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voorwoord van de redactie
bij Klepper honderdvijfendertig
Het is zomer.
Een rare zomer, immers nog volop corona-tijd.
Er zijn wel wat versoepelingen in de regels,
maar er is ook nog veel onzekerheid. Gaan
we op vakantie dit jaar? Onduidelijk. Geen
centrale examens dit jaar, dat is duidelijk, maar
hoe ga je nu op een mooie en verantwoorde
wijze de diploma’s uitreiken? Onduidelijk. Er
nemen mensen afscheid, er gaan mensen met
pensioen, er zijn ‘kroon’verjaardagen en jubilea
te vieren. Maar hoe? Onduidelijk. Voorzichtig
blijven, afstand houden, je niet in grote
groepen begeven… het blijven noodzakelijke
adviezen/regels.
Bovenstaande gaat over de ‘luxe’ problemen,
groter zijn de zorgen bij mensen die hun
bedrijf zien afstevenen op een faillissement,
mensen die hun baan kwijtgeraakt zijn of daar
heel bang voor zijn in de nabije toekomst,
mensen die ziek zijn of in de risicogroep zitten
of… Onzekerheid is verlammend, kost heel
veel negatieve energie…
We hopen u met deze Klepper weer wat
positieve energie te geven. Het is weer een
goed gevulde Klepper en dat verbaast ons
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eigenlijk wel een beetje, want er ging en gaat
immers zoveel niet door… geen jaarmarkt,
geen festiviteiten rond het 40 jarig jubileum
De Schaapskooi… Toch is er veel creativiteit
her en der. Dat maakt dat bijvoorbeeld de
koningsdag –op een andere manier- toch door
kon gaan. U leest erover in het verslag van de
Oranjevereniging.
Ook aan de bevrijding van Nederland, dit jaar
75 jaar geleden, konden we niet de aandacht
besteden die we bedacht hadden, maar het
ging ook niet zomaar voorbij: lees de terugblik
op de 5 mei viering met de DRIE kerken van
Schoonrewoerd SAMEN in één dienst. Ook het
interview met Arie de Leeuw over zijn opa,
Arie Brouwer, staat in het teken van de oorlog
en de bevrijding: wat een verhalen! Verhalen
levend houden is waardevol.
Er zijn ook weer nieuwe verhalen ontstaan. Het
krijgen van een lintje is een bijzonder verhaal
en in coronatijd een heel, heel bijzonder
verhaal. Opgetekend in deze Klepper: geniet
ervan. Verhalen moet je vertellen en/of
opschrijven. En daarna vertellen, doorvertellen
of voorlezen. De voorleesExpress Lek&Ijssel
vraagt om voorlezers in de Vijfheerenlanden.
Denk er eens over: u opent zoveel werelden
voor beginnende lezers, maar ook voor mensen
die niet kunnen lezen. In het wandelverhaal
deze keer ook aandacht voor lezen. En over
wandelen gesproken: kijk eens naar Aart
Terlouw, rubriek 50 vragen: dat is een loper!
Alle rubrieken zijn weer goed vertegenwoordigd,
fijn dat we zulke trouwe schrijvers hebben.
Er wordt ook hard gewerkt: aan het
glasvezelnet- en dan gaat er wel eens iets
mis-, aan het ringen van de ooievaars, aan
een mooie eetzaal in café De Zwaan, aan een
leuke alternatieve Vakantie Bijbel Club week,
aan het dorpsplan 2.0, aan… ach ik ga u niet
langer laten wachten. Daar heeft Michelle
Wursten, rubriek 16± ook een hekel aan: ga
maar lekker lezen en genieten...
We wensen iedereen een fijne zomer.
namens de redactie,
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 136 is vrijdag 4 september. Klepper
136 zal rond 25 september worden bezorgd.

Ontwerp – aanleg - onderhoud

Wij van Brunea Hoveniers helpen u graag!

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

Prinses Amaliastraat 38 – Schoonrewoerd - tel. 06-10281093

www.bruneahoveniers.nl – info@bruneahoveniers.nl

Te huur

Mooi vakantiehuis in de
Algarve, Portugal
Komt tot rust in goed onderhouden vakantiehuis,
landelijk gelegen, vlakbij
vissersplaatsjes en stranden.
Veel privacy.
Lees gastenboek op
www.casa-saskia.nl
tel. 0183-649564
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tot medicatievrij
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behang
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raamdeco
gordijnen
zonwering
stylingadvies
Tiendweg 41, 4142 EH Leerdam
T (0345) 63 22 66 E info@thuisinvandenberg-leerdam.nl
I www.thuisinvandenberg-leerdam.nl

persoonlijke coaching
advies op maat
80% wordt medicatievrij
Marian Bosma
Diabetes-verminder-coach
Overheicop 19
0618715310

www.diabetesvrijleven.nl

Lintje
In de eerste Klepper na de ‘oranjedagen’ staat natuurlijk standaard een interview met
iemand die een lintje heeft gehad op de lijst van to-do. Nou, dat is deze keer dus een
‘thuiswedstrijd’: eigen redactieleden van De Klepper werden namelijk verrast met een
lintje! En hoe??!!!
Vraag: Heb je er ooit bij stilgestaan dat jullie…
Vraag: Hadden jullie in de gaten dat het lintjesdag was...
Vraag: Maar toen de burgemeester belde, dacht je toen niet…

Antwoord: NEE
Antwoord: NEE, NEE
Antwoord: NEE, NEE, NEE

Echt, we waren overdonderd. En eigenlijk nog steeds, zelfs nu ik dit schrijf, heb ik nog het gevoel
dat het over iemand anders ging die dag. Het was zo’n verrassing! Zo’n enorme leuke, mooie,
eervolle verrassing!
Hoe ging het dan die dag?
Ach, het begon al eerder… Vanwege alle gedoe
rond corona hadden we mijn zus en Hans’
broer (die met elkaar getrouwd zijn) al een
tijd niet gezien. Begin april zei mijn zus, Hilly:
“Zullen we gewoon weer eens afspreken?”
Want normaal zien we elkaar bijna elke week
wel even of wat langer en nu dus al een week
of wat niet. Ik zei: “Als je het aandurft, kom
maar hoor, we kunnen in de tuin zitten, dan
houden we die anderhalve meter wel aan….”
“Goed,” zei ze , “dan komen we 24 april naar
jullie toe.” Ik dacht: waarom dan pas? Dat
duurde toen nog best lang. Maar volgens haar
was dat een mooie datum, broer Karel zou dan
ook vrij zijn (is buschauffeur, moet vaak op
rare tijden werken). Nou goed.
Donderdagavond 23 april had ik de appeltaart
in de oven staan en de soep stond te pruttelen.
Want het leek me leuk om hen weer eens
lekker te trakteren nu ze eindelijk weer eens
kwamen. Dus ik stuurde een berichtje over de
Whatsapp:
Appeltaart klaar 
Tuin opgeruimd en gezellig gemaakt 
Soep getrokken 
Broodjes ingekocht 
Goed weer komt ook 
Hoe laat zijn jullie ongeveer hier, want Hans
moet nog even foto’s maken op een trouwerij…?
Dat goedbedoelde berichtje was aanleiding
tot grote stress bij mijn zus en zwager. Zij
zaten namelijk in het lintjes-complot en
schrokken van enerzijds mijn zo grote, warme
voorbereiding, want: “… Ze weten het toch
niet…? Heeft iemand zich versproken?” en
anderzijds van de mededeling dat Hans nog op
pad moest… zou hij wel op tijd thuis zijn voor
het telefoontje van de burgemeester?

Stress
Na mijn ‘onschuldige’ berichtje belden zij
direct met de ‘lintjes-complotleider’. Het moet
een beetje zo zijn gegaan: “Hans moet morgen
foto’s maken bij een trouwerij…” “Trouwerij?
Wie trouwt er nu? Waarom Hans? Die doet ook
alles! Ohh wat een man,… oh ja daar krijgt
hij ook dat lintje voor… maar dit KAN NIET!”
Telefoontje naar ander complotlid: “Trouwerij,
ja, van A. en T., gaat Hans daar foto’s
maken???...NEE…” Telefoontje naar derde
complotlid: “Hans foto’s… Nee, dat kan niet!
Dan trouwen ze maar een andere dag!...” want
dit complotlid is van de korte bocht. “Ja, maar,
het is morgen, dat kan je niet meer…” Enfin,
lang verhaal kort: bruidspaar werd ingeseind:
“Na, die foto-toestand stuur je hem DIRECT
naar huis!” En de burgemeester geïnstrueerd:
“… die twee van Lemcke graag het laatst
bellen, anders zijn ze niet eens thuis, dat stel!”
De dag
De dag, 24 april, begon vredig en mooi.
Hans begon met het rondbrengen van nog
wat Kleppers en zou dan aansluitend de
fotoreportage maken. Ik was lekker thuis:
koffie zetten, de stoelen goed opstellen met
voldoende afstand. Ik verheugde me zo op

eindelijk weer eens bezoek. Slechts twee,
maar wel heel dierbare twee, dus het was oké.
Klokslag elf uur waren ze hier. Lekker in de tuin.
“We kwamen Hans net tegen… hoe laat was die
trouwerij nu?” visten ze. Opgewekt meldde ik:
“Oh dat is al lang klaar volgens mij, maar hij
moest ook nog Kleppers rondbrengen, dus…
Ach die komt wel. Ik heb lekker appeltaart,
kom we beginnen alvast.” Ik zag niet hoe bleek
mijn zwager werd achter zijn woeste baard.
Het viel mij ook niet op dat hij snel naar het
toilet moest. Ik merkte niet dat hij een appje
verstuurde aan de complotleider: “Pas op, hij
is ook nog Kleppers aan het rondbrengen,…
het kan zijn dat hij over het dorp naar huis
rijdt…”

Op het dorp was zich een kleine stoet aan het
vormen met versierde auto’s en een aanhanger
met knalgroot: “Hartelijk gefeliciteerd, Hans
en Jolanda!” De organisator rende langs de
auto’s en siste: “Weg!!! Jullie moeten weg!
Ga maar achter de kerk staan ergens in de
Wilhelminastraat… weg hier…”
Zet je geluid even op de speaker…
Hans kwam thuis. We dronken gezellig koffie
met elkaar. Hans vertelde van de trouwerij.
En informeerde een tikkeltje bot: “Hoe lang
blijven jullie eigenlijk?” want: “Ik moet nog
Kleppers wegbrengen…”

Toen ging de telefoon, de mobiele telefoon van
Hans. De mobiele telefoon die hij meestal niet
op kan nemen, want moest je nu naar links
wrijven op het scherm of juist naar rechts of een
knopje indrukken… altijd gedoe… de telefoon
bleef gaan. Hans liep naar de achtertuin, want
wat waren Karel en Hilly toch aan het zeuren:
“Hans, neem nou op… zet je geluid even op de
speaker…” Hans in de stress…
Ondertussen zie ik opeens in mijn ooghoek
een heel bekende roodharige neef voorbij
lopen… “Wat doet die hier?” En zijn vriendin…
lopen ze nou met een vlaggetjesslinger? …
Hans is weer in de voortuin en gaat wat
bibberig naast mij zitten, praat in de telefoon
en kijkt nadrukkelijk naar mij… ik denk: “Goh,
is de baby al geboren? (bij een andere neef
en nicht, maar dat zou te vroeg zijn).” Hans
ziet er echt wat aangeslagen uit… reikt mij de
telefoon: “De burgemeester…”

