. Volgens de 
schrijver van het artikel werd er hier en daar 
gemopperd, maar werd de beslissing van de 
jury gerespecteerd. Bij één van de spellen, de 
zogenaamde baby-race, kreeg de brandweer 

De brandweer won de Schoonrewoerdse Zeskamp



na meerdere valse starts en 
onreglementair handelen vijf 
strafseconden en eindigde 
daarmee op de derde plaats 
bij dit spel. Deze achterstand 
maakten ze bij volgende 
spellen meer dan goed.

De middag was gevuld 
met voor het publiek 
aantrekkelijke spelonderdelen 
zoals het ooievaarsspel – hoe 
Schoonrewoerds kan het zijn 
– waarbij baby-ooievaars over 
een enorm luchtkussen van de 
ene naar de andere ooievaar 
werden overgebracht. De 
in ooievaarspak verklede 
deelnemers moesten daarna 
de baby’s met een kinderwagen 
naar de finish vervoeren. Dit 
spel werd op tienden van 
seconden gewonnen door 
de Klaverjasvereniging. De 
brandweer eindigde op een 
welverdiende tweede plaats. 

Spellen met veel water ontbraken uiteraard 
ook niet. Het spel met een koeienpuzzel en 
een spel om zoveel mogelijk ballen door gaten 
te gooien met nog een paar andere spellen 
stelden de behendigheid van de deelnemers en 
de zenuwen van de deelnemende ploegen flink 
op de proef. Uiteindelijk kwam de brandweer 
met een goede teamgeest tot het beste 
resultaat van de middag, de visvereniging 
werd een goede tweede en de badmintonclub 
nam de trofee voor de derde prijs mee naar 
huis. 

De voorzitter van de Zeskampvereniging, Piet 
Wilms, sloot de middag af met lovende woorden 
voor de sportiviteit van de deelnemers en 
bedankte de presentator Gaby Doreleyers voor 
de professionele en amusante wijze waarop hij 
de spellen aan elkaar heeft gepraat. 

Bron: De Gecombineerde 17 juni 1980. Drukkerij en 
Uitgeverij Ter Haar en Schuijt (Tot Hoger Streven) te 
Leerdam. Schrijver: onbekend.

Met dank aan Dick la Vergé voor de bewaarde 
krant uit 1980.

Ik heb als oud-teamlid van de 
Zeskampvereniging veel mooie herinneringen 
overgehouden aan die periode en zoek voor 
mijn volgende artikel nog meer foto’s of 
ander materiaal. Heb je dus iets over deze 
sportvereniging wat je zou willen delen 
voor het artikel? Dan graag e-mailen naar: 
schoonrewoerdzeskamp@hotmail.com

Sportieve groet, 
Bert van Toor, Bongerd 22



1. Naam: Jan de With 
2. Adres: Anthoniuswerf 21.
3. Geboortedatum:.26 februari 1971.
4. Geboorteplaats: Schoonrewoerd.
5. Beroep: installatiemonteur.
6. Getrouwd met: Jacqueline.
7. Kinderen: drie dochters: Lieke (16), 

Robin (14) en Floor (10).
8. Huisdieren: konijn.
9. Hobby’s: alles wat met voetbal te maken 

heeft. 
10. Leuk in je werk: afwisselend en onder 

de mensen.
11. Iets wat je vervelend vindt aan 

je werk: dat sommige mensen nooit 
tevreden zijn.

12. Lievelingsmuziek: Nederlandstalig. 

13. Wat voor soort tv-programma’s vind 
je leuk/interessant: sport, actie en 
thrillers.

14. Favoriete lectuur/boeken: geen, ik 
houd niet van lezen. 

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

16. Lievelingseten: boerenkool met spekkies 
en worst. 

17. Mooiste auto: boeit mij niet zo, zolang 
hij me maar niet in de steek laat. 

18. Mooiste/leukste vakantieland: Griekse 
eilanden.

19. Favoriete vakantiebesteding: lekker 
lui en genieten van zon, zee en strand. 

20. Wat vind je van politiek: heel 
ingewikkeld. 

21. Welke krant lees je en waarom juist 
deze: Het Kontakt voor het regionieuws. 

22. Hoe ben je in Schoonrewoerd 
terechtgekomen: geboren en getogen. 

23. Wat doe je/beteken je voor 
Schoonrewoerd: ik houd de middenstand 
in ere door boodschappen te doen in het 
dorp en doe mede mijn best om tijdens de 
feestweek de straat actief en enthousiast 
te krijgen. 

24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: De 
Wiel.

25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: de 
plaats waar de botsauto’s altijd staan.

26. Wat mis je in Schoonrewoerd: een 
voetbalkooi voor de kids. 

27. Leuk aan Schoonrewoerd: fijn sociaal 
dorp om te wonen en waar je terecht kunt 
voor je dagelijkse boodschappen.

28. Wat vind je vervelend en waarom: dat 
we als Schoonrewoerd zijnde er maar een 
beetje bijhangen bij het grote Leerdam. 

29. Waar ben je trots op: op mijn gezin en 
familie. 

30. Waar heb je spijt van: dat ik niet op 
jonge leeftijd ben gaan voetballen (ik was 
16 of 17 jaar).

31. Wie bewonder je het meest en 
waarom: mijn vrouw, ze zorgt goed voor 
ons.

32. Wat is je hartenwens en waarom: 
dat is samen met mijn gezin, familie en 
vrienden gezond oud worden. 

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



34. Leukste jeugdherinnering: met 
vrienden geld verzamelen om maar zoveel 
mogelijk munten te kunnen kopen voor de 
botsauto’s. 

35. Droomvakantie: bounty eiland. 
36. Wie wil je nog eens ontmoeten: 

koningin Maxima. 
37. Waar maak je je boos over: mensen 

die niet luisteren.
38. Waar ben je blij mee: met mijn hechte 

familie en vriendenkring. 
39. Waar heb je moeite mee: dat sommige 

mensen nooit tevreden zijn. 
40. Welke hoop koester je: dat Lieke ooit in 

het ‘grote’ Oranje mag spelen. 
41. Goede eigenschap: ik sta altijd klaar 

voor anderen. 
42. Slechte eigenschap: slechte verliezer 

met voetbal. 
43. Waar voel je je het meest bij 

betrokken: mijn familie. 
44. Waar maak je je het meest zorgen 

over: de toenemende criminaliteit en 
terreur. 

45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je 
ermee doen: nieuwe auto, op vakantie 
en hypotheek afl ossen. 

46. Gouden tip voor de Klepper: ga zo door. 
47. Wat moeten de inwoners van 

Schoonrewoerd 
echt van je weten: 
dat ik gek ben van 
voetbal bij de mooiste 
club: HSSC ’61. 

48. Wat zou je direct 
aanpakken als 
je een poosje, 
bijvoorbeeld een 
jaar, burgemeester 
van Schoonrewoerd zou zijn: een 
voetbalkooi en betaalbare woningen zodat 
de jeugd op het dorp kan blijven wonen. 

49. Vraag van Chris van de Vis (50 vragen 
vorige keer): Hoe houd jij je staande 
in je vrouwenhuishouden? Doordat ze 
allemaal voetballen, lukt dat aardig. 

50. Aan wie moeten wij de volgende keer 
de 50 vragen stellen: Stephan Stijsiger.

Welke vraag moeten wij van jou aan 
deze persoon stellen: hoeveel uur per 
week denk je aan, of ben je bezig met 
voetbal?

Kleurrijk wonen
Heerlijk als je kleur en 
licht in iemands leven 
mag brengen. Kleuren 
geven vreugde en laten 
je elke dag een soort 

glimlach zien. Nou geloof me, kleur hebben we 
gebracht. De plaatselijke stukadoor had alles 
keurig afgewerkt, nu was aan ons de taak 
kleur te brengen. ‘t Werd zo knalgroen dat 
het zeer ging doen aan je ogen, maar Addy en 
Dana werden er zo blij van. Ja dat is typisch 
Roemenië. Voornamelijk de Roma bevolking 
heeft voorkeur voor felle kleuren. 

Na jaren op een aarden vloer te hebben 
geleefd voelen de tegels koninklijk aan en 
inspireren ze om het schoon te houden.  Een 
tweedehands diepvries en koelkast bezorgen 
we als Coolblue, alles voor een glimlach. Als 
we naar huis gaan laten we een overgelukkige 
familie achter. Maar niet alleen zij maar ook 
wij gaan dankbaar naar huis. Wonderlijk 
dat we zoveel konden doen, dat er genoeg 
financiën waren, dat er vrijwilligers waren die 
mee hebben geholpen. Stil rijden we naar huis 
en danken God.