Heb
je er ooit
bij stilgestaan dat
jullie... NEE Hadden
Ik snapte er niets van!
jullie in de gaten dat
het
lintjesdag
was…
Ach,
het
gesprek NEE, NEE Maar toen de
hebben
velen
van
burgemeester belde,
jullie gehoord. Op de
dacht je toen niet…
radio, via de filmpjes
NEE, NEE, NEE
en
WhatsApp.
Opeens
was onze tuin versierd, stond
er een tafeltje voor ons pad op de weg met
daarnaast een grote specie-kuip met water.
Ik dacht nog: “… hoort er ook dopen bij een
lintje??...” Ik was het echt helemaal kwijt!
We kregen een plastic lintje opgespeld en
moesten opstellen voor een foto… waar kwam
die vreemde fotograaf ineens vandaan?… links
ronkte een drone in de lucht en van rechts
hoorde ik een eend aankomen… de gele
eend van een van mijn schoonzussen… met
daarachter een lange stoet versierde auto’s
met allemaal bekenden…

Wat een feest
Er werd gefeliciteerd, gezongen, gelachen,
cadeaus uitgereikt, alles keurig op anderhalve
meter afstand, want dat tafeltje zat er steeds
tussen. En iedereen bleef uiteraard in de
auto’s. Steeds meer straat- en buurtgenoten
kwamen dichterbij en keken ook hun ogen uit.
De speciekuip vulde zich met bossen bloemen,
het tafeltje zakte bijna door haar pootjes
vanwege alle cadeaus.
Het was zo mooi! Enkele familieleden bleven
na het rondje drive-by nog even hangen.
Gelukkig heeft onze tuin meerdere terraszithoekjes en kon elk groepje op flinke afstand
nog even staan en praten. U snapt: de taart
was snel op, de soep en de broodjes ook, er
is een flesje lekkers opengetrokken. De hele
middag bleven er kaarten, bossen bloemen,
telefoontjes en e-mails komen. We hebben
enorm genoten.
DANK

DANK

DANK

Voor deze prachtige, verrassende dag, voor
alle felicitaties, voor alle aandacht.
Vandaag viel de brief in de bus dat de ‘echte’
uitreiking op 3 juli gaat plaatsvinden. Maar zo
indrukwekkend, geweldig bijzonder als deze
24 april was, zo kan het nooit meer worden!
Hans en Jolanda Lemcke,
leden in de Orde van Oranje Nassau
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Herdenken – gedenken – elkaar verhalen schenken…
De aanleiding van dit artikel is een telefoontje
van Johan de Leeuw van Overheicop 27.
Hij feliciteert ons met ons pas verkregen
lintje en we babbelen wat door over
onderscheidingen. Hij noemt zijn opa:
Arie Brouwer, onderscheiden voor zijn
verdiensten voor het vaderland in dienst
van de Binnenlandse Strijdkrachten in
de oorlog. “Hij ging er niet prat op,”
zei Johan, “ zag zichzelf niet als held.”
Toch… ik hoorde dat Johan best trots
was op zijn opa Brouwer. Ik voelde
een verhaal komen: onderscheidingen
en 75 jaar bevrijd van oorlog. “Je moet
met mijn broer gaan praten,” lachte Johan,
toen ik aandrong: “opa’s naamgenoot, mijn
tweelingbroer: Arie.”
Weken later ontmoet ik Arie de
in Hoornaar. Johan en Arie zijn
duidelijk geen eeneiige tweeling.
Ik mis de baard, en Arie heeft ook
een ander postuur, maar het zijn
overduidelijk wel broers: zelfde
manier van vertellen, zelfde humor,
zelfde oogopslag,…. Binnen liggen de
oorkonde en de speld al klaar. “Maar
hij droeg het nooit,” benadrukt Arie.
“Hij was er zo zwijgzaam over, dat ik
zelfs nu twijfel of ik hem een plezier
doe met een artikel in De Klepper.
Mijn opa redeneerde: “… dit was mijn
plicht. Dit hoorde ik toen te doen. Ik
heb het gedaan en nu gaan we weer
verder.”
“Het was een fijne opa. Ik heb hem
alleen gekend als kind. In mijn
kinderogen was het een grote man,
hij nam me mee het veld in. Nam
mij onder zijn arm en sprong dan
zo de sloot over. Als we in het veld
de grutto hoorden, zei hij: “Hoor, …
witte…witte….witte… ze schelden me
uit, Arie!” Opa was heel vroeg grijs,
witgrijs. Altijd als ik de grutto hoor,
denk ik aan hem.”
Buitenman
Arie Brouwer was een buitenman.
“Ik groeide ook op op een boerderij,
net als hij,” Aries ogen glimmen bij
die herinneringen. “Als kind beleef
je dat als vanzelfsprekend, je weet
niet hoe bevoorrecht je bent. Slootje
springen, eieren rapen, melken met

Leeuw

de hand, en altijd buiten. Alle verhalen gingen
ook vaak over buiten. Over het vangen van
mollen, nee, dat mocht niet, dat heette stropen.
Kees de Hartog werd gesnapt met zijn
zakken vol mollen. Een mol leverde snel
tien cent op. Kees werd gesnapt door de
veldwachter en kreeg een boete. Lange
Dirk (Kees’ vader) kwam voor hem op
en sprak de politieman aan: “Joh, kom
op, zo’n jochie nog…” Maar nee. Er was
geen ontkomen aan. Het was verboden
en die boete bleef. Kees had er de smoor
in en ving levende mollen en gooide ze in
de tuin van de veldwachter. Ja, al snel kwam
de vraag: “Was er iemand die de mollen uit
zijn tuin kon vangen?” Kees wilde wel voor een
gulden per mol. Na tien mollen vond hij het
genoeg… De boete was eruit! Zulke verhalen,
echt, je smulde ervan.

Opa had ook een Chevrolet. Zo een met
stuurversnelling. Die geur van het interieur, ik
vergeet het nooit meer. Hij kwam me dan halen
met de auto. We reden naar de boomgaard en
daar leerde hij mij mollen vangen.”
Opa Brouwer was AR-man, gereformeerd,
geboren in 1902. “Hij was van mijn moeders
kant dus, hè.” verduidelijkt Arie. Het gezin
waarin ‘opa’ Arie Brouwer groot werd, bestond
uit 9 jongens en 5 meiden. Het gezin woonde
achter op Overheicop. “Hij vond een vrouw
van ‘ver’. Zijn vrouw kwam van de Bazeldijk,
vlakbij de Bazelbrug. Dat was best ver weg,
want zover uit de buurt kwam men in die tijd
niet, “ vertelt Arie en met pretogen:” Het
verhaal gaat dat als opa met de koeien naar
de markt in Gorinchem ging -Ja, let op: om
vier uur opstaan en lopend met die dieren
naar de markt, dat was een reis van uren.- dan
passeerde hij de Bazeldijk en daar stond -mijn
latere- oma, Jantje Bos, op de uitkijk om hem
te zien. Met wat lekkers of een bak koffie, stel
ik mij zo voor. Wellicht liepen ze een stukkie
samen op. En als hij dan in de middag weer
terugliep, legde hij een zak vers gebrande
pelpinda’s in de heg: voor haar. “
“Eenmaal getrouwd gingen ze wonen in het
kleine huisje schuin tegenover waar nu Henk
Rijneveld woont op Overheicop. En later
verhuisden ze naar de hoek, het huis van Van
Mourik (oma de Leeuw is van Van Mourik). Opa
kwam dus eigenlijk van een boerderij, maar
zelf ging hij in de fruitteelt. Dat wil zeggen:
eerst was hij loonwerker. Je pachtte dan een
stuk land, maaide met de zeis het gras eraf
en verkocht het hooi. Dat deed hij ook met
boomgaarden: via een veilingsysteem pachtte
je de oogst, je plukte het fruit en verkocht
dat. Het was dan maar hopen dat je geen
verkeerde inschatting van de opbrengst had
gemaakt of de weersomstandigheden roet in
het eten gooide.”
In de herfst van ’44 was er een storm die in
1 nacht rond Vianen al het rijpe fruit van de
bomen afblies. Dat was een ramp! Fruit op de
grond is beschadigd en blijft niet lang goed. Er
werd een beurtschipper bereid gevonden om
zijn schip vol te laden en via het Amsterdam
Rijnkanaal naar de stad te varen om alles
daar snel te verhandelen. Dat was niet zonder
gevaar: schepen waren verdacht en werden
vaak onder vuur genomen. Arie vertelt: ”Bij
opa zat oom Koos, een onderduiker die loods
was in Rotterdam in de haven. Ik zou zijn
achternaam niet weten, het was gewoon oom
Koos. Misschien heeft hij nog wel geholpen om
een dappere schipper te vinden.”

Gevaar voor jezelf… voor anderen
En zo komen we dichter toe naar het verhaal
van de oorlog, de oorkonde en het speldje.
Toen in 1940 de oorlog begon was opa een
40-er. Het moet een rare tijd zijn geweest: het
kamp van de Duitsers aan Overheicop was een
permanent en dreigend bewijs van niet-vrijzijn. In het boek: “Schoonrewoerd 1880-1980”
uitgegeven door de Historische Vereniging
Leerdam wordt uitgebreid stilgestaan bij
de impact van ruim 200 Duitse soldaten zo
dichtbij het dorp.
De mannen, dus ook de broers en neven
van opa Arie en opa zelf waren allemaal in
de leeftijd dat ze zich in de oorlog moesten
melden voor arbeid in Duitsland. Dat deden
ze niet. En de verhalen over het onderduiken
in het hooi of nachtelijk vluchten het weiland
in, staan ook in dat boek over Schoonrewoerd
opgetekend.
Arie vertelt: “Wat wel merkwaardig was: dat
de Duitsers bij een razzia-opdracht, vaak ’s
nachts, alles uitkamden en serieus op zoek
waren naar de onderduikers. Maar als de
‘opdracht’ voorbij was, leek de interesse in
jonge mannen ook weer weg. Als je je de
volgende ochtend meldde bij de poort van het
kamp om doorgang te krijgen tot de koeien
in het veld achter het kamp om daar te gaan
melken, werd je gewoon doorgelaten. Toch
moet dat voor die mannen en jongens wel heel
spannend zijn geweest.”
“Hoe en wanneer is opa Arie bij de
Binnenlandse Strijdkrachten (verzetsgroep)

terechtgekomen?” is de vraag die bij me
opkomt. “Je werd gevraagd. Mannen zoals
Maarten Schakel, latere burgemeester van
de ‘Schakeldorpen’, zoals Hoornaar, waren al
vroeg in de oorlog bezig verzetsgroepen op te
richten. Dan werd er in een streek rondgevraagd
en geluisterd: wie had capaciteiten om een
groep te leiden en uiteraard ook de moed om
dit te doen en misschien wel het belangrijkste:
wie was te vertrouwen?”
Wat zou ik gedaan hebben…
“Ik heb pas goed beseft hoe moedig mijn
opa moet zijn geweest,” vertelt Arie,” toen
ik zelf, net 40 jaar, als raadslid bij een 4
mei-herdenking een toespraak hield. Ik was
-net als hij toen- vader van een gezin met
jonge kinderen, ik leidde een bedrijf en was
verantwoordelijk voor mijn gezin en dat van
mijn werknemers… en ik dacht: wat zou ik
gedaan hebben?
Gevraagd worden om verzetsacties te plegen
en weten dat jij als je gepakt zou worden,
zeer waarschijnlijk gedood zou worden. Zou
ik dat durven? Of: als je ontsnappen kon,
maar anderen vertelden jouw naam en je
moest onderduiken en je wist dat de Duitsers
je familie, je gezin en kinderen onder druk
zouden zetten en ook niet schroomden om
hen tot gijzelaar te maken of dood te schieten
om wat jij gedaan had… Zou ik dat mijn gezin
willen aandoen?