Actie schoenendoos
Honderden kinderen hebben zich ingezet 
en het zo mogelijk gemaakt dat ruim 750 
schoendoezen in Roemenië terecht zijn 
gekomen. Veel mooier nog, dat we ruim 750 
kinderen blij konden maken. Toen we de 
klassen binnenkwamen werden we met luid 



gejuich ontvangen. Ja natuurlijk wisten ze 
al wat we kwamen doen, wat we kwamen 
brengen. 
Nadat de dozen waren uitgedeeld waren de 
aaaah’s en ooooooh’s niet van de lucht… En 
ik kan de kinderen zo begrijpen. Een cadeau 
waar zoveel aandacht aan is gegeven. Zo 
merkbaar dat kinderen en ouders hun best 
hebben gedaan om dit tot een groots succes 
te maken. Zo veel blijde gezichten, de één 
vond een foto van de afzenden, de ander een 
persoonlijk berichtje. Wat een verrassingen 
voor de kinderen in Roemenië. Maar ook 
zoveel vreugde voor ons om ze zo te mogen 
zien genieten. En zo gaaf om voor elke klas 
iets van Gods wonderlijke geschenk te mogen 

delen. Kerstfeest Jezus geboren, ja dat is een 
geweldig geschenk.

Winterhulp
Sokken, mutsen, dekens. We hebben zoveel 
breiwerk ontvangen. Maar er is ook zoveel 
nood. Zeker nu de winter merkbaar aanwezig is 
en de snijdende kou soms voelbaar. Sommigen 
kunnen hun huisje maar amper warm krijgen. 
Ja dan is er veel nodig. En Goddank we hebben 
veel. Tientallen gezinnen kunnen we voorzien 
van voedselpakketten: rijst, macaroni, olie,  
suiker, meel, blikgroente en een zakje snoep 
voor de kids. Als ze de doos open maken wat 
een vreugde op hun gezicht. Knuffels van 
dankbaarheid.  Voelbare blijdschap. 

Hulp blijft nodig
Nee de winter nog niet voorbij. We kunnen 
nog verrast worden door zeker een halve 
meter sneeuw of nog koudere temperaturen. 
We beseffen dat er nog zoveel meer nodig 
is.  Kleding om naar school  te gaan, laarzen 
om natte voeten in de sneeuw te voorkomen. 
Brandhout want de kachel vraagt elke dag om 
hout… Wie helpt mee?

Uw bijdrage is welkom op 
NL 83 RABO 0305 1647 32 tnv Diaconie ovv 
Hope and Serve.

Hartelijk dank



  

Nieuwe en 
gebruikte motoren 

 

 
 

Honda / Suzuki dealer 
 
 

 

Schoonrewoerd
06 223 803 88 | info@anneschipper.com

www.anneschipper.com

Neem gerust contact met mij op voor advies of 
een vrijblijvende offerte.

schilderwerken
beglazing 

totaalonderhoud

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



Als u dit leest, is misschien de laatste opening 
van De Rommelschuur op 8 februari voorbij. 
We wisten dat het eraan zat te komen. De 
locatie is verkocht en er komen nieuwe huizen. 
Natuurlijk is dat een aanwinst voor ons dorp. 
De loodsen en schuren die er staan zijn oud, er 
was geen onderhoud meer. Straks is alles nieuw, 
maar toch… er verdwijnt weer een stukje van 
de geschiedenis van Schoonrewoerd. De firma 
Bakker en Brouwer, die er voorheen gevestigd 
was, was een begrip in het dorp.

De Rommelschuur had er een prachtige 
plek, midden in het dorp met ruimte om te 
parkeren. Er was ook genoeg ruimte voor de 
boeken, voor alle tweedehands artikelen en  
voor de opslag. De Rommelschuur was ook een 
ontmoetingsplaats. Aan de koffietafel werden 

de nieuwtjes besproken, het was 
er altijd gezellig druk. Mensen uit het dorp, 
maar ook mensen van buitenaf schoven aan. 

Het is heel jammer dat het afgelopen 
is. Wij hebben vele jaren met plezier de 
Rommelschuur gerund! We hebben dat ook 
kunnen doen mede dankzij vele vrijwilligers 
die voor ons klaar stonden als het nodig was.
Het doel was om de nieuwe aanbouw van 
onze Gereformeerde Kerk te verwezenlijken 
en financieel te steunen. Dat doel was snel 
behaald, daarna hebben we ook giften mogen 
schenken aan mooie goede doelen. 

Wij bedanken iedereen die ons gesteund 
heeft, voor de hulp, voor het brengen van 
spullen, voor het kopen, voor de aandacht en 
de positieve reacties. Dat alles maakte het 
werken in de Rommelschuur zo leuk!

Commissie De Rommelschuur

MAAR... ER IS GOED NIEUWS!
We hoorden vele reacties over het sociale 
gebeuren in De Rommelschuur. Veel mensen 
vonden het gewoon leuk om even binnen te 
lopen voor een kop koffie en een praatje. Ze 
zeiden dat ze dat heel erg gingen missen. En 
daar hebben ze gelijk in! 

De kerkenraad heeft daarnaar geluisterd 
en komt met het volgende plan. Elke 2e en 
laatste zaterdag van de maand is De Lichtkring 
open om aan te schuiven aan de koffietafel. 
Van 10.00 tot 12.00 uur wordt er koffie en 
thee geschonken. IEDEREEN is welkom! Jong 
en oud, waar je ook vandaan komt, want 
dat maakt het juist zo gezellig. De eerste 
zaterdagmorgen is op 29 februari, kom dus 
gewoon binnenlopen!!!

De Rommelschuur sluit zijn deuren



NSTALLATIEBEDRIJF  DEN BESTEN INSTALLATIEBEDRIJF 

DEN BESTEN 

 
 

Voor al uw: 

 gas- en waterleidingen 

 sanitair – rioleringen 

 lood-, zink- en dakwerk 

 centrale verwarming 

Dorpsweg 47 - Zijderveld 
Telefoon 0345 - 641298 

B E N E L U X

        Atelier  

 
Openingstijden  
Dinsdag- en Donderdagmorgen: 9.00 tot 12.00 uur 
Woensdag 9.00 uur tot 17.00 uur  
Anders? Graag op afspraak !! 
 
Schaikseweg 81, 4143 HD  Leerdam    
Tel. (0345) 506676    Mob. (0613) 939486 
 

 Kledingreparaties   
 Stomerij service Uniek 
 Schapenwol hand- en voetcrème  
 VOETEN / WANDELWOL van eigen bodem 
 Landelijk en Brocante cadeauartikelen 
 Fournituren (garen, ritsen, elastiek, knopen) 
 Spaarkaart voor gratis fournituren twv  € 5,00 
 Wekelijkse lessen zelf kleding maken,   

ook voor kinderen op woensdagmiddag,  
en regelmatig leuke workshops voor jong en ouder 
 

Kijk eens rond op onze website / webshop en onze facebook 
pagina voor meer informatie of bestellingen  

www.atelierdeknopendoos.nl 
 

Verkooppunt voor Woord & Daad van Koffie en Thee 

  dde KKnopendoos 



Wat hebben de toneelroute in Vianen en de wilde 
plannen van een aantal Schoonrewoerders met 
elkaar te maken? Nou, dat zal ik u uitleggen: 
De Toneelroute in Vianen viert dit jaar haar 
vijfde verjaardag. En ze pakken deze editie 
van hun toneeldag op zondag 13 september 
grootser aan dan anders. 

Wellicht kent u ze wel; 
met tientallen acteurs 
speelden ze een aantal 
jaar geleden in een 
grote optocht nog de 
uitvaartstoet na van heer 
Brederode. Vervolgens 
waren er op tientallen 
locaties in Vianen diverse 
toneelstukjes te zien over 
de geschiedenis van de 
stad. 

Maar nu pakken de 
vrijwilligers groter uit 
en willen ze de hele 
Vijfheerenlanden erbij 
betrekken. 

Gezocht: verhalen en acteurs uit 
Schoonrewoerd voor Viaanse Toneelroute 

Hun idee: in de Viaanse Voorstraat zijn in het 
weekend van Open Monumentendag tientallen 
toneelstukjes te zien op straat en in de 
historische panden. 

Verhalen die de acteurs vertolken komen uit de 
hele Vijfheerenlanden. Ook Schoonrewoerdse 
verhalen dus? Ja, ook Schoonrewoerd! Mits er 
een mooi historisch verhaal uit Schoonrewoerd 
op te tekenen valt. Het hoeft niet per se tot in de 
details te kloppen, het mag de eigenschappen 
van een sage hebben en moet zich minstens 
honderd jaar geleden hebben afgespeeld. 
Spelers uit Schoonrewoerd zijn welkom zich 
aan te sluiten, schrijvers zijn welkom zich 
aan te sluiten en uiteraard het meest welkom 
zijn Schoonrewoerders die willen nadenken 
over een eigen bijdrage aan dit Viaans/ 
Vijfheerenlandse toneelfestijn. Opgeven zo 
snel mogelijk, want de regisseurs en schrijvers 
staan te trappelen om te beginnen. 

Wat betekent dit in de praktijk? Er komen zo’n 
zes oefenavonden voor een toneelstuk van tien 
minuten, voor kleding kan worden gezorgd, 
evenals de locatie, regisseurs en enthousiasme 
van de Viaanse groep vrijwilligers.  

Meer informatie is te vinden op: 
www.toneelroute.nl 

Gijs Kool 



Milieubewust geteeld fruit 
voor een gezonde prijs 

 

 
 
 

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

 
 
 Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd 
 Tel. 0345 - 641937 
 
 

 

 
 
 

GEBR. MIDDAG B.V. 
Bouw- en Aannemingsbedrijf 

 
 

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor: 
NIEUWBOUW - VERBOUW 

ONDERHOUD - RESTAURATIE 
 
 

 
 
 

Kon. Wilhelminastraat 4a 
4145 KJ Schoonrewoerd 

Tel. 0345-641998 

Van Buuren Fruit 

 

TE  HUUR 
 

Wij hebben een luxe 6-persoons 
chalet op bungalowpark “Bospark” in 

Beekbergen op de Veluwe te huur. 
“Jip” staat op een rustig park aan de 

rand van het bos op 300m afstand van 
de Loenense waterval. 

 
Het park heeft veel voorzieningen 

waaronder o.a. een overdekt zwembad, 
tennisbaan, restaurant, winkel, speeltuin, 

pannenkoekenhuis, en midgetgolf. 
's Zomers is er een animatieteam voor de 
kleintjes. Boek nu vast uw vakantie en bel 

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

 telefoon 0345-641976  
 

www.vakantiehuisjeopdeveluwe.nl 
 

Via ons boeken: met korting!!!! 

Gediplomeerd sportmasseur aangesloten bij de NGS.

Mogelijkheid voor diverse massages.

-Blessurebehandeling
-Hoofdpijnmassage
-Hot-stone massage
-Medical Taping.
-Sportmassage m.b.v. infrarood en trilling
-Stoelmassage

�������� �	
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����������
��

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



Natuur- & Vogelwacht 
‘De Vijfheerenlanden’

Op dit moment is de winter nog mild. Dat 
is goed nieuws voor de ijsvogel. Misschien 
minder goed nieuws in het kader van ‘climate 
change’. Het opwarmen van de aarde lijkt 
toch echt een niet-te-ontkennen fenomeen. 
Wat kunnen we doen? Allemaal binnen onze 
eigen mogelijkheden een klein beetje zou echt 
helpen: laat die auto vaker staan, denk na 
over gebruik van stroom en gas, scheid het 
afval zoveel mogelijk, probeer zo min mogelijk 
plastic te gebruiken, minder vlees te eten… u 
weet het, ik weet het… laten we het in 2020 
doen!

Er is zoveel te winnen, zoveel waarvan we toch 
allemaal graag tot in lengte van jaren zouden 
willen blijven genieten. 

In De Schaapskooi is weer van een mooi 
winterprogramma te genieten in de vorm van 
‘dialezingen’. Elke avond start om 20.00 uur. 
De toegang is gratis. Tijdens de pauze worden 
lootjes verkocht waarmee u leuke prijzen kunt 
winnen aan het eind van de avond en op deze 
wijze kunnen wij uit de kosten komen. Wees 
welkom!

• 6 februari: bezoeken we Landschappen 
van China met Theo Janssen. In zijn 
presentatie zitten beelden van reizen 
naar Turkmenistan, Kirgizië en Binnen-
Mongolië. We zien woestijnen, uitgesleten 
canyons, de besneeuwde toppen van 
het Tian Shangebergte en de prachtig 
blauwe bergmeren, de prachtige kleuren 
en vormen van het Danxiagebergte en de 
zandduinen van de Badan Jaran Desert. 

Heel andere landschappen dan bij ons dus. 
Kom kijken naar wat daar leeft en naar de 
unieke ontstaanswijzen van landschappen.  

• 20 februari: een lezing met prachtige platen 
van Limburg en de Wadden door Bob 
Luijks. Letterlijk van noord naar zuid dus, in 
ons eigen mooie land. Zeer de moeite waard.

• 5 maart neemt Gerrit Jan Klop ons mee naar 
Suriname. Gerrit Jan laat ons vogels zien, 
maar ook vlinders, amfibieën, zoogdieren 
en de landschappen waarin zij wonen. We 
beleven een twee weken lange reis van 
hem mee en zien hoe je dan 7 uur lang 
achter een lokale indiaan aanloopt die met 
een kapmes een weg door de jungle maakt. 
We zien apen, slangen en reuzespinnen. En 
vooral vogels, veel vogels. Kom dat zien!

• 19 maart voert Fred de Gier ons mee 
naar Yellowstone. Fred is geoloog 
en gepassioneerd natuurfotograaf. 
En Yellowstone biedt dan veel moois: 
landschappelijk, denk aan vulkaangebieden, 
sneeuwlandschappen en ook op het gebied 
van dieren: de bizons zullen niet ontbreken.   

We hopen u/jullie ook in 2020 weer te zien 
binnen of buiten. De vereniging Natuur- en 
Vogelwacht De Vijfheerenlanden bestaat 
uit vele actieve leden, die in verschillende 
werkgroepen vrijwilligerswerk uitvoeren. 
Mocht u/jullie denken: daar heb ik ook wel 
zin in? Kom langs in de Schaapskooi en/
of bezoek de website van de vereniging: 
www.natuurcentrum.nl. Een mooi voornemen 
voor het nieuwe jaar kun je zo in de praktijk 
brengen. 

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

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



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

  

CH Administraties   

CH Administraties levert secretariële,  
administratieve en financiële diensten,  
zoals: 

* debiteuren/crediteuren administratie 

* grootboek administratie 

* facturatie 

* aangifte BTW 

* secretariële ondersteuning 

* overige administratieve werkzaamheden 
 

Heeft u interesse? 
Bel dan voor een vrijblijvende afspraak! 
 
Cora den Hartog 
Kerkeland 20 
4145 NE  Schoonrewoerd 

 06-50400671 
E-mail: ch.administraties@upcmail.nl 



Beetje laat misschien, maar niet minder 
welgemeend: beste wensen aan alle 
Schoonrewoerders voor het nieuwe jaar! 
Eén kaarsje op de taart, want 1 januari 
2020 is ook de eerste verjaardag van de 
gemeente Vijfheerenlanden. Een eerste 
verjaardag, mét een nieuwe burgemeester, 
Sjors Fröhlich, die er zin in heeft. Dat is aan 
alles te merken. Hij verstopt zich niet in 
het gemeentehuis, integendeel, als er wat 
gebeurt, is hij aanwezig. Zowel bij mooie 
dingen: kerstboom optuigen op het kerkplein 
(een echt hoogtepunt �), TOP2000, 
60-jarige huwelijksfeesten etc., als ook bij 
verdriet en tegenslag zoals enkele branden 
en ongelukken. 

In de oudjaarsnacht zijn er in de 
Vijfheerenlanden helaas vernielingen 
aangericht en is schade veroorzaakt, zowel 
aan overheidsspullen als ook aan o.a. auto’s 
van inwoners. Het schadebedrag voor de 
gemeente is ruim € 60.000. Te gek voor 
woorden! En dan is de schade voor inwoners 
nog niet eens meegerekend. Nee, het zal je 
autootje maar zijn! Waar je voor gespaard 
hebt en waar even een ruitje wordt ingetikt 
en vuurwerk naar binnen wordt gegooid. 
Degenen die zoiets doen zijn geen helden, 
integendeel. 

Dit alles heeft er wel toe geleid dat in de Raad 
opnieuw gesproken wordt over vuurwerk, 
veiligheid, handhaving etc. In Leerdam ben 
ik daar een jaar of vier geleden al eens 
mee gestart, maar dat kon niet rekenen op 
voldoende bijval. Inmiddels is de discussie 
over vuurwerk een landelijk thema en het 
ziet er naar uit dat er wel een (gedeeltelijk) 
verbod zal gaan komen. Wat ooit een traditie 
was waarbij op bescheiden wijze sterretjes, 
rotjes en vuurpijlen werden afgestoken, is 
de laatste jaren verworden tot een periode 
van overlast, gevaar, ongelukken en 
vernielingen. Gelukkig was het bij ons op 
het dorp een prima feest. Gezellig en, voor 
zover ik weet, zonder nare dingen.

Wat brengt het nieuwe jaar?
Komend jaar zijn vele belangrijke 
beslissingen te verwachten, waaronder ook 
de uitwerking van het klimaatakkoord, een 
nieuwe omgevingswet en een nieuw een 
verkeers- en vervoersplan, om maar enkele 
zaken te noemen. Ja, en ook een eerste 
discussie over één gemeentehuis. 