Ik herinnerde me het verhaal dat opa Brouwer
na de overval op een distributiekantoor
in Maurik zichzelf maandenlang ’s nachts
heeft schuil gehouden op een zolder tussen
fruitkisten. Met de fruitladder in het pikkedonker
naar boven, de ladder laten weghalen en dan
maar wachten… en hopen dat niemand zou
doorslaan… dat niemand zou ontdekken… Wat
een zorgen, wat een spanning.”
“Spannend was ook de huiszoeking die net
voor deze periode plaatsvond. Er kwamen
Duitsers aan de deur terwijl de keuken vol
met onderduikers was en de tafel vol met
illegale kranten die verder verspreid moesten
worden. De onderduikers zochten snel een
goed heenkomen naar hun schuilplaats en
heel impulsief riep mijn moeder: “geef hier die
kranten”. Ze heeft toen heel de huiszoeking
lang, het verlegen meisje spelend, met de
kranten onder haar rok, in de rookstoel
gezeten. Wonder boven wonder werd er niets
of niemand gevonden. De zucht van verlichting
die mijn opa toen slaakte moet ongeveer in
Leerdam te horen zijn geweest.”
Voor hem geen reden om te stoppen en met
hem gelukkig meerdere dappere mannen en
vrouwen. Mensen die blijven staan en niet
buigen. Onze vrijheid, nu 75 jaar, is gebouwd
op de schouders van deze mensen. “Toen
na de bevrijding het barakkenkamp werd

gedemobiliseerd, was er feest. Men wilde ook
opa Brouwer op de schouders nemen, maar
dat wilde hij niet. Hij was een man van: je
doet je plicht en nu gaan we weer verder.”
We zijn allebei even stil, kleinzoon Arie en
ik. We kijken naar de oorkonde: een brief
ondertekend door prins Bernhard, bevelhebber
van de Binnenlandse Strijdkrachten.
Liever moe dan lui
We bladeren samen door het boek van 100 jaar
Schoonrewoerd. Op pagina 213 staat een foto
van de familie Brouwer. Allemaal keurig in pak
en nette jurk, een officiële foto. De foto is uit
1943-1944. Arie wijst de man in het midden
aan met het lichtere kostuum: “Kijk, dat is
mijn opa. Die foto is gemaakt voor het huis
van opa en oma. Sjaan, de broer van mijn opa
trouwde toen, maar omdat Sjaan en ook zijn
vrouw achterin Overheicop woonden, achter
het Duitse kamp, gaf dit de nodige problemen
met de Duitse commandant. Die wilde eigenlijk
niet meewerken aan het trouwfeest als alle
gasten door het kamp naar het huis van het
verse echtpaar moesten gaan. Toen is besloten
het feest te houden bij opa en oma. Daar is
deze foto dus gemaakt. Opa zat in die tijd van
deze foto dus volop in het verzet.
Naast hem zit zijn moeder, die al heel jong
weduwe was en als ontbijt vaak alleen een
paar rauwe geklutste eieren naar binnen
werkte. Haar motto was altijd: “liever moe dan
lui” en een ander motto dat daar vaak snel op
volgde was: “als je een spaai (spade) vast kan
houden dan kan je er ook mee werken.”
“Tja, zo zijn er veel verhalen” gaat Arie verder,
“en verhalen zijn belangrijk voor het herinneren,
voor het herdenken en daarmee voor onze
onderlinge banden en verbondenheid. Vroeger
was het vertellen van verhalen DE bezigheid in
de avond als je ging ‘buurten’ bij elkaar. Het is
kostbaar: blijven vertellen.”
Misschien is dit verhaal ook wel weer aanleiding
voor u/voor jou om zaken die we hier
bespraken aan te vullen of misschien wel te
corrigeren, want herinneringen en verhalen…
soms wordt iets weleens wat verdraaid of
mooier gemaakt… Reageer gerust.
Jolanda Lemcke

Boek over de bevrijding
Onlangs is de 2e druk verschenen van het
boek “De bevrijding van Leerdam, en van
Schoonrewoerd, Oosterwijk en Kedichem
| Mei 1945”. Heeft u nog geen exemplaar
in uw bezit? Wacht dan niet te lang, want
dit is uw laatste kans. Bestellen kan heel
makkelijk via de winkel op onze website.
www.historischeverenigingleerdam.nl
De prijs van deze herdruk zou eigenlijk € 22,50
moeten zijn, maar vanwege

houden we hem t/m 31 juli op €19,50. Vanaf
1 augustus wordt de prijs € 22,50 (excl.
verzendkosten).
Hiervoor krijgt u 1,5 kilo boek: foto’s met
verklarende tekst over o.a. de feesten bij
de bevrijding, de aftocht van de Duitsers,
Generaal Piron en de radarstelling Gorilla in
Schoonrewoerd.
Verder ook de Binnenlandse Strijdkrachten,
onderduikers, moffenmeiden, collaborateurs,
krantenartikelen, verslagen van de Centrale
Inlichtingendienst en oorlogsherinneringen.
Historische Vereniging Leerdam

Kunstwedstrijd met thema: Dier
Zoals voorgaande jaren organiseert Stichting
Leerdams Kunstenaars Collectief ook dit jaar
een wedstrijd voor creatieve inwoners van
Gemeente Vijfheerenlanden.
Eerdere thema's waren Leerdam schildert
van Gogh, Bloemen, Holland herinnert, de
Mens en dan nu Dieren. Alle kunstvormen zijn
toegestaan zoals o.a. schilderijen, tekeningen,
installaties, glas in lood, textiele kunst,
fotografie, sieraden, keramiek, collages,
beelden in hout of steen enz.
Alle inzendingen worden voor langere tijd
tentoongesteld in de meubelshowroom bij Van
der Wal Interieur Adviseurs in Leerdam, en
mogen desgewenst verkocht worden.
De inzendingen worden beoordeeld door een
nieuwe jury. De feestelijke prijsuitreiking vindt
plaats op vrijdagavond 27 november bij Van
der Wal. Er zijn waardebonnen te winnen die
ter beschikking gesteld worden door De Kwast,
speciaalzaak voor kunstenaar en hobbyist.
Ook zal opnieuw de van der Wal Publieksprijs
worden uitgereikt.
Deelname is gratis. Aanmelden kan tot 1
oktober. Op www.kunstwedstrijdleerdam.nl
meer informatie over deelname.

Dat een inzending niet altijd een schilderij hoeft
te zijn, laat Ad de Rouw zien met zijn paard
(zie foto). De boutjes en moertjes en andere
onderdelen waarvan het paard is samengesteld
zijn door heel Nederland op wegen en paden
achtergelaten. Op een morgen strooide hij de
gevonden onderdelen op de werkbank uit; in
dit geval was de festonhaak en de vleugelmoer
een paardenhoofd. De basis van het paard
was gelegd en na een uurtje passen en meten
was het geboren: een Nederlands paard. Ad
de Rouw maakt voor de wedstrijd 2020 een
andere inzending.

Oud papier? Wielen aan de weg!
Iedere vierde dinsdag van de maand wordt ‘s
avonds het oud papier opgehaald. Niet door
Waardlanden die de groene, oranje en voor
zover van toepassing de grijze vuilnisbak
maandagochtend komen legen, maar door
vrijwilligers van de Hervormde Kerk. Ze
gebruiken daarvoor professioneel materieel,
maar dat is net een slagje minder modern dan
dat van maandagochtend.
Maandagochtend
worden
de
bakken
volautomatisch vanaf de stoep opgepakt,
geleegd en teruggezet. Op die dinsdagavonden
is het de taak van de vrijwilligers om de blauwe
bak naar de achterkant van de vuilniswagen
te rijden en daarna, als die is geleegd, weer
terug naar de stoep.
En wat zou het helpen als alle bakken met de
wielen aan de weg zouden staan! Dan hoef je
er niet omheen te lopen en hem om te draaien,
maar trek je hem zo mee.
Dus bij deze het verzoek: de papierbak graag
met de wielen aan de weg.

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!

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* Naam:
Michelle Wursten

* Leeftijd: 17
* Broers/Zussen: Tweelingbroer
* Hobby’s: Met vrienden zijn en films
kijken.
* School en opleiding: Hoornbeeck,
maatschappelijke zorg.
* Leukste vak op school: Anatomie
* Ik heb een hekel aan: Wachten
* Mijn favoriete sport: Fitness

*
*
*
*
*
*

Ik kan geen dag zonder: Telefoon
Ik lust geen: Spinazie
Ik ben gek op: Lekker eten
Ik word kwaad als: Mensen tegen
mij liegen
Een slechte eigenschap van mezelf:
Chaotisch
Mijn favoriete vakantie: Curaçao
Mijn favoriete muziek: Hiphop
Mijn favoriete broek: Jeans
Mijn favoriete app op mijn
telefoon: Snapchat, Whatsapp,
Instagram.
Het leukste in het dorp: Schoonrewoerdse jaarmarkt.
Dit wil ik worden: Verslavingszorg
of psychiatrie.
Dit moet anders in het dorp: Meer
feestjes in het dorp.
Tip voor jongeren: Lachen is
gezond.
Welke vraag uit deze lijst kan
anno 2020 écht niet meer? Mijn
favoriete broek.
Heb je een suggestie voor een leuke
nieuwe vraag? Geen.
Volgende vragen aan:
Mandy Stijsiger.

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

schilderwerken
beglazing
totaalonderhoud

Schoonrewoerd
06 223 803 88 | info@anneschipper.com
www.anneschipper.com

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

Nieuwe en
gebruikte motoren

Honda / Suzuki dealer

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

Onze ooievaars geringd
Maandagavond, 8 juni, 19.00 uur. Langzaam
rijdt de ladderwagen van de Leerdamse
brandweer door ons dorp. Niks bijzonders, het
is namelijk oefenavond. Hij stopt niet, maar
rijdt door en slaat af in de richting van Hei- en
Boeicop. Bij de Schaapskooi van de Natuur- en
Vogelwacht rijdt hij het erf op. Een fotograaf
staat al te wachten en meerdere personen
geven aanwijzingen.
Nee, er is geen brand en er hoeft ook geen paard
uit de sloot getakeld te worden. Toch doet een
van de brandweermannen een persluchtmasker
op. De brandweerwagen wordt gestempeld
en iemand van de Vogelwacht stapt met een
gewoon mondmasker op naast hem in het
“bakje”. Hij heeft een grote boodschappentas
bij zich. Dan schuift de telescopische arm van
de wagen naar boven en naar voren. Verder
en verder schuift hij en op het laatst heel
voorzichtig. Ze eindigen bij een paal met een
ooievaarsnest, vanwaar een volwassen vogel
haastig wegvliegt.
Twee grote handen grijpen in het nest en
pakken een voor een een paar jonge ooievaars
uit het nest. Voorzichtig worden ze in de grote
tas gestopt en dan schuift het bakje met de
mannen en de buit weer terug naar de grond.
Daar staat iemand al klaar achter een tafel om
de dieren over te nemen. Het is de hoogste tijd
om ze te wegen, te meten en te ringen. Elk jaar
worden er in Schoonrewoerd ooievaars geringd.
Dit dient het wetenschappelijk onderzoek en
geeft ons inzicht in hun vlieggedrag en leeftijd.