Deze discussie is inmiddels ook op gang 
gekomen, mede dankzij de burgemeesters 
Lokker en Fröhlich. Beiden pleiten voor één 
gemeentehuis. Dat je beter alle ambtenaren 
bij elkaar kunt zetten lijkt mij wel logisch. 
De vraag is alleen: waar dan? Wat mij voor 
u als inwoner belangrijk lijkt, is een goede 
bereikbaarheid van de gemeente. Dat als 
je een nieuw rijbewijs of paspoort nodig 
hebt, je dichtbij, in je eigen plaats terecht 
kunt. Ook voor (bouw-)vergunningen of 
bestemmingsplannen is het fijn als dat 
lekker dichtbij kan gebeuren. Dus zeg maar: 
meerdere loketten in de Vijfheerenlanden. 

Maar verder? Wanneer kom je nu op het 
gemeentehuis? En maakt het dan veel uit 
waar dat gemeentehuis staat? Wat mij 
betreft niet, als het maar goed bereikbaar 
is: te voet, op de fiets, met de auto én met 
het openbaar vervoer. Als de openingstijden 
dan nog een beetje ruim zijn zodat je 
gemakkelijk terecht kunt, dan zit het met de 
dienstverlening wel goed, toch?

Nou, volgende keer meer.
En als er iets is: spreek me gerust aan 
(gebeurt al vaak), stop eventueel een 
briefje in de bus met een idee of wens (want 
problemen zijn er al genoeg). Je weet me te 
vinden: M.E.L. Westenburgstraat 13. Via de 
mail: a.vd.leest.vvd@vijfheerenlanden.nl

Vriendelijke groet,
André

Praat uit de Raad
Een nieuw jaar, nieuwe discussies...



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

skcn
Dé kinderopvang waar uw kind zich thuis voelt!

www.skcn.nl • (0345) 639 555

Dagopvang • Halve dagopvang • Peuterspeelzalen
Buitenschoolse opvang • Voorschoolse opvang
Vakantieopvang en opvang tijdens studiedagen

Gastouderopvang

Wij zoeken gastouders in Schoonrewoerd!



Los de rebus op met
Schoonrewoerd gerelateerde 
oplossingen. Als je alles hebt 
ingevuld vormt zich vanzelf
het antwoord. 

DE SCHOONREWOERDSE ZOEKVRETER

REBUS 133

WIN EEN KADOBON VAN
TUINCENTRUM HET WESTEN
Stuur vóór 8 maart het begrip 
op naar puzzel@dorpskrantdeklepper.nl
met je naam en adres en kijk in de volgende 
Klepper of je de winnaar bent geworden! 

Geen e-mail? Je kunt je antwoord ook inleveren 
via de brievenbus. Prins Bernhardstraat 8,
Schoonrewoerd.

Antwoord
Woordzoeker 132:

De prijswinnaar is:
MAGDA VAN WEVERWIJK 
Steenovenweg 21 
Schoonrewoerd

Gefeliciteerd! 
De tegoedbon voor de taart
wordt thuisbezorgd. 
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Prinses Amaliastraat 38
Schoonrewoerd 

TEL: 06 10281093
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Voor al uw tuinwerkzaamheden 
 
 
 
* Tuinaanleg 
* Tuinontwerp 
* Tuinrenovatie 
* Tuinonderhoud 
 
 
 
Heeft u interesse ? 
Bel ons dan even voor een vrijblijvende afspraak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoveniersbedrijf de Woerd 
Het Hazenblok 5 
4145 NC Schoonrewoerd 
tel: 0345-641132 of 06-54383826 
e-mail: tonvandonselaar@chello.nl 



Oranjevereniging
Dit is ons eerste stukje in 2020. De feestdagen 
zijn voorbij en wij kijken weer vooruit naar 
een druk jaar. Wij zijn als bestuur aanwezig 
geweest op de nieuwjaarsreceptie van onze 
gemeente.  Het was dit keer wel een eind 
uit de buurt: Ameide was deze keer aan de 
beurt om deze receptie te organiseren. Er 
hadden heel wat mensen de weg gevonden 
naar Ameide, het was een druk bezochte 
receptie. Voor ons was het een geslaagde 
avond; wij hebben onze plannen voor 4 en 5 
mei alvast voorgelegd. Hier komen wij op de 
ledenvergadering uitgebreider op terug.

Lampionnenoptocht
De eerste activiteit heeft inmiddels alweer 
plaats gevonden. Ik hoop tenminste dat deze 
is door gegaan, want op het moment van 
schrijven moet de lampionnenoptocht nog 
plaatsvinden. Maar het weer moet wel heel 
erg slecht zijn om het geen doorgang te laten 
hebben. Hopelijk hebben jullie genoten van 
een vrolijke stoet gekleurde lichtjes door ons 
mooie dorp.

Ledenvergadering
Deze wordt gehouden op 12 februari bij Anca 
Spronk op Kalverweg 27. Om 19.30 staat hier 
de koffie en thee klaar. Wees welkom om te 
horen wat we het komende seizoen allemaal 
gaan doen. Als jullie activiteiten hebben die je 
een keer wilt zien in ons dorp, dan is dit de 
kans om ze bij ons te laten horen.

 

Vrijmarkt
Zoals al bijna een traditie is geworden, willen 
wij alvast de vrijmarkt onder de aandacht 
brengen. Misschien willen jullie al aan de 
voorjaarsschoonmaak en zijn er nog spullen 
die een tweede kans verdienen, bewaar ze dan 
en verkoop ze op zaterdagavond 25 april. De 
tijden voor de vrijmarkt komen in de oranje 

Klepper te staan. We willen deze 
markt wel weer op de Dorpsstraat 
houden. Dus als u opruimwoede voelt 
opkomen, denk dan voordat u alles 
weg doet nog even aan dit stukje.

Voor dit keer is ons stukje maar klein. 
Wij gaan verder met het regelen van 
Koningsdag en de activiteiten op 4 en 
5 mei. Rest mij alleen nog iedereen 
namens de Oranjevereniging een 
goed 2020 te wensen. 

Anca Spronk

De lampionnenoptocht was een gezellige 
rondgang met kinderen en ouders (of opa’s 
en oma’s).  Circa 40 personen liepen achter 
de brandweerwagen. Na afloop was er 
warme chocolademelk en koude limonade. 
Gezellig en het weer zat mee.





Dit jaar wordt herdacht dat het 75 jaar geleden 
is dat er een einde kwam aan de Tweede 
Wereldoorlog en vieren we 75 jaar Bevrijding. 
In het kader hiervan wil de Historische 
Vereniging Leerdam een fotoboek uitgeven in 
de Historische Reeks Leerdam. Maar daarvoor 
hebben we natuurlijk wel foto’s nodig. In onze 
Beeldbank is een groot aantal foto’s aanwezig 
van o.a. de komst van de Belgische Brigade 
Piron en de feestelijkheden hierna. Maar we 
kunnen ons indenken dat er bij u wellicht 
nog meer foto’s zitten in de bekende doos 
op zolder. Ook verhalen over belevenissen en 
herinneringen uit die tijd zijn welkom.

En wij zoeken niet alleen foto’s van Leerdam, 
maar ook van Schoonrewoerd, Oosterwijk 
en Kedichem.  Daarbij valt te denken aan de 
luisterpost “Gorilla” in Schoonrewoerd, de 
doortocht van de Belgische bevrijders en de 
feestelijkheden na de Duitse capitulatie.

U hoeft de foto’s uiteraard niet af te staan. 
Wij digitaliseren ze en u krijgt ze weer terug. 
Verdere details betreffende het boek moeten 
nog uitgewerkt worden en zijn mede afhankelijk 
van het aantal foto’s. We gaan nu even uit van 
een oblong-formaat met ca. 125-150 pagina’s. 

75 jaar Bevrijding

Heeft u foto’s in uw bezit en wilt u deze ter 
beschikking stellen, neem dan even contact 
op met de Historische Vereniging Leerdam, 
e-mail tblom@blomleerdam.nl of bel (0345) 
61 37 56. 

Kleppertaart
Beste Klepper,

Het is altijd weer leuk als De Klepper uitkomt. 
Wat zal er nu weer in staan. Vlug even 
doorbladeren of er iets staat wat boeit. In de 
uitgave van november 2019 waren wij een van 
de gelukkigen met een taart-pagina. 

In eerste instantie waren we voorbij de pagina 
gebladerd. Wel gezien, maar niet gelezen. 
Zo zie je maar: lezen en lezen zijn twee 
verschillende dingen. Bij een volgende keer 
doorbladeren lazen we het pas echt, de pagina 
gaf recht op een taart van De Ambachterij. Dat 
was leuk. 

Het was bijna december, toch al zo’n 
snoepmaand, een taart kan er dan ook nog wel 
bij. Een voordeel was er, Floor is 4 december 
jarig. Zo kan je dit lekkers uitdelen en er een 
ander mee laten genieten. Zo gedaan, besteld, 
een mooi verjaardagscadeau, de visite heeft 
ervan genoten. Veel lofprijzingen voor zo’n 
heerlijke taart. 

De Ambachterij dank voor het heerlijke 
product. Klepper, het was een prachtig actie, 
dank daarvoor, 25 gelukkigen, nog meer 
mensen die hebben gedeeld in en gesnoept 
van het lekkers. 

Floor en Dineke Brouwer



PRETTIG WONEN BEGINT BIJ UNIVÉ
Univé Leksprong werkt met vrijwel alle geldverstrekkers samen, 
waardoor onafhankelijk hypotheekadvies gegarandeerd is.  
Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs.

Daar plukt ú de vruchten van!www.unive.nl/leksprong

Univé Leksprong
Leerbroek - Raadhuisplein 2, (0345) 62 00 62
Lopik - Wielsekade 8, (0348) 55 36 67
Houten - Loerikseweg 9, (030) 637 13 04

Welkom in 
(Spirituele) 
Boekhandel 

De 
Kraanvogel

Open: 
di + za 
10.00 – 17.00  

en  
woe, do, vrij
13.00 – 17.00 uur

The Careercoach ondersteunt u bij:

Loopbaanadvisering / Coaching /
Assessments / Outplacement

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



Nieuws van de Dorpsvereniging
over lopende zaken en zaken die geen nieuws meer zijn

De winter suddert een beetje door, maar 
daarmee niet de activiteiten van de 
dorpsvereniging. Na een korte winterstop 
hebben we weer genoeg activiteiten in handen 
en bruisen we van de ideeën: daarover zijn de 
volgende nieuwsfeiten te melden en besteden 
we nog aandacht aan wat er gebeurd is in de 
periode die achter ons ligt.

14 december 
De jaarlijkse kerstboomviering
Wat was het stormachtig op 14 december! Door 
de rukwinden lukte het in eerste instantie niet 
om de knutseltent op te zetten. We hebben 
getwijfeld of het gezamenlijk kerstboom 
versieren wel door kon gaan. In het land 
werden veel events afgelast. Maar gelukkig 
was hulp dichtbij. Bij het Ambachtsplein waren 
een aantal medebewoners die wilden helpen 
om de tent te verplaatsen naar de luwte van 
het kerkgebouw. Fijn dat op deze spontane 
wijze de knutseltent toch op een veilige manier 
kon worden opgezet. 

De kinderen knutselden naar hartenlust 
versieringen voor de kerstboom, terwijl de 
volwassenen onder het genot van een hapje 
en drankje gezellig konden bijpraten. De 
brandweer zette ondertussen de hoogwerker 
vlak bij de grote kerstboom.

Verhalenvertelster Saskia Bangma vertelde 
een verhaal over een kleine kerstboom 
die uiteindelijk zelfs op het dorpsplein 
in Schoonrewoerd kon schitteren. Marga 
Sutherland overhandigde namens de 
Dorpsvereniging aan de burgemeester, Sjors 

Fröhlich, een lekkernij gebaseerd op de 
bijnaam van Schoonrewoerd, “de koekvreters”. 

Nadat de burgemeester had opgebiecht zich 
niet gerealiseerd te hebben dat hij de hoogte 
in moest, zette hij onder grote belangstelling 
de piek in de top van de boom. Daarna kon het 
aftellen beginnen en werden onder applaus de 
lichtjes ontstoken. Schoonrewoerd kon weer 
een paar weken genieten van een originele 
en creatieve kerstboom! Een mooie jaarlijkse 
traditie waar we trots op mogen zijn.
 
Nieuwjaarsreceptie van de gemeente VHL
Op maandagavond 6 januari vond de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Vijfheerenlanden in Het Spant in Ameide 
plaats. Er was massaal belangstelling voor. 
Onze nieuwe burgemeester, Sjors Fröhlich, 
opende de avond met korte interviews met 
de zes wethouders. Hij blikte daarna terug op 
het afgelopen jaar en keek alvast vooruit naar 
het nieuwe jaar. Op deze avond hebben een 
aantal bestuursleden van DVS veel handen 
geschud, nieuwjaarswensen gedeeld en goede 
gesprekken gevoerd.

21 november 2019
Ledenvergadering DVS 
Het bleek een goede zet geweest te zijn om 
onze inloop-ledenvergadering te gebruiken om 
ook informatie te laten verstrekken over de 
aanleg van glasvezel. Met dank aan Hans Ippel 
die dit onderwerp voor zijn rekening nam, het 
was daarmee nog nooit zo druk geweest op 
onze ledenvergadering. �

Tijdens onze inloop-ledenvergadering hebben 
we, naast opmerkelijke zaken, ook punten 
verzameld die spelen in de openbare ruimte van 



het dorp. Een aantal hiervan hebben we met 
het bestuur van DVS en onze wijkambassadeur, 
Marjon van Driel, besproken. Een opsomming:                                                                                                   

• Onderhoud stoep Amaliastraat 
Bruggetje Prins Bernhardstraat. Dit is 
gemeld bij de gemeente.                                                                      

• Foutparkeren: Overlast van geparkeerde 
auto’s op de hoek Dorpsstraat-Overheicop: 
een terugkerend probleem waarvoor een 
oplossing kan liggen bij de herinrichting van 
het terrein van de Rommelschuur. We gaan 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.                                                                                                                                           

• Slechte ontvangst mobiel netwerk: 
We gaan uitzoeken hoe we dit kunnen 
aankaarten bij KPN die eigenaar is van 
de zendmasten in de regio. We weten dat 
dit probleem op veel plaatsen binnen de 
gemeente speelt en zullen dit ook delen in het 
eerstvolgende wijk- en dorpsradenoverleg 
voor wellicht een gezamenlijke aanpak.                                                                                                                              

• Achterstallig onderhoud van de 
speeltuinen: In het kader van veilig spelen 
is dit een taak van de gemeente. We hebben 
dit via onze wijkambassadeur gemeld bij de 
gemeente.

• Leerlingenaantal op de Noachschool: 
Het blijkt dat de toename van het aantal 
leerlingen op de Noachschool boven 
verwachting is en de capaciteit van het 
gebouw tegen zijn grenzen aanloopt. Dit is 
een zaak tussen de school en de gemeente 
en niet voor DVS.                                                                     

• Te lang parkeren op de Kiss&Ride 
plekken op de Kerkweg: We weten dat 
Kees de Korte ouders geregeld vraagt om 
de parkeertijd op de Kerkweg te beperken 
en bij voorkeur niet met de auto te komen. 
Als DVS kunnen we hier weinig aan doen, 
behalve dan het verzoek van Kees herhalen 
en aangeven dat elke auto extra de situatie 
voor de langsfietsende kinderen en hun 
ouders gevaarlijker maakt.                                                                                                                                          

• Klinkers in de Korenweg: we kregen 
een melding van bewoners van de 
appartementen op de Akkerhof dat een 
stukje weg met klinkers in de Korenweg 
steeds meer geluidsoverlast veroorzaakt. 
Met name door het verkeer wat het dorp 
verlaat richting de Schaikseweg. Deze 
klinkers zijn tijdelijk neergelegd om een geul 
gemaakt voor de nieuwe riolering voor het 
HOVO-terrein af te dekken. Dit is gemeld 
bij de daarvoor verantwoordelijke bij de 
gemeente VHL en wordt meegenomen in de 
aanbesteding voor het repareren van asfalt 
in de hele gemeente.

Al met al kregen wij op onze inloop-
ledenvergadering veel zaken te horen die 
ons hebben doen besluiten om de jaarlijkse 
Dorpsschouw weer leven in te blazen. Dit is 
door de overgang van Leerdam naar VHL in het 
slop geraakt. We gaan dit in het najaar weer 
proberen te organiseren met ambtenaren van 
de gemeente VHL. En uiteraard kunt u altijd 
via de website van de gemeente bij ‘Melding 
openbare ruimte’ aangeven als u iets ziet waar 
de buurt van verbetert. 

Ontmoetingsruimte
Door de bouwplannen op het terrein van de 
voormalige winkel van Bakker & Brouwer 
verdwijnt de Rommelschuur. De laatste 
openstelling is op zaterdagmorgen 8 februari. 
Van diverse kanten horen we dat mensen dit 
jammer vinden. Naast de kringloopfunctie 
werd de ontmoeting als waardevol ervaren. 
Het koffiedrinken op zaterdagmorgen zal 
worden gemist. 
Door een dorpsgenoot werden wij benaderd 
of we mee willen denken over een nieuwe 
ontmoetingsplaats. Het idee is een ruimte waar 
men enkele ochtenden per maand boeken kan 
ruilen en/of samen koffie kan drinken. Het 
laatste nieuws hierover is dat er een alternatief 
is gekomen. Er komt een koffietafel in De 
Lichtkring van de Gereformeerde Kerk. 