Deze keer worden er vier nesten bezocht. Er
zitten enorme jongen in. Het was een goed
voorjaar voor de ooievaars, hoewel het door
de langdurige droogte moeilijk was om voedsel
te vinden. Maar er was geen vorst geweest en
gelukkig ook geen hagel. Op het paalnest bij
de Schaapskooi hadden twee ooievaars dit
jaar maar liefst voor vijf eieren gezorgd. Niet

elk ei werd een pul en ook niet elke pul werd
een flink jong, maar twee exemplaren hadden
het overleefd en waren inmiddels groot
genoeg geworden om geringd te worden.
Via een webcam hadden we het allemaal
kunnen volgen en dus wisten we precies hoe
oud ze waren. Het waren al echte pubers en
ze wogen elk bijna drie kilo. Ze hielden zich
dood en na het meten van de snavel en pooten vleugellengte kregen de jonge uivers een
mooie zwarte kunststof ring met letters en
cijfers om hun poot geklikt. Boven de knie
natuurlijk, want anders kun je de gegevens
met een verrekijker niet goed aflezen. Na
de nodige foto’s gemaakt te hebben en de
gegevens te hebben geregistreerd werden

de vogels weer snel teruggebracht naar hun
veilige nest. Nog voordat het “bakje” van de
ladderwagen weer terug geschoven was, stond
vader of moedertje Langbeen al op de rand
van het nest om de verzorging weer over te
nemen.
Op naar de volgende. In optocht reed de stoet
naar het nest op het dak van de oude school
van Bikker. Ook hier twee gezonde jongen,
evenals op het nest van het voormalige
gemeentehuis. Veel bekijks natuurlijk, want
een brandweerwagen midden op de Dorpsstraat
zie je niet elke dag. Kleine kinderen werden uit
bed gehaald en keken opgewonden of slaperig
toe.

Tot slot ging de brandweer met het hele gevolg
naar het laatste nest waar geringd moest
worden. Dit was wel een stuk moeilijker. In de
top van een grote cederboom in de achtertuin
van een woning aan de Dorpsstraat hadden
de uivers, na het verdwijnen van de nesten
bij de Noachschool, enkele jaren geleden een
enorm nest gebouwd. Moeilijk te bereiken,
maar zeker de moeite waard. Maar liefst drie
enorme jonge ooievaars werden met vlieg- en
kunstwerk in tassen gestopt en tijdelijk omlaag
gehaald. Reuzenjongen waren het al, twee van
de drie waren al meer dan vier kilo zwaar. Het
derde was een achterblijvertje, maar zou het
zeker wel halen. Ze waren waarschijnlijk al
wel acht weken oud. Ook deze jongen werden
gemeten, gewogen, geringd en weer terug
gebracht.

Inmiddels was het al bijna half tien geworden.
Het zat er op. Maar, zult u misschien vragen,
waarom moest die brandweerman nou een
persluchtmasker op? Wel, het was immers
corona-tijd en volgens de voorschriften van de
overheid moest er tussen de brandweerman
en de vrijwilliger van de Vogelwacht minimaal
anderhalve meter afstand in acht genomen
worden, maar in zo’n klein bakje kan dat
natuurlijk niet. En er moest volgens de regels
van de brandweer verplicht een brandweerman
mee naar boven. Dus dan maar de een met
een persluchtmasker op en de ander met
een mondkapje. Hopelijk volgend jaar weer
gewoon.
René Ponsen

Welkom in
(Spirituele)
Boekhandel

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

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

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

www.unive.nl/leksprong

Daar plukt ú de vruchten van!

Leven als bevrijde mensen is meer dan leven in vrijheid
5 mei 2020 vierden we de bevrijding
van
Nederland
met
een
gezamenlijke
viering gemaakt door de DRIE kerken van
Schoonrewoerd. Samen stonden we in het
kerkgebouw van de Hervormde Kerk: ds. F. van
Binsbergen vertegenwoordigde de Hersteld
Hervormde Kerk, ds. E. van der Poel was er
namens de Hervormde Kerk en
ik mocht aansluiten vanuit de
Gereformeerde Kerk.
Het plan om deze vijfde mei,
75 jaar bevrijding, een extra
accent te geven bestond al
langer. Bij de evaluatie van de
kerstnacht samenkomst deelde
ds. Van der Poel al wat plannen:
een viering op het kerkplein,
samen, voor en met iedereen
van het dorp, een open viering
toegankelijk en uitnodigend…
maar toen kwam corona.
Samen werd heel erg beperkt.
En samen op het kerkplein een
onmogelijkheid. Het vieren van
de bevrijding werd aan alle
kanten en overal in het land
aan banden gelegd/opgeschort/afgelast.
En toch… hoewel onze vrijheid nu beperkt is, is
het vieren van het vrij zijn van oorlog van groot
belang en het vieren van de Bevrijding, nu 75
jaar geleden, daar kun je toch niet aan voorbij
gaan… Het kan maar 1 keer… Dus toen ds. Van
der Poel, nadat we samen de avondsluiting
hadden gedaan op woensdag 18 maart het
plan opperde om op eenzelfde manier als de
avondsluiting toch een Bevrijdingsviering te
gaan doen, stond ik klaar. En wat is het dan
mooi om te ervaren dat er veel kan: in korte
tijd sloot ds. Van Binsbergen enthousiast
aan, wilde Frits Zijderveld een flyer en poster
maken, sloot Ard Jan Kaan met zijn dochters
aan voor muziek, brachten de jongeren van
het dorp de flyers rond, studeerde Christel
Lodder een lied in… het liep zo soepel. Ik kijk
daar met grote tevredenheid en dankbaarheid
op terug.
We lazen psalm 23: De Heer is mijn Herder. En
Romeinen 8: 31-39, de tekst met als kern: als
de Heer voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn?
Teksten waar mensen zich aan opgetrokken
hebben in tijden van onvrijheid, van gevaar en
zorgen. We stonden stil bij 75 jaar Bevrijding,
een feest, maar ook een opdracht. Het is niet
vanzelfsprekend dat we vrij zijn. Het vraagt

verantwoordelijkheid om vrij te blijven. In het
slotgebed klonk dat zo:
“Leven als bevrijde mensen is meer dan leven
in vrijheid. Het is leven in het besef dat vrij
zijn offers vraagt.
We stonden er gister bij stil, bij de
dodenherdenking. We staan
er vandaag bij stil als we onze
vrijheid inperken om het virus
geen kans te geven en zo een
offer brengen voor elkaar.
We staan er elke dag bij stil als
we denken aan het grote offer
van onze Vader, die zijn Zoon
niet spaarde om ons vrij te
maken.
Leven als bevrijde mensen is
leven vanuit het besef dat Gods
grote en vrijwillige liefde ons
altijd omringt.”
Tijdens onze nabeschouwing
zei ds. Van de Poel: ”We kijken
met dankbaarheid en een goed
gevoel terug op deze viering
die binnen de (on-)mogelijkheden rond corona
stijlvol door kon gaan. Met name het feit dat
de drie Schoonrewoerdse kerken dit in één
viering gedaan hebben, wordt gezien als zeer
waardevol en een positief signaal naar het
dorp.”
Het was lastig om de juiste toon te vinden,
concludeerden we achteraf. Waar we de
Bevrijding vierden, zaten we ook allemaal in
die bijzondere situatie van beperkte vrijheid.
Er was geen ‘publiek’ in de kerk, we konden
niet gezamenlijk zingen en daarmee onze
blijheid uiten. Om ons heen waren en zijn
er zorgen over de gezondheid van mensen,
over hoe de toekomst eruit gaat zien… dat
klonk door. Tussen de -overwegend positievereacties waren er ook mensen die de viering
wat somber vonden. Een punt van aandacht
voor een volgende keer, dat we zeker zullen
meenemen.
Want we hebben ook aan elkaar uitgesproken
dat deze samenwerking heel goed was en
het begin kan zijn van meer... We hebben
afgesproken om ogen en oren open te houden
als het gaat om mogelijkheden waarin we als
kerken gezamenlijk een geluid (of: hét geluid
van Gods evangelie) in het dorp kunnen laten
horen.
Jolanda Lemcke

Medisch Pedicure
"Uw tanden mogen gezien worden"

Diabetische, Reumatische en
Oncologische voet.

Dorpsstraat 14 / 16
4145 KC Schoonrewoerd
Tel: 0345-641145
info@mondhygiene-schoonrewoerd.nl
www.mondhygiene-schoonrewoerd.nl
Kirstie Kuipers
Kalverweg 15
Schoonrewoerd
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

Bouwen aan de
Overheicop
Het heeft eventjes geduurd, maar nu is het toch
echt zover. De gebouwen langs de Overheicop
waar tot voor kort een aantal ondernemers
een ruimte huurde en waar De Rommelschuur
gevestigd was, gaan tegen de vlakte.
Op het moment van schrijven zijn de dakplaten
al verwijderd, maar staan de gebouwen met
hun lange geschiedenis er nog.

Als een stil monument voor de
Bakker & Brouwer tijden die
achter ons liggen.
Wat er komt, zijn negen
woningen. Twee keer tweeonder-een-kap en vijf woningen
in een rijtje.
Zie de impressies.

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

Glasvezelaanleg update
Het kan u niet ontgaan zijn dat er momenteel
in de kern van Schoonrewoerd en daarbuiten
glasvezel wordt aangelegd. Wat nu gebeurt is
het aanleggen van de hoofdinfrastructuur en de
glasvezels naar de huizen toe. Waarschijnlijk in
de herfst al zullen de eerste huizen aangesloten
worden en het glasvezelnetwerk daadwerkelijk
kunnen gaan gebruiken.
Wat opvalt is dat er op veel plaatsen tegelijk en
hard gewerkt wordt. En, zoals het spreekwoord
zegt: waar gehakt wordt vallen spaanders, zo
gaat er ook met het graven wel eens iets mis.
Een leiding wordt doorboord, een stoeptegel
gaat kapot, een struik sneuvelt, er wordt
gegraven in plaats van geschoten of geboord
of men vindt dat het niet netjes genoeg wordt
opgeleverd. Wat daarbij ook niet helpt is dat
de mensen die de aanleg doen veelal geen
Nederlands spreken.