Vorderingen renovatie speeltuin 
nieuwbouw Oost
Nadat we vanuit DVS met omwonenden 
hadden geïnventariseerd wat men wilde 
met het speeltuintje, is in december overleg 
geweest tussen DVS en de ambtenaar van 
de gemeente Vijfheerenlanden die over het 
spelen gaat. We hebben te horen gekregen 
waar we rekening mee dienen te houden in de 
uitvoering van het plan voor een speeltuin aan 
de Masada. Marga en Rianda zijn op een frisse 
zaterdagmorgen om de tafel gaan zitten om wat 
te fröbelen met mogelijke opties. We hebben 
op een plattegrond vier mogelijke speeltuinen 
ingetekend, hierbij rekening houdend met 
de gestelde eisen van de gemeente, een 
aantal technische (ondergrondse) zaken en 
de wensen van de omwonenden. Het betreft 
globale schetsen. We kwamen er achter dat 
het oppervlakte die we kunnen benutten voor 
het spelen niet zo groot is als we dachten. 
Hier zullen we dus rekening mee moeten 
houden in de keuze van speeltoestellen. De 
schetsen liggen nu ter inzage bij de ambtenaar 
‘spelen’. Het is nu wachten op een reactie 
van de gemeente om te kijken welke opties 
daadwerkelijk uitvoerbaar zijn. Wanneer we 



een ‘go’ hebben, zullen we ons tot de kinderen 
van de Noachschool richten en mogen zij 
stemmen welke speeltuin zij graag willen. Wij 
houden u op de hoogte! 

Het Oogstfeest
Weet u het nog? Oktober 2017, ons eerste en 
gelijk erg succesvolle en geslaagde Oogstfeest 
met een mooie opbrengst voor een goed doel? 
Hier werd het einde van alle oogst gevierd 
met en door Schoonrewoerders. Muziek, 
heerlijke taarten, producten van onze lokale 
ondernemers en veel gezelligheid. 

Wij denken erover om dit 
jaar in oktober een tweede 
oogstfeest te organiseren. 
Vindt u het leuk om 
daarover mee te denken, 
mee te organiseren of 
heeft u een goede tip of 
suggestie? Laat het ons 
weten via e-mail: jannie.
dewith@outlook.com of 
leontineverkerk@hotmail.
com
Namens de Oogstfeest 
commissie: Jannie de 
With, Herman Verhoeff en 
Leontine Verkerk

Dorpsplan 2.0 
Ons huidige dorpsplan, dat is gebaseerd op 
de resultaten van een grote enquête onder 
onze inwoners, is alweer drie jaar oud en 
ondertussen zijn we deel geworden van de 
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Dat 
betekent ook nieuw beleid en nieuwe kansen 
voor ons dorp. Daarom zijn we bezig met een 
nieuwe versie van ons dorpsplan, we noemen 
het voorlopig dorpsplan 2.0. Hierin vatten 
we de punten die voor ons dorp belangrijk 
zijn samen naar vijf speerpunten. Deze vijf 
speerpunten van Schoonrewoerd koppelen we 
waar mogelijk aan de het coalitieakkoord en 
de visie van de gemeente Vijfheerenlanden.

Vervolgens verdelen we onze plannen in acties 
voor korte, middellange en lange termijn. Zelf 
maken we al een eerste schifting op basis 
van ons idee van haalbaarheid en met wat te 
verwachten is aan ondersteuning vanuit de 
gemeente. Denk aan ondersteuning financieel, 
maar ook wat haalbaar is in de vorm van 
uitvoering. Als de eerste versie af is, laten 
we die door een paar dorpsgenoten lezen en 
bespreken we met hen wat zij missen, willen 
aanvullen of veranderen. Als we dat hebben 
verwerkt, willen we die versie presenteren aan 
het dorp en samen keuzes maken voor wat we 
belangrijk vinden om snel of minder snel op te 
pakken. 
Qua vorm denken we aan niet te veel tekst 
en wel veel visueel materiaal. Ons streven 
is om het Dorpsplan 2.0 op de komende 
Schoonrewoerdse markt van 22 mei te kunnen 
presenteren. 

Aanpak verkeerssituatie op de Kerkweg
Regelmatig ontvangen wij berichten over 
de verkeerssituatie op de Kerkweg, zowel 
binnen- als buiten de bebouwde kom. Een 

opsomming: er wordt te hard gereden in een 
30-km zone, voorrang vanuit De Bongerd 
wordt niet verleend, combinatie van auto- en 
landbouwverkeer en schoolgaande jeugd op de 
fiets levert gevaarlijke situaties op, trillingen 
in de huizen bij de verkeersdrempel in de 
Kerkweg, ongeoorloofd vrachtwagenverkeer, 
te lang parkeren op de ‘Kiss&Ride’ en 
terugkerende beschadigingen in de weg.

De Kerkweg is met tijden een drukbezette weg: 
schoolgaande jeugd met de fiets op weg naar 
het voortgezet onderwijs in Culemborg, lokaal 
landbouw- en vrachtverkeer, autoverkeer van- 



en naar de Noachschool en als verkorte (sluip)
route naar Culemborg. Geen ideale situatie 
voor een weg die, zeker in het laatste stuk 
naar de dijk, aangelegd is in een periode dat 
het verkeer vooral bestond uit voetgangers op 
klompen en paard en wagen. Al met al een 
goede reden voor DVS om dit, in navolging 
van de aanpak van de Dorpsstraat, onder de 
aandacht te brengen van de gemeente VHL.

In overleg met bestuursleden van DVS, 
deskundigen van de gemeente, een aantal 
omwonenden en Kees de Korte van de 
Noachschool zijn een aantal opties besproken 
om in ieder geval de 30-km zone binnen 
de bebouwde kom te benadrukken en de 
voorrangssituatie vanuit De Bongerd duidelijker 
te maken. In dit overleg is besloten dat de 
verkeersdeskundigen van de gemeente ergens 
in februari starten met proefopstellingen 
waarmee snelheid beperkende maatregelen 
worden getest. Bij de aanpak worden 
directomwonenden betrokken.

De situatie buiten de bebouwde kom is 
complexer. Het Waterschap is eigenaar van 
de Kerkweg buiten de bebouwde kom en dit 
eigenaarschap loopt richting de dijk over naar 
het Hoogheemraadschap. We hebben voor nu 
besloten dat we eerst de situatie binnen de 
bebouwde kom onder de loep nemen en in een 
latere fase het deel buiten de bebouwde kom.

Via onze Facebookpagina zullen wij u op de 
hoogte houden van het laatste nieuws. De 
direct omwonenden en bewoners van de 
aangrenzende wijk zullen via een andere weg 
worden geïnformeerd.  

Inloopbijeenkomst over het 
onderhoudsplan voor de N484
Op woensdag 12 februari wordt er door de 
provincie Utrecht een inloopbijeenkomst 
georganiseerd in het Partycentrum 
Schoonrewoerd. Tijdens deze bijeenkomst 
presenteert de provincie Utrecht een aantal 
maatregelen om de doorstroming en de 
verkeersveiligheid op de N484 te verbeteren. 
Medewerkers van de provincie Utrecht, 
van waterschap Rivierenland en van de 
gemeente Vijfheerenlanden zijn aanwezig 
om opmerkingen, suggesties aan te horen 
en vragen te beantwoorden over een aantal 
mogelijke maatregelen. De inloopbijeenkomst 
is voor iedereen die belangstelling heeft voor 
het nieuwe concept-plan als aanpassing op het 
oorspronkelijke plan van de provincie Zuid-
Holland.
Datum:  Woensdag 12 februari 2020
Tijd:  Zaal open tussen 15:00 en 17:00 

uur en tussen 18:00 en 20:00 uur
Locatie:  Partycentrum Schoonrewoerd

bestuur van Dorpsvereniging Schoonrewoerd
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com

� Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Op 16 december jl. werd bekend dat we in ieder 
geval in Schoonrewoerd de 35% aanmeldingen 
gehaald hadden, die nodig was voor Glasvezel 
Buitenaf om te besluiten van start te gaan 
met de aanleg van glasvezel. In sommige 
kernen zaten ze onder de 35% en in anderen 
er flink boven en daarom heeft Glasvezel 
Buitenaf besloten glasvezel in alle kernen te 
gaan aanleggen. Goed nieuws dus voor alle 
inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden. 
Mijns inziens ook een punt dat bijdraagt om 
de leefbaarheid in de kleine kernen op peil te 
houden of zelfs te verbeteren!

Er is gezegd dat er na de bouwvakvakantie 
begonnen wordt met de aanleg in de kernen. 
Welke kern als eerste aan de beurt is weet ik 
niet, maar omdat Glasvezel buitenaf in onze 

Aanleg Glasvezel
hoek van de gemeente Vijfheerenlanden al 
begonnen is in het buitengebied, ga ik ervan uit 
dat ook de kernen daar als eerste aangesloten 
zullen worden.