Mocht dat niet lukken dan adviseer ik u de
klantenservice van NKM te bellen op 088 181
8191. Zij kunnen er dan voor zorgen dat u
wordt teruggebeld door de verantwoordelijke
uitvoerder.
Ook een gevolg van de aanleg is dat een flink
aantal mensen zich de laatste maand alsnog
via mij hebben aangemeld. Het goede nieuws
is dat aanmelden nog steeds kan zonder de
aansluitkosten van minimaal € 995 te betalen.
Al te lang zal dat niet meer kunnen omdat ze
hier al zover zijn met de aanleg.
Dus overweegt u alsnog glasvezel te nemen,
wacht dan niet langer, maar neem contact op
met ondergetekende en laat u gratis adviseren
over kosten en mogelijkheden. Vanwege
de coronamaatregel gebeurt dat uitsluitend
telefonisch.
En de Oranjevereniging en Het Ambachtsplein
profiteren mee van uw aanmelding via mij!
Hans Ippel – 0345 641078
lokaal verkoper Glasvezel buitenaf

Wij staan iedere maandag van 08:00uur tot
18:00uur op het kerkplein van Schoonrewoerd.
Verder zijn we te vinden in:
Bodegraven, Kockengen, Nieuwveen, Zegveld,
Aalsmeer en Maurik

Ik word daar dan soms over gebeld, wat niet
erg is, maar het heeft weinig zin omdat ik er
niets aan kan doen. Het beste wat u kunt doen
als u niet tevreden bent is de uitvoerder of de
voorman die rondloopt erop aanspreken. De
ervaring leert dat het probleem dan meestal
wel naar tevredenheid wordt opgelost.

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

B E N E L U X

Atelier

INSTALLATIEBEDRIJF
NSTALLATIEBEDRIJF

de Knopendoos
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Openingstijden;

DEN BESTEN
DEN BESTEN

Dinsdag- en Donderdagmorgen
9.00 uur tot 12.00 uur
Anders? Graag op afspraak !!

Schaikseweg 81, 4143 HD Leerdam T. (0345) 506676 `
M. (0613) 939486
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------x
x
x
x
x
x
x
x
x

Kledingreparaties

Stomerij-service Uniek
Naaimachine reparatie-service
Schapenwol hand- en voetcrème
VOETEN / WANDELWOL van eigen bodem
Landelijk en Brocante cadeau artikelen
Fournituren ( garen, ritsen, elastiek, knopen, etc. )
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 rustig eens rond op onze website/webshop voor meer informatie of
bestellingen.

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

www.atelierdeknopendoos.nl
Verkooppunt voor Woord & Daad van; Koffie,Thee

en Postzegels

Dorpsweg 47 - Zijderveld
Telefoon 0345 - 641298

Metamorfose
Eetcafé De Zwaan heeft tijdens de coronacrisis
een flinke metamorfose gekregen. De eerste
verdieping is omgetoverd tot een prachtige
eetzaal.
Het is geen opslagruimte meer met vriezers en
aanverwanten, maar na een fikse verbouwing
is er een ruimte met een bar, tafeltjes, banken
en prachtige stoelen. De trap die naar boven
leidt staat in de opkamer.
Dat wordt dus dineren met een prachtig
uitzicht over de Dorpsstraat. Een kijk waard!

Milieubewust geteeld fruit
voor een gezonde prijs

Van Buuren Fruit

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

Bouw- en Aannemingsbedrijf

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

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor:
NIEUWBOUW - VERBOUW
ONDERHOUD - RESTAURATIE

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

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, 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!!!!

Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd
Tel. 0345 - 641937

1755  9
1

17519 

Gediplomeerd sportmasseur aangesloten bij de NGS.

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

Margreet Klijn - v/d Berg
Anthoniuswerf 18
4145 NW Schoonrewoerd

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

1. Naam: Aart Terlouw
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

Adres:
Kon.
Julianastraat
26
in
Schoonrewoerd.
Geboortedatum: 27 mei 1943.
Geboorteplaats: Leerdam.
Beroep: met pensioen.
Getrouwd met: Anneke.
Kinderen: Jan-Willem (47) en Marleen
(43).
Huisdieren: geen.
Hobby’s: lange afstand lopen naar
Compostella (Spanje) en Rome (Italië),
Albanië en verder. De tuin, Subaru club
off road, skiën.
Leuk in je werk: met veel plezier gedaan.
Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: Lievelingsmuziek: lichte muziek, radio
Utrecht.
Wat voor soort Tv-programma’s vind
je leuk/interessant: reisprogramma’s
en documentaires.
Favoriete lectuur/boeken: romans en
reisboeken.

15. Doe je aan sport, zo ja welke sport:
a. lange afstand lopen, het liefst in het
buitenland, b. hardlopen met een groep in
het Lingebos en c. sportschool.
16. Lievelingseten: vis en asperges.
17. Mooiste auto: Subaru Forester.
18. Mooiste/leukste vakantieland: Japan,
Patagonië, Canada.
19. Favoriete vakantiebesteding: lopen
door de Balkan op oude paden.
20. Wat vind je van politiek: politiek moet
er zijn maar soms moeilijk te doorgronden
en teveel meningen.
21. Welke krant lees je en waarom juist
deze: Telegraaf via mijn IPhone.
22. Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen:
toen
we
wilden
bouwen, waren er weinig huizen te koop.
Bikker bouwde toen bungalows in de Kon.
Julianastraat.
23. Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: als er iets gevraagd
wordt probeer ik het in te vullen.
24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd:
natuurlijk “De Wiel” en het natuurgebied
“De Huibert” achter in Overheicop.
25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
oude zoutopslag.
26. Wat mis je in Schoonrewoerd: een
sporthal.
27. Leuk aan Schoonrewoerd: nog echt
een dorp met een dorpsgemeenschap en
voldoende middenstand.
28. Wat vind je vervelend en waarom:
mensen die vaak ontevreden zijn. Wij
leven in een goed georganiseerd land.
29. Waar ben je trots op: Anneke, kinderen
en kleinkinderen.
30. Waar heb je spijt van: heb mijn werk
teveel voorrang gegeven ten opzichte van
mijn gezin.
31. Wie bewonder je het meest en
waarom: mensen die zich in gezet
hebben voor de Corona.
32. Wat is je hartenwens en waarom:
gezond blijven om nog te genieten van
ons gezin en nog vitaal te zijn om lange
afstanden te lopen.
33. Voor het laatst gehuild: overlijden van
onze ouders.
34. Leukste jeugdherinnering: met 16 jaar
een bromfiets gekocht. Dit was toen iets

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.

bijzonders.
Droomvakantie: de voetreis afmaken
naar Jeruzalem.
Wie wil je nog eens ontmoeten: Sjors,
onze nieuwe burgemeester.
Waar maak je je boos over: dat mensen
soms ontevreden en verwend zijn.
Waar ben je blij mee: dat de familie
gezond is.
Waar heb je moeite mee: oneerlijk zijn
en niet open.
Welke hoop koester je: dat er een
vaccin komt voor Corona.
Goede eigenschap: ik probeer eerlijk te
zijn.
Slechte eigenschap: eigenwijs en soms
ongeduldig.
Waar voel je je het meest bij
betrokken:
Anneke,
kinderen
en
kleinkinderen.
Waar maak je je het meest zorgen
over: dat we onze aarde teveel belasten.
Je wint 1 miljoen euro; wat ga je ermee
doen: een gedeelte naar goede doelen en
een regeling voor de kleinkinderen.

46. Gouden tip voor de Klepper: de Klepper
nog jaren vol zien te behouden.
47. Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten:
dat ik hier al 50 jaar woon.
48. Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd
zou zijn: bouw betaalbare woningen.
49. Vraag van Stephan Stijsiger (50
vragen vorige keer): wat is er nou zo
leuk aan om zoveel kilometer alleen
te gaan lopen in je vakantie: wandelen
geeft voldoening en geeft rust. Je hoeft
niet na te denken wat je vandaag gaat
doen. Alleen nadenken over de route,
hoe laat je vertrekt en welke sokken je
aantrekt. Je loopt nooit alleen, ontmoet
altijd behulpzame en gastvrije mensen.
50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Hetty Kanters.
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: hoe bevalt het
jou in Schoonrewoerd?

Koningsdag in de Koningin Wilhelminastraat
Vier buurvrouwen (huisnrs. 2, 3, 7 en 9) heerlijk in het zonnetje, genietend van een oranjetompouce

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
Alles is anders, maar de natuur is gewoon
zichzelf. Er is zon, er zijn bloeiende bloemen,
af en toe en bui, vogels die nesten maken
en jonge vogels voeren. Bijen zoemen, de
ooievaars zoeken naar kikkers, kikkers kwaken
lange zwoele nachten om. De wind verstrooit
de bloesem en voert geuren mee… Er lijkt van
corona niets te merken, maar schijn bedriegt:
De Schaapskooi is dicht geweest en gaat
vanaf 1 juni weer -een beetje- open voor
publiek op donderdagavond, zaterdag en
zondag. De afstand van 1,5 meter wordt
binnen en op het terras gerespecteerd. Met 2
picknicktafels op het terras en 1 picknicktafel
aan de kop van de parkeerplaats hebben we
in totaal 12 zitplaatsen op het terras. In de
grote zaal passen maximaal 16 mensen (voor
zover zij niet van één huishouden zijn) en in
de achterzaal maximaal 5 mensen. Het wordt
passen en meten.
De jeugdactiviteiten vinden vanaf 13 juni
weer plaats. We proberen binnen de regels
en mogelijkheden de jeugd weer leuke en
leerzame momenten te bieden. Kijk op de
website wat er georganiseerd wordt.
Op zaterdag 18 juli organiseert de Natuur- en
Vogelwacht twee fietstochten van circa 35
en 50 km. De twee routes voeren u langs de
mooiste plekken in onze gemeente. Onderweg
ziet u Hollands landschap met open polders,
knotwilgen, molens, historische boerderijen,
lintdorpen,
hoogstamfruitboomgaarden,

griendbos en –niet te vergeten– prachtige
uiterwaarden. Nog overal zijn dorpskernen
in het landschap te herkennen door hun
eeuwenoude kerktorens.
Start vanuit de Schaapskooi (Overboeicop 15)
in de tijdvakken:
1. van 9.30 – 10.00 uur
2. van 10.00 – 10.30 uur
3. van 10.30 – 11.00 uur
4. van 11.00 – 11.30 uur
In verband met de coronamaatregelen is
aanmelding vooraf verplicht. Dit kan via
info@natuurcentrum.nl.
Wilt
u
daarbij
aangeven met hoeveel personen u komt, wel
of niet van één huishouden en in welk tijdvak
u wilt vertrekken? Het aantal deelnemers
is gemaximeerd. De kosten zijn € 5,- per
persoon. Zie ook www.natuurcentrum.nl
Tja, het is verder wat stil vanuit De Natuur- en
Vogelwacht. Dat was heel anders bedoeld: De
Schaapskooi, ons verenigingsgebouw bestaat
dit jaar 40 jaar! Daar hoort feest bij en elkaar
ontmoeten en praten over vroeger… Maar dat
kan nu niet. U houdt het tegoed.
Maandag 8 juni zijn de ooievaars geringd. De
jonge vogels zien er goed uit. Een belofte voor
komende, betere tijden.
Wees voorzichtig en laat u niet weerhouden
om in de natuur te genieten. Afstand houden
is daar minder moeilijk. Laat u steunen en
troosten door alles wat hetzelfde is in deze
tijden van anders.
namens de vrijwilligers van de
Natuur- en vogelwacht De Vijfheerenlanden

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
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Praat uit de Raad
Vergaderen op afstand; ja, ja…
ik vind het niks!
We hebben inmiddels enkele maanden ervaring
met dat ‘nieuwe normaal’ en om eerlijk te
zijn: ik vind het helemaal niks! Persoonlijk
heb ik best moeite met die 1,5 meter afstand,
zeker als het gaat over hoe je met je kinderen
en kleinkinderen omgaat. Niks lekker even
knuffelen of zo, nee, op afstand ‘hallo’ zeggen
en ‘hoe gaat het’…. Ik kan er niet aan wennen!
Wat het raadswerk betreft kan ik er ook niet
goed aan wennen, moet ik bekennen. Zit je
thuis, achter je schermpjes, want met één
scherm lukt het niet zo best, met al je collega’s
op postzegelformaat in beeld. En zodra er
iemand iets gaat zeggen komt ‘ie groter in
beeld, steekt zijn of haar verhaal af en de rest
luistert, vaak via een koptelefoon of ‘oortjes’.
Niks aan de hand, toch? Maar hebt u een
dergelijke vergadering al wel eens gevolgd?
Of misschien moet ik vragen, geprobeerd te
volgen? Is niet te doen! Ja, als deelnemer
weet je nog waar het over gaat en waarover je
uiteindelijk een besluit moet nemen, maar als
toeschouwer denk je volgens mij als snel: ‘het
zal allemaal wel!’.
En iedereen doet zijn best hoor, geen twijfel
aan wat mij betreft. De voorbereidingen van
de stukken is prima. Het secretariaat, bij de
gemeente heet dat ‘de griffie’, zorgt ervoor
dat iedereen kan deelnemen, ‘inloggen’ heet
dat, en dus ook kan meedoen. En sinds kort
kunnen we zelfs ook stemmen ‘op afstand’
en wel zo dat het ook rechtsgeldig is. Onze
burgemeester Sjors Fröhlich is een prima
voorzitter, ook daar ligt het niet aan, maar het
is en blijft toch wel erg behelpen.
Want dan is er weer ergens een storing in
de techniek, net als iemand aan zijn verhaal
wil beginnen. Dan doet het beeld het niet en
dan weer hapert het geluid. Kortom: het is
technisch nog niet perfect, zeker niet. En in
het besef dat het niet anders kan, doen we
als raadsleden hier allemaal braaf aan mee,
want de gemeente moet wel bestuurd worden,

toch? Maar als dit ‘nieuwe normaal’ nog lang
duurt, dan is de lol er wel een beetje af. Want
wat maakte dit werk ook weer leuk en voor
je gevoel belangrijk? Waarom steek je hier
zoveel tijd en energie in?
Simpelweg omdat je met elkaar -ondanks dat
je over allerlei dingen verschillend kunt denken
en andere meningen hebt- toch steeds tot een
oplossing komt die voor de inwoners van de
Vijfheerenlanden goed is. Een oplossing waar
je zelf tevreden mee kunt zijn en de inwoners
ook. Dat overleg is meer dan ‘schermpje
kijken’, dat is elkaar in de ogen kunnen zien.
De lichaamstaal kunnen zien, kijken hoe je
andere meningen kunt invoelen en nagaan of je
eigen standpunt wel goed genoeg is. Dat gaat
het best door elkaar letterlijk te ontmoeten. Te
zien, reacties te krijgen op allerlei manieren
en om de gevoeligheden bij de ander en bij
jezelf goed te kunnen bevatten. En dan te
komen tot een acceptabele oplossing. Daar is
contact en overleg voor nodig. Ik hoop dat we
snel weer naar het normale normaal kunnen
want dit nieuwe normaal bevalt mij niet echt.
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

ALLES VOOR UW
NACHTRUST!

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

THUIS in úw regio!

Fonteinstraat 13b
4141 CE Leerdam
T 0345 – 619292
E info@peterbalsters.nl
I www.peterbalsters.nl

Oranjevereniging
Koningsdag 2.0
Deze Koningsdag liep anders dan wij gedacht
hadden. In een tijd waar niets doorgang heeft,
en we zoveel mogelijk thuisblijven werd het
Koningsdag. De laatste vergadering ging
al niet door wegens het corona virus. Wat
moesten we, nu alles werd verboden: je mag
niet bij elkaar komen, want je kunt zo besmet
raken met het virus en we kennen allemaal
de beelden. Dit wil je voor niemand, maar als
Oranjevereniging zonder Koningsdag wil je
eigenlijk ook niet.
We maakten een plan om de pannenkoekenlunch
toch door te laten gaan. Bij de Dagwinkel werd
een bestelling gedaan voor pannenkoekenmix.
De pakken werden voorzien van een sticker
en kwamen in de winkel te staan, zodat de
mensen daar een pak mee konden nemen en
hun eigen pannenkoekenlunch konden houden
op Koningsdag. Maar dat was niet genoeg
vonden wij; er moest een onlineprogramma
komen waar iedereen aan mee kon doen. Ook
vroegen we om juist nu uitbundig te vlaggen.
Ja, dat kunnen de inwoners van ons dorp wel.
Massaal werd de vlag met wimpel uitgehangen
op deze dag.
Lawaaiconcert
Dit was vandaag de opening van de dag. Aan
de oproep om voor je deur te gaan staan en
zoveel mogelijk herrie te maken, ja dat is aan
velen, jong en oud wel besteed. Door het hele
dorp hoorde je toeters, fluiten, pannendeksels,
en van alles nog meer. Daarna was het tijd om
naar een korte toespraak van de Koning te
luisteren. Waarna met elkaar, maar toch apart
het Wilhelmus te zingen. In de Masada, het
Hazenblok en de Westenburgstraat hadden de
muzikanten met elkaar afgesproken om het
Wilhelmus te spelen en de bewoners van deze
straten zongen met elkaar op gepaste afstand
mee. Wat een mooi initiatief om te doen.
Het grote Koningsdag 2.0 spel
Dit spel begon met de oproep om het met je
gezin te spelen in en rondom je eigen huis
en tuin. Daarna was het woord aan onze
burgemeester. Die wenste iedereen een fijne
Koningsdag en stelde ook de eerste vraag
‘Hangt uw vlag al buiten met wimpel?‘. Dit was

goed voor de eerste 10 punten uit het spel.
Er waren veel onderdelen en als je alles
meedeed dan was het dagvullend. Maar je
kon ook gewoon een aantal onderdelen kiezen
die je wilde doen. Er was voor iedereen wel
wat te doen van spijkerpoepen, stoepkrijten,
koekhappen en ‘wie ben ik?’ voor de kleinere
kinderen. Voor de rest zaten er breinbrekers
in en een quiz. Als je iets gedaan had kon je
foto’s delen op Padlet zodat mensen konden
zien wat je gedaan had. Dit werd best vaak
gebruikt. Familie de Korte was erg goed bezig;
ze hebben alle onderdelen gedaan en ook
superleuke foto’s ingestuurd. Volgens ons is
er toch een leuke Koningsdag geweest in het
dorp.

Lintjesregen
of moet ik zeggen lintjes cappuccino
Onze burgemeester nam voor één keer zijn
vroegere baan weer op zich en verzorgde
een ochtendvullend programma met de naam
‘lintjes cappuccino’. Wat was het leuk om die
bekende stem weer op de radio en via de live
uitzending op de lokale omroep te horen en
te zien; geweldig. We moesten lang wachten
voordat Schoonrewoerd aan de beurt was,
maar dan had je ook gelijk een goed echtpaar
dat zich al jaren inzet voor ons dorp op
allerlei gebieden. Het zijn Hans en Jolanda
Lemcke. Ze kregen beide een lintje. Wij als
Oranjevereniging hebben onze felicitaties
die middag overgebracht met bijbehorende
bloemen. Nogmaals gefeliciteerd; het is jullie
van harte gegund. Ik hoop dat jullie genoten
hebben van deze bijzondere dag.

Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie
toe. Deze zal misschien anders zijn dan dat we
gewend waren de afgelopen jaren. Wij hopen
ons te gaan buigen over het Sinterklaasfeest.
We weten nog niet hoe het gaat lopen, maar
dat hij komt is zeker. In de volgende Klepper
lezen jullie er meer over. Normaal bedank
ik niemand bij naam, maar dit keer een
uitzondering: Agnita bedankt voor het filmpje
op YouTube. We hebben een hoop lol gehad
om het zo te krijgen op 1.5 meter afstand.

Dodenherdenking
Vorig jaar was al bijzonder om dit met
elkaar te doen in de feestweek. Maar dit
jaar was misschien wel de meest bijzondere
Dodenherdenking van alle keren. Niet met
elkaar kunnen herdenken maar ieder apart in
je huis alleen of met je gezin. En dan maar
op tv kijken naar de herdenking. Wat was dat
indrukwekkend zeg, een hele lege Dam met
alleen de koning, koningin, de burgemeester
van Amsterdam en premier Rutte. De koning
die een toespraak hield die echt binnenkwam
bij iedereen. De filmpjes die gemaakt waren
voor de kranslegging. Het Wilhelmus wat
gezongen werd door een paar mensen. Zeer
indrukwekkend vond ik het. Deze blijft mij
waarschijnlijk mijn hele leven bij. Ook waren
de vliegtuigen mooi die boven ons stille dorp
voorbij kwamen.

5 mei: Bevrijdingsdag
Ook hier waren alle activiteiten voor gepland,
maar die konden geen doorgang vinden. Het
jaar dat we 75 jaar vrijheid zouden vieren bleef
het stil in het land en op ons dorp. Aan alle
mensen die deze oorlog hebben meegemaakt
zou ik willen zeggen:

Bedankt voor 75 jaar vrijheid!
Oranjevereniging Schoonrewoerd

DJS KLUS
TOTAAL

VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

Voor Rieten- en Pannendaken

O.A. GESPECIALISEERD
IN RENOVATIE BADKAMERS
EN TOILETTEN

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

TEVENS LEVERING SANITAIR,
TE BEZICHTINGEN IN SHOWROOM

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

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

Ga lezen en wandelen en genieten…
Ik heb de Trouwbijlage “Letter en Geest”
bewaard van 12 oktober 2019. Ja, dat leest
u juist: oktober 2019, van ver voor dit hele
gedoe met corona en lockdown. Die hele
bijlage gaat over wandelen, over lezen over
wandelen en wandelingen, over het genieten
tijdens het wandelen of na een wandeling. Ik
dacht: “Dat komt nog wel eens te pas…”
De afgelopen weken werkte ik veel thuis. Ik
zat dan beneden voor het raam. Van werken
kwam dan niet altijd zo veel: de tuin was
zo mooi, al die vogeltjes zo leuk. Ik zag de
sprieten van de grassen die ik niet in mijn tuin
wilde en de prachtig uitbottende rozen. Ik kon
de verleiding dan niet weerstaan toch maar
even dat werk in de steek te laten en de tuin
in te duiken. Het was ook prachtig weer, dus
ik kon best eindelijk ook eens de was buiten
hangen in plaats van die, na werktijd als ik om
half zes thuis kwam, snel in de wasdroger te
proppen. En, ach, eventjes met blote armen
in de tuinstoel, zodat ik ook eens een kleurtje
had voor de zomervakantie begon, moest toch
ook best kunnen. Heerlijk… maar van werken
kwam niet veel. Daarover voelde ik me dan
heel schuldig.
Ik was de enige niet die thuis was, denk ik,
want als ik dan in de voortuin even thee dronk,
zag ik heel veel wandelende mensen. Met
die mensen maakte ik dan een praatje - op
afstand dat wel. Zij waren verbaasd dat ik thuis
was, ik was verbaasd dat zij ook allemaal tijd
hadden voor andere dingen dan werk. Ik zag
en hoorde hoe ze worstelden en ook genoten
van die rare corona-tijd net als ik. Soms ging
ik met iemand mee aan de wandel - ja, ook
weer op afstand. In mijn hoofd klonk wel een
stemmetje: “Jij moet werken, toch..?” Maar
dat suste ik met: “Als ik even heb gewandeld
kan ik veel effectiever werken…” Eenmaal
terug voelde ik me schuldig en verloor mezelf
in veel te hard en te lang werken, als een soort
van opgelegde straf.
Ach, u snapt het al… na een stevige week
thuis, ben ik toch maar weer op mijn werk
gaan werken. Er was toch niemand op school,
dus afstand houden lukte wel. En de afleiding
en verleiding was veel minder groot. Beter
voor het werk.
De vraag die zich opdringt is natuurlijk wel:
was die beslissing om weer op het werk te gaan
werken ook beter voor mij? Dat lummelen,
tuinieren, kletspraatjes maken en wandelen