Sommigen denken misschien dat ze zich nu 
niet meer aan kunnen melden, maar het goede 
nieuws is dat aanmelden zonder aansluitkosten 
te betalen nog steeds kan! En ik raad dan ook 
iedereen, die zich nog niet heeft aangemeld, 
aan om er nog eens goed over na te denken. 
Glasvezel is echt de toekomst als het gaat 
om betrouwbaarheid en bandbreedte. Op dit 
moment heeft u waarschijnlijk nog genoeg aan 
uw huidige internetverbinding. Maar ik kan u 
verzekeren dat de zaken over pakweg 10 jaar 
heel anders liggen. Om maar een voorbeeld 
te noemen: de televisies, computers, etc. die 



dan te koop zullen zijn zullen waarschijnlijk 
niet meer voldoende hebben aan uw huidige 
internetsnelheid.

De ervaring leert dat de meeste mensen die 
zich aangemeld hebben voor glasvezel zelfs 
iets minder gaan betalen dan wat ze nu kwijt 
zijn, uitzonderingen daargelaten. Zelfs als u 
iets duurder uitkomt, bedenk dan dat u er ook 
meer voor terugkrijgt. Dus waarom zou je dan 
nu niet overstappen als de aanleg gratis is? 
Ja, er moet soms wat veranderd worden aan 
de bekabeling in uw huis en ja, het emailadres 
wat u nu heeft bij Ziggo of KPN komt te 
vervallen, maar dit weegt natuurlijk absoluut 
niet op tegen de aansluitkosten die u moet 
betalen als u over vijf jaar alsnog glasvezel 
zou willen hebben. 
In de kernen komen ondergrondse 
aansluitpunten waar 64 adressen op 
aangesloten kunnen worden. Alleen wanneer 
dat aansluitpunt toevallig net bij u voor de 
deur ligt, bent u de genoemde minimale 
aansluitkosten van € 995 kwijt. Is dat niet 
het geval en moet er bijvoorbeeld 100 meter 
gegraven worden, ga er dan maar van uit dat 
u € 2500 kwijt bent. Waarom zou u dat risico 
nemen?

Als u een eigen huis heeft, is dat nog een extra 
reden om u aan te melden. Ik zal niet zeggen 
dat uw huis er zoveel meer waard door wordt, 
maar het is bij verkoop zeker een heel groot 
pluspunt! Woont u in een huurhuis, dan moet 
u weten dat de verhuurder het niet voor u gaat 
laten aanleggen en dat hij het u ook niet kan 
verbieden om het aan te laten leggen.

Wilt u nog advies over óf u het zou moeten 
doen en zo ja, voor welke provider u dan het 
beste zou kunnen kiezen, u weet het: u kunt 
bij ondergetekende terecht voor advies. Mijn 
advies is vrijblijvend, kosteloos, ik ben provider-
onafhankelijk en ik zeg u ook eerlijk wanneer 
het in uw omstandigheden niet aan te raden is! 
En als u besluit alsnog mee te doen: wanneer 
u mij de aanmelding laat verzorgen gaat er 
€10 naar de Oranjevereniging en €5 naar de 
stichting Het Ambachtsplein. Ook die actie 
loopt gewoon door zolang er abonnementen 
afgesloten kunnen worden. Hoe lang dat nog 
kan? Geen idee, maar wanneer ze beginnen 
met graven bent u zeker te laat, dus wacht 
daarom niet te lang!

Hans Ippel
I2CT

Het zal u niet zijn ontgaan dat de gemeente 
Vijfheerenlanden een wapen heeft gekregen. 
In Het Kontakt en Algemeen Dagblad is er 
uitvoerig over geschreven. U vraagt zich af: 
moet er nog meer over worden geschreven? 
Ja, er is één detail wat niet onvermeld mag 
blijven. Dit tot meerdere eer en glorie van 
Schoonrewoerd. Aan het einde kunt u het 
lezen.

Het is een lange weg om tot een nieuw wapen 
te komen. Dat gaat niet zomaar, o nee. De Hoge 

Schoonrewoerd in wapen Vijfheerenlanden

Wapen Vijfheerenlanden 2020

Raad van Adel heeft zich er in alle wijsheid over 
gebogen. In 1977 zijn er richtlijnen opgesteld. 
De werkgroep heeft uitgangspunten 
geformuleerd waaraan moet worden voldaan.

De drie voormalige gemeenten, Leerdam, 
Zederik en Vianen moesten terugkomen in 
het nieuwe wapen. De werkgroep noemt het 
de ‘dragende elementen in het nieuwe wapen’ 
oftwewel de drie belangrijkste elementen: 
• de zevenbladige roos uit het wapen van 

Zederik 
• de ‘gekanteelde’ (dwars)balken uit het 

wapen van Leerdam 
• de historische ‘ankers’ uit het wapen van 

Vianen 
• de kleuren goud, blauw en rood uit het logo 

van de gemeente = de drie gemeentes.

Nog een stukje geschiedenis. Het wapen 
van Schoonrewoerd werd op 24 juli 1816 bij 
besluit van de Hoge Raad van Adel aan de 
gemeente Schoonrewoerd bevestigd.  In 1986 
zijn Schoonrewoerd en Kedichem opgenomen 
in de gemeente Leerdam. Er is toen een 



Wapen Schoonrewoerd 1816-1986

Wapen Leerdam 1986-2019

Floor heeft zijn artikel over het wapen van de 
Vijfheerenlanden met Hans van Heijningen 
gedeeld. Hans heeft ooit de vlag van 
Schoonrewoerd ontworpen en is beslist een 
kenner in de ‘wapenkunde’. Hans is ook van 
het schrijven en stuurde direct een reactie aan 
Floor:

Hallo Floor,

Dank weer voor je informatie. Ik kan hier zeker 
mee leven. Het is een mooi wapen geworden. 
We kunnen er later wel over praten.

Een ding in het vooruit: "Ter meerdere glorie 
van Schoonrewoerd…”, “maar als gekeken 
wordt naar de geschiedenis dan komen ze 
eigenlijk uit het wapen van Schoonrewoerd…" 
dat is niet helemaal waar. Je had de heerlijkheid 
Ter Lede met daarin de stad Leerdam. Steden 
hebben of hadden vaak een stadspoort of 
iets dergelijks in hun wapen met eventueel 
het wapen van de heerlijkheid erbij, zeker 
in sommige zegels. Het wapen van de stad 
Leerdam bevat ook een poort met toren. Het 
laddertje staat waarschijnlijk voor "leer"... 
[leer is een ander woord voor trap [red.] 
hetgeen mij eigenlijk niet juist lijkt. Leerdam 
komt eigenlijk van LEDERdam: dam door 
de Lede (waterloop) waarbij LEDER dus een 
afleiding is.

Schoonrewoerd voert eigenlijk het wapen van 
de heerlijkheid TER LEDE: gekanteelde rode 
balken op goud, afgeleid van ARKEL, dat de 
balken rood-op-zilver voerde. Maar Leerdam 
had groot gelijk toen ze hun gemeentevlag 
invoerden: rode gekanteelde balken op een 
geel doek, ontleend aan een schilderij uit de 
17e of 18e eeuw, eigenlijk precies gelijk aan 
het wapen dat Schoonrewoerd in 1816 kreeg. 
Ik [Hans van Heijningen] kon nu geen vlag 
meer voorstellen voor Schoonrewoerd, gelijk 
aan het (dorps-)wapen en zocht mijn toevlucht 
tot varianten en zodoende.
Door die gekanteelde balken in het nieuwe 
wapen komen Schoonrewoerd, Leerdam én 
Arkel (Kedichem, Oosterwijk, Leerbroek, 
Nieuwland…), en andere afgeleiden tot hun 
recht.

Groet van Hans.

Ook heeft Floor zijn stukje opgestuurd naar de 
gemeenteraad en ontving de volgende reactie:

nieuw wapen voor Leerdam gekomen, de 
‘gekanteelde’ dwarsbalken uit het wapen van 
Schoonrewoerd en Kedichem zijn voor de 
schildhouders geplaatst. Schildhouders zijn de 
leeuwen die het wapenschild vasthouden.

Wat is nu de meerdere eer en glorie van 
Schoonrewoerd? Dat zijn de rode ‘gekanteelde’ 
dwarsbalken uit het wapen van Schoonrewoerd 
in het nieuwe wapen. Zij nemen een dominante 
plaats in op het schild. Er wordt geschreven 
dat deze uit het wapen van Leerdam komen, 
maar als gekeken wordt naar de geschiedenis, 
dan komen ze eigenlijk uit het wapen van 
Schoonrewoerd. 

Goed beschouwd gaat in het wapen alles 
verloren van/voor Leerdam en komt er iets 
terug van/voor Schoonrewoerd. Jammer voor 
Leerdam, maar het is dus Schoonrewoerd 
dat we terugzien in het wapen. En… oh ja, de 
burgemeester van de Vijfheerenlanden komt 
ook uit Schoonrewoerd.
 