deed me erg goed. Ik voelde me rustiger
worden van binnen. Creatiever ook weer. Ik
had weer zin in lekker koken, bijzondere
dingen maken. Ik pakte mijn tekenblok weer
op. Ik knipte en plakte vele foto’s, artikelen
en plaatjes met mooie herinneringen tot een
prachtige map om in te bladeren. En onderop
die stapel -ooit-in-te-plakken-herinneringenvond ik die bijlage: “Te voet, waarom we
wandelen.”
In die bijlage wordt o.a. het boek van Rebecca
Solnit besproken: ‘Wanderlust, een filosofische
geschiedenis van het wandelen’. Het was toen
recent vertaald en daarom paste het goed in
die editie van Letter en Geest. In het boek
onderzoekt de schrijfster de betekenis van
het wandelen van aap Lucy, 32 miljoen jaar
geleden in Ethiopië tot aan de loopband in
de 21e-eeuwse sportschool. Ze laat andere
schrijvers vertellen over hun visie op wandelen
en noteert rake beschrijvingen.
Max Beerbohm is een van die schrijvers die
aan het woord komen. Hij houdt niet van het
wandelen. Hij vertelt dat als hij met vrienden
op het platteland verkeert er altijd wel
iemand is die aanspoort om ‘even de benen
te gaan strekken’. En dat dan ‘op die scherpe
gebiedende toon die hij nooit van zijn leven
zou gebruiken in welk ander verband ook.’
“Mensen lijken te denken dat er iets inherents
edels en deugdzaams zit aan het verlangen
een wandeling te maken.” Zo klinkt dat in
‘Going for a walk’ in 1918! Hoe herkenbaar
nog steeds. Toch? Wandelen is echt niet voor
elk een plezier.

Eerst stond wandelen voor vrijheid en een
omarming van de natuur, constateert Solnit
in haar boek, en vervolgens werd het een
deugd. Ze laat zien dat veel wandelfilosofie
niet vies is van moralisme. Ze schrijft over die
andere manier van wandelen, de pelgrimage:
“Als het leven een reis is dan wordt ons leven
echt tastbaar wanneer we daadwerkelijk
onderweg zijn, met doelen waar we naartoe
kunnen bewegen, voortgang die we kunnen
waarnemen, prestaties die we kunnen
begrijpen, …” Een boek waar ik nieuwsgierig
naar werd. Maar ik heb het (nog) niet gekocht,
(nog) niet gelezen…
In diezelfde bijlage staat het aangrijpende
verhaal van Raynor Winn. Deze krachtige
vrouw (50 jaar) ging failliet en op dat moment
bleek haar man ongeneeslijk ziek. Ze raakten
dakloos en zagen geen andere uitweg dan
samen te gaan lopen langs een prachtig
kustpad. In het boek ‘Zoutpad’ beschrijft ze de
tocht van 1000 km langs de kust van Cornwall
en Devon. Met recht mag dat door de afstand
en door wat er met hen beide onderweg
gebeurt een pelgrimage genoemd worden:
“Het was een bezoeking eerst. Mijn man ziek,
ik ongelukkig, vaak werden we aangezien voor
zwervers, weggestuurd. Tot we halverwege
de tocht op het uiterste puntje van Engeland
kampeerden onder een diepgrijze lucht, met
alleen een stukje nylon tussen ons en Canada.
Ik merkte opeens dat ik gelukkig was.” Het
meest verbazingwekkende was dat haar man
gaandeweg beter werd. Winn schrijft: “Het
lijkt erop dat zijn ziekte tot stilstand komt
zodra hij gaat wandelen. Medisch is het niet te
verklaren, maar het is zo. Het pad volgen werd
ons doel. Het trok ons vooruit. Het trok ons
naar een nieuw leven: we moesten gewoon
blijven lopen, dachten we.” Een ongelooflijk
verhaal, helemaal passend in de traditie van
een pelgrimage.
Ik heb in die krant erbij geschreven, zie ik
nu: “Mooi! Op mijn verjaardags-wensenlijstje
zetten.” Dat heb ik niet gedaan. Ik was het
alweer vergeten. Boek niet gevraagd, niet
gekocht, niet gelezen… Juist vandaag nu ik dit
stukje zit af te maken voor De Klepper valt
de krant in de bus, met de Letter en Geestbijlage en de beschrijving van een nieuw boek
van Raynor Winn: “De wilde stilte”. Dat is toch
vreemd toevallig? Of misschien wel helemaal
niet. Is de boodschap gewoon overduidelijk:
Ga lezen en wandelen en genieten.
De mensen die mijn tuin passeren zijn geen
pelgrims. Velen van hen wandelen omdat er

niet zoveel anders kan. Terrassen zijn dicht,
winkels zijn al snel te vol en te druk, musea
gesloten, sportschool dicht en thuis zitten
de tieners en thuiswerkers, die dat ook niet
gewend zijn en daardoor licht ontvlambaar
zijn. Dan maar even eruit. Even een stukje
lopen.
Ook mijn wandelingen zijn geen pelgrimages,
maar hebben wel dat helende effect. Het
monotoon bewegen, niks anders doen dan
de ene voet voor de andere zetten; kijken
naar wat er is: huizen, stenen, gras, wolken,
lucht; luisteren naar wat zich voordoet: auto’s,
een tractor, kwakende eenden, een roepende
buizerd, ruisen van de wind...
Wandelen, lezen, genieten…
Maandag heb ik een afspraak met de coach
op mijn werk, omdat daar van genieten al een
tijdje geen sprake is. Er is spanning, grote
druk, stress, tijdnood,… Ze gaat me helpen
zoeken naar dat, voor mij, magische evenwicht
van: balans vinden in werk en niet-werk. Ga
ik eindelijk tijd maken voor lezen en wandelen
en genieten? In het mailtje bij de afspraak
stond: “… zullen we wandelend praten?” Ik
antwoordde met een diepe glimlach snel: “Ja,
graag!”
Want ik wil weer onderweg zijn, met bereikbare
doelen om naartoe te kunnen bewegen,
voortgang te maken die ik kan waarnemen,
prestaties neer te zetten die ik kan begrijpen
en waar ik gelukkig van word: 99% geslaagden
in mijn afdeling… Voetje voor voetje, samen
en zo mooi!
Jolanda Lemcke

Bedankt!
Ik wil graag iedereen bedanken voor de vele
attenties die bij mij in de afgelopen maanden
bezorgd zijn (bloemen, kaarten, snoep en
koek, knutselwerkjes van kinderen).
Hartverwarmend dat er in deze tijd zoveel
aandacht is voor de oudere inwoners in
Schoonrewoerd.
Bets van de Vlies

DE SCHOONREWOERDSE ZOEKVRETER
Draai de Klepper een kwartslag
om de puzzel te maken

CODEKRAKER 135
Elk getal staat voor een letter,
en gelijke cijfers zijn gelijke
letters. De gegeven letters
komen minimaal een keer
in het diagram voor. Om je
te helpen, hebben wij alvast
enkele letters ingevuld.
Antwoord puzzel 134:
Zo pluk je fruitbomen
De prijswinnaar van de
vorige puzzel (nr 134) is:

D. LA VERGÉ

Overheicop 24
Gefeliciteerd!

Oplossing:

Streep hier de gevonden letters weg >

Je kadobon wordt thuisbezorgd.

WIN EEN WAARDEBON
VAN DE KAASBOER

“Wij staan iedere maandag van 08:00 uur tot
18:00 uur op het kerkplein van Schoonrewoerd.
Verder zijn we te vinden in: Bodegraven, Kockengen,
Nieuwveen, Zegveld, Aalsmeer en Maurik.”
Geen e-mail? Je kunt je antwoord ook
inleveren via de brievenbus.
Prins Bernhardstraat 8,
Schoonrewoerd.

Stuur vóór 26 juli 2020 het antwoord op
naar puzzel@dorpskrantdeklepper.nl met
uw naam en adres en kijk in de volgende
Klepper of u de winnaar bent geworden!

NIEUW: BESTEL ONLINEő
BIJ BAKKERIJ VAN DER GRIJN

*DAGELIJKS ONLINE HET VOLLEDIGE
ASSORTIMENT BROOD EN GEBAK TE BESTELLEN.
*VOOR 23.OO UUR BESTELD, DE VOLGENDE DAG
OP TE HALEN BIJ AD & TINEKE'S DAGWINKEL.
*VEILIG EN MAKKELIJK BETALEN VIA IDEAL.

Ad & Tineke's dagwinkel
Dorpsstraat 11, 4145KA Schoonrewoerd
Tel: 0345 641202
www.dagwinkelschoonrewoerd.nl

www.vandergrijn.nl/webshop

Nieuws van de Dorpsvereniging
over lopende zaken en zaken die geen nieuws meer zijn
Het nieuws en berichten vanuit het bestuur
van Dorpsvereniging Schoonrewoerd. Dit keer
wat korter dan u gewend bent van ons.
Vorderingen
renovatie
speeltuin
Schoonrewoerd-Oost
Ten opzichte van het nieuws uit de vorige
Klepper is nog niets te melden over de nieuwe
speeltuin in Schoonrewoerd-Oost. Vanwege
het coronavirus is er niet veel contact geweest
met de gemeente. Nu alles weer een beetje
op gang komt, willen we ook dit weer op gaan
pakken. We houden jullie op de hoogte.
Onderhoud van de speeltuinen op het
dorp
We werden door één van onze dorpsgenoten
gewezen op het feit dat er in de speeltuinen
in ons dorp wat onderhoud nodig is. Eén
speeltoestel bleek zelfs stuk. Ons bestuurslid
Rianda heeft een rondje gemaakt langs alles
speeltuinen in Schoonrewoerd en genoteerd
en gefotografeerd waar onderhoud nodig
is. Dit is doorgegeven aan de gemeente
Vijfheerenlanden. We hopen dat zij het
onderhoud snel op gaan pakken.
Het Oogstfeest
In de vorige Klepper hebben we geschreven
over een Oogstfeest wat we in oktober weer
zouden willen organiseren. Maar gezien de
onzekere situatie na de zomervakantie hebben
we besloten om dat plan dit jaar niet meer uit
te voeren. We houden dit nog ‘onder de pet’
voor het komend kalenderjaar.