Tja, Leerdam… waar een klein dorp groot in 
kan zijn.

Floor Brouwer
Kon. Julianastraat 48

4145 KM Schoonrewoerd
Tel. 0345 642071



Geachte heer Brouwer,
De griffie heeft uw e-mail d.d. 29 januari 
2020 gericht aan het college en de raad van 
gemeente Vijfheerenlanden ontvangen en zal 
deze publiceren als ingekomen stuk op de 
raadsagenda van 6 februari 2020.
I.v.m. privacy gevoeligheid wordt uw brief 
achter slot geplaatst. De raadsleden kunnen 
dan kennis nemen van uw brief, maar deze is 
niet openbaar tenzij u hiervoor toestemming 
geeft. U kunt via een e-mail aan de griffie@
vijfheerenlanden.nl toestemming geven om 
uw brieven openbaar te maken.

Met vriendelijke groet,
Eveline ten Caat, Griffiemedewerker

Floor heeft toestemming gegeven om zijn brief 
openbaar te maken. En meldde als laatste 
stukje in dit verhaal: 
“Jolanda, Het staat in de agenda voor de 
vergadering van 6 febr.  Punt 5.3.15. Grappig.”
Er komt vast een “wordt vervolgd…”

Het raadsel rondom het hek aan de Kerkweg 
is opgelost!Ook deze vraag in de Klepper 
leverde weer verhalen op van mensen die er 
iets over wisten te vertellen of meenden het 
te weten. En ook weer de nodige mensen die 
nieuwsgierig waren of ik het antwoord al te 
weten was gekomen.

Als eerste meldde zich weer Arie den Besten 
die zich nog kon herinneren dat hij en zijn 
broer Kees samen met hun vader de koeien 
gingen melken in “De Lonkerd”, zoals dit 
stuk land in de volksmond heette. Gezeten 
op de hondenkar met daarop ook een lege 
melkbus werden ze daar naartoe gereden 
om aanwezige koeien met de hand te gaan 
melken. Hij kon zich nog herinneren dat er 
toen een houten hek stond en dus nog niet 
dit fraaie smeedijzeren hek. Op de terugweg 
moesten de broertjes den Besten lopen, want 
door de volle melkbus werd de vracht anders 
te zwaar voor die (arme) hond.

Harm van den Berg vertelde mij ook nog een 
verhaal, maar wist het ook allemaal niet zeker, 
en raadde mij aan bij Gerda van Buuren na te 
vragen. Gerda wist mij wel wat te vertellen en Het raadsel van het hek...

Opgelost!
meldde dat degene die het echt helemaal 
zeker wist te vertellen haar oom Arie 
Bakker was.
Het grappige was dat, toen ik bij Arie 
Bakker en zijn vrouw Sjanie aanklopte, 
het leek alsof hij al op mij had zitten 
wachten. Want uiteindelijk moest ik toch 
bij hem uitkomen met mijn nieuwsgierige 
vragen grapte hij.

Het hek bleek in begin jaren 60 gevonden 
te zijn bij een soort van Malle Pietje, een 
man waarbij je van alles en nog wat kon 
vinden, en kopen. Dat was in de buurt van 
Bleskensgraaf. Arie en Sjanie vonden het 
wel een leuk idee om het geheel vervallen 
oude houten hek te vervangen door zo’n 
apart hek dat bij een schroothandelaar 
vandaan kwam.
 
Dus het is geen toegangspoort tot een 
oude ruïne van een vergeten landhuis, 
maar gewoon een leuke vondst bij Malle 
Pietje om het weiland  af te kunnen sluiten 
(ook voor hondenbezitters die hun hond  
aldaar uitlieten).
Dank weer aan alle mensen die mee 
dachten en vooral ook aan Arie en Sjanie 
Bakker voor  de gastvrijheid en de 
verhalen die ik meekreeg.

Akkie Langerak



1 februari lanceert de Bibliotheek Lek & IJssel de 
gratis tool PressReader. Met PressReader haalt 
de Bibliotheek meer dan 7000 internationale 
kranten en tijdschriften uit 100 verschillende 
landen in 54 talen in huis. Iedereen die de 
Bibliotheek bezoekt, heeft gratis toegang.

Voor anderstaligen en veel-lezers
De Bibliotheek bereikt met PressReader een 
grote groep anderstaligen, die graag een krant 
of tijdschrift in de eigen taal wil lezen en het 
nieuws van thuis wil blijven volgen. Hiermee 
bevorderen wij het ‘Thuis’- gevoel dat wij als 
Bibliotheek uit willen stralen. 
Ook voor veel-lezers en mensen met een 
specifieke interesse (zoals fotografie, gaming 
of auto’s) of bijvoorbeeld voor studenten die 
onderzoek doen, is de PressReader een mooie 
aanvulling op het bestaande aanbod van de 
Bibliotheek. 

In de Bibliotheek en thuis
PressReader bevat meer dan 7000 kranten en 
tijdschriften uit 100 verschillende landen in 54 
talen. De volledige inhoud, actueel en met een 
archief tot 90 dagen. 
In alle vestigingen is PressReader op de pc’s 
beschikbaar. Bezoekers kunnen ook de mobiele 

app installeren op hun smartphone of tablet. 
Daarmee hebben zij na elk bibliotheekbezoek 
een week lang thuis de mogelijkheid om 
kranten en tijdschriften te downloaden en 
thuis of onderweg te lezen.  

Kwaliteitskranten en tijdschriften
PressReader omvat vele kwaliteitskranten, 
zoals The Daily Telegraph, National Herald 
Tribune, Le Figaro, El Mundo, Handelsblatt 
en ook het NRC Handelsblad. De volledige 
kranten worden gepresenteerd in de originele 
opmaak. De meest recente exemplaren zijn te 
lezen, maar PressReader bevat ook een archief 
tot 90 dagen terug. 
Ook zijn er ruim 25 categorieën met ‘special 
interest’ tijdschriften. Liefhebbers van 
koken, kunst of sport en lezers van ‘Business 
Magazines’ kunnen hun hart ophalen met 
tijdschriften van over de hele wereld.

Gratis kopje koffie
Iedereen die kennis komt maken met 
PressReader, krijgt op vertoon van een 
koffiebon een gratis kopje koffie van één van 
de Bibliotheek Medewerkers. De bon is in te 
leveren bij de informatiebalie in de Bibliotheek. 

Pressreader

Gratis toegang tot meer dan 7000 kranten en tijdschriften 





februari
6 februari 20:00 uur Lezing ‘Landschappen van China’ in De Schaapskooi 
8 februari 9:00-13:00 uur Laatste keer Rommelmarkt in de Rommelschuur
12 februari 15-17 en 18-20 uur Inloopbijeenkomst over het onderhoudsplan voor de N484,
  in Partycentrum Schoonrewoerd
 19:30 uur Ledenvergadering Oranjevereniging, Klaverweg 27
 20:00 uur Lezing over Tapijt van Bayeux, Historische Vereniging Leerdam,
  gebouw Maranatha, J.A. Burgersstraat 1, 4141 EL Leerdam
18 februari 13:00-14:30 uur Digitaal inloopspreekuur, bibliotheek Leerdam
20 februari  Open eettafel, Ouderenkontakt
 20:00 uur Lezing ‘Limburg en de Wadden’ in De Schaapskooi 
25 februari vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Kerk
29 februari 10:00-12:00 uur Koffiedrinken in De Lichtkring, Gereformeerde Kerk

maart
3, 17 en 31 maart 13-14:30 uur Digitaal inloopspreekuur, bibliotheek Leerdam
5 maart 20:00 uur Lezing ‘Dieren in Suriname’ in De Schaapskooi 
19 maart 20:00 uur Lezing ‘Yellowstone’ in De Schaapskooi 
24 maart vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Kerk

april
14 en 28 april  13:00-14:30 uur Digitaal inloopspreekuur, bibliotheek Leerdam
25 april avond Vrijmarkt in de Dorpsstraat, Oranjevereniging
27 april  Koningsdag
28 april vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Kerk

mei en verder
27 mei  Reisje, Ouderenkontakt
13 september  Toneelroute Vianen

ACTIVITEITENKALENDER

Gijs Kool Schrijft 

www.gijskoolschrijft.nl | info@gijskoolschrijft.nl |        Gijs Kool Schrijft |         @TeGijs |        Gijs Kool  

• Journalistieke producties
• Webteksten 
• Tenders 
• Communicatie 
• Simplifi catie 
• Creative Writing 
• SEO 

Gijs Kool denkt mee! 
• PR
• USP 

Gijs Kool Schrijft 
Dorpsstraat 27 
Schoonrewoerd
06-51502379



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 

r 

 

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

 

 

Kerkeland 14 4145 NE Schoonrewoerd 

 

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739 