Dorpsplan 2.0
Een aantal bestuursleden is de afgelopen
maanden druk bezig geweest met het schrijven
van een Dorpsplan 2.0. Dit als vervolg op Het
Dorpsplan uit mei 2017. De tekst is grotendeels
af en net als met het vorige dorpsplan hebben
een flink aantal dorpsbewoners meegelezen
en aanvullingen gegeven. Er is in 3 jaar veel
veranderd in ons dorp. Met het nieuwe plan
willen we aansluiten bij de ontwikkelingen
in het dorp en de plannen van de gemeente
Vijfheerenlanden. En bij voorkeur voorop
lopen met initiatieven voor de toekomst. We
hopen ergens in het najaar het Dorpsplan
2.0 te kunnen presenteren en beschikbaar te
stellen voor de bewoners en belanghebbende
partijen.
De vijf thema’s willen we wel alvast met de lezer
delen in dit nieuwsbericht. De thema’s zijn:
lokale economie en bedrijvigheid, gezondheid
en welzijn, woongenot en woningbouw, een
duurzame kern en verkeer en openbaar
vervoer.
Aanpak verkeerssituatie op de Kerkweg
Wellicht al gezien en ervaren, bij de kruising
met de Kerkweg en De Bongerd is d’n bult
vervangen door een cirkel en zijn er obstakels
geplaatst die de Kerkweg binnen de bebouwde
kom versmallen. Er loopt nog een overleg
met de gemeente om de nieuwe situatie te
evalueren en waar nodig te verbeteren. Te
denken valt aan een betere signalering van de
30-km zone binnen de bebouwde kom.

Het vermoeden is dat het voor veel bestuurders
niet duidelijk is dat het stuk Kerkweg vanaf
Eetcafé De Zwaan tot aan de komgrens ook
binnen de bebouwde kom valt en dus ook een
30-km zone is.

Verzorgpony
gezocht

Het is wel duidelijk dat gedrag op de weg
moeilijk te sturen valt in combinatie met
andere eisen voor bijvoorbeeld het lokale
landbouwverkeer. Ieder stuk recht weg
nodigt sommige bestuurders uit om extra gas
te geven. Wat daarin kan helpen is zelf, als
bestuurder, het goede voorbeeld te geven...
Zoals ook al vermeld in een eerdere Klepper:
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. Nu het binnen de
bebouwde kom praktisch is afgerond gaan we
verder met rest van de Kerkweg.
Van Korenweg naar Dorpsstraat
Er is al veel over geschreven en gesproken.
Maar we kregen een bericht vanuit de
gemeente Vijfheerenlanden dat er nu toch wel
serieus wordt onderzocht of de situatie met
de Korenweg gewijzigd kan worden. Dit kleine
stukje weg, ingeklemd tussen de Dorpsstraat
en de Schaikseweg, zou dan als adres gewijzigd
worden van Korenweg naar Dorpsstraat. Dit
voorstel wordt voorgelegd aan de bewoners
die dit betreft. Voor de adreswijziging is zelfs
een kleine vergoeding mogelijk.
bestuur van Dorpsvereniging Schoonrewoerd
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
 Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Hallo,
Ik ben Vera en ik ben 10 jaar oud. Ik zoek
een pony die ik mag meehelpen verzorgen. Ik
heb drie jaar ervaring met het verzorgen van
paarden en rijden. Ik kan uitmesten, longeren,
poetsen, beweging geven en rijden.
Ik wil graag 1 of 2 dagen helpen. Liefst wel
in Schoonrewoerd dan mag ik zelf op de
fiets komen. Ik ben beschikbaar op dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag.
Ik vind het echt heel erg leuk om met pony's
dingen te doen! Hopelijk tot ziens!
Mijn e-mailadres is:
vera.de.vries.01@gmail.com

Op vakantie naar... Schoonrewoerd
Op vakantie in eigen land. Het lijkt, door de
coronamaatregelen, dit jaar voor veel mensen
de beste optie. Voor wie familie en vrienden
van buiten Schoonrewoerd wat dichter bij
huis wil uitnodigen om in en rond het dorp
op vakantie te komen, somt de redactie van
De Klepper wat mogelijkheden op. Want
Schoonrewoerd kent zeker zeven AirBnB’s en
Bed & Breakfasts.
AirBnB ’t Voorhuys
mooie Schoonrewoerd. Onze Bed & Breakfast is
ruim en gezellig ingericht. Gasten beschikken
over een eigen douche, toilet en keuken. En
omdat de ruimte vroeger in gebruik was als
magazijn van de voormalige kruidenier is het
een heerlijk koele ruimte.’
Bed & Breakfast Het Eibernest
Dorpsstraat 20
info@benbheteibernest.nl
De Wetering
Op de website van AirBnB is sinds een tijd het
prachtige ’t Voorhuys te vinden, aangeboden
door Jean Pierre Sprengers. ’t Voorhuis is
uitermate geschikt als vakantieverblijf, maar
ook als zakelijk alternatief voor een veelal
dure hotelovernachting in de regio Utrecht’, zo
valt in de omschrijving op Airbnb.com te lezen.
Om de internationale markt te bedienen is in
de titel ‘Magnificent Farmhouse’ opgenomen.
Absoluut geen leugen. ’t Voorhuys is met
110 vierkante meter ruim en ingericht voor
ontspanning. De begane grond beschikt over
een grote woonkamer met uitzicht op de tuin
en groene weiden. Op de eerste verdieping is
een grote slaapkamer. In totaal is er plaats
voor twee tot maximaal zes gasten. Wie er
verblijft krijgt toegang tot de Engelse tuin.
AirBnB ’t Voorhuys
Kortgerecht
www.airbnb.nl
Het Eibernest
Letterlijk, midden in het dorp, is er de
mogelijkheid om te logeren bij de Bed
& Breakfast Het Eibernest van Thea en
Maurits Oudenaarden. Thea vertelt: ‘Op de
authentieke, sfeervolle Dorpsstraat is onze
B&B gevestigd. Het is centraal gelegen en
dichtbij alle nodige voorzieningen. Maar het is
ook een plaats om heerlijk te ontsnappen aan
de drukte van alle dag en te genieten van het

Aan het Kortgerecht ligt de prachtige
woning van Bas Middelkoop met bijbehorend
‘tuinhuis’. Dit tuinhuis is al sinds 2003 een
Bed & Breakfast. De plek is populair getuigt
de gastenlijst waar in de afgelopen jaren veel
loges vanuit het buitenland op staan. Bas
Middelkoop: “Ik verhuur het Tuinhuis voor
weekends, midweeks en weken, maar ook
aan fietsers die maar één nachtje komen.
De meeste gasten zijn nu Nederlanders die
een rustige plek zoeken. Gasten zijn positief
vanwege het gezellige en ruime tuinhuis met
uitzicht over de weilanden maar ook over het
vriendelijke dorp en haar inwoners. Daarnaast
is het gebied in trek door het Wiel, de dijken,
grienden, het water, de boomgaarden, de

Linge en Leerdam Glasstad.’’ Gastheer
Bas Middelkoop is een vogelkenner die op
aanvraag vogelexcursies geeft bijvoorbeeld in
natuurgebied ‘De Zouweboezem’. De B&B is in
verband met corona niet meer te vinden op
een aantal websites zoals bedandbreakfast.nl
maar is sinds half juni wel weer geopend.
Bed & Breakfast De Wetering
Kortgerecht 24
www.de-wetering.com
De Bellefleur

VakantieBijbelClub
Schoonrewoerd
Beste kinderen en ouders van ons

dorp!

Vanwege
de
huidige
omstandigheden, hebben
we
helaas
moeten
besluiten dat de VBC dit
jaar niet door kan gaan
zoals we van plan waren.
Wel hebben we een aantal
activiteiten in gedachten
voor de kinderen van de
basisschool! Dit zijn we
nu aan het uitwerken.
Wat we nu al kunnen zeggen,
is dat dat de activiteiten
zullen plaatsvinden tijdens de eerste week van
de zomervakantie. Dus in de week van 20 tot
24 juli. Wat er precies gaat gebeuren, laten we
zo snel mogelijk weten via een uitnodiging!
Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen
met Dineke Kamp. (tel.: 0345-643930,
e-mailadres: vbcschoonrewoerd@gmail.com)

De Bed & Breakfast van Lies en Teus van
Weverwijk heet ‘De Bellefleur’ en is een
vriendelijk vrijstaand huisje, bij het huis van
Lies en Teus aan de voet van de Diefdijk,
liggend bij het prachtige Wiel van Bassa.
Dit grootste wiel van Nederland is voor de
gemiddelde Schoonrewoerder natuurlijk niet
nieuw meer, maar voor gasten van buiten de
regio een prachtige verrassing. “De gasten
komen helemaal tot rust en genieten in onze
Bed & Breakfast, waar alle comfort aanwezig
is, van de natuur en de mooie omgeving.
En er zijn prachtige fietsroutes’’, vertelt Lies
enthousiast.
Bed & Breakfast De Bellefleur
Diefdijk 44
Te reserveren via www.bedandbreakfast.nl
Nog meer:
Naast bovenstaande vier omschrijvingen van
de BenB’s, zijn er aan de Diefdijk nog twee
Bed & Breakfasts namelijk: Natuurlijk via
Maria (www.natuurlijkviamaria.nl) en BenB
Natuurterrein Diefdijk (www.benbdiefdijk.
nl). Ook is er nog een AirBnB in de buurt,
aan het Hoogeind waar een ‘vintage/art-deco
appartement’ te huur is.
Gijs Kool

De VBC-commissie

Collecte
Hersenstichting
De collecte voor de Hersenstichting heeft
dit jaar het prachtige bedrag van € 822,70
opgebracht. Er zijn ook dit jaar mensen die de
QR code hebben gebruikt, dat stellen wij op
prijs.
Namens de Hersenstichting wil ik alle
collectanten heel hartelijk bedanken, dat zij
hun tijd en energie hiervoor hebben gegeven.
Maar zeker u, die gedoneerd heeft, heel
hartelijk dank!
Volgend jaar zal Annerie den Besten, de
Bongerd 14, de collecte gaan organiseren.
Hartelijke groeten,
Nel Versteeg

het begin soms sceptisch over voorlezen. Ze
vinden het te schools of weten niet goed hoe ze
het zelf aan moeten pakken. Maar als ze zien
hoe hun kinderen genieten van de verhalen,
en vooruitgaan met taal, dan willen ze zelf
ook graag hun kinderen voorlezen.” Zo wordt
langzaam maar zeker het voorleesritueel
overgenomen en krijgen boeken een blijvende
plek in het dagelijks leven van het gezin.
Foto: Agnes Tholen
Bijna alle voorlezers van VoorleesExpress Lek
& IJssel zijn weer op bezoek geweest bij hun
voorleesgezinnen. Door het coronavirus was
dit elf weken lang niet mogelijk. De meeste
voorlezers hebben de afgelopen tijd contact
gehouden via videobellen, maar dit werkte
niet voor iedereen even makkelijk. Nu de
maatregelen per 1 juni versoepeld zijn, kan er
ook weer worden voorgelezen bij de gezinnen
thuis. Uiteraard met inachtneming van de
voorschriften.
Voorlezen op afstand
Tjitske Bootsma, voorlezer in Vianen, vertelt:
“Ik ben als logopedist alweer een paar weken
aan het werk, dus inmiddels wel gewend aan
1,5 meter afstand houden. Bovendien had mijn
voorleesgezin handgel bij de deur neergezet.”
Tjitske leest voor aan Jijo, een enthousiaste
jongen van 5. Tjitske: “De eerste keer weer
voorlezen was heel erg leuk. Jijo was heel
enthousiast over het verhaal in Hoe verstop
je een giraf en ging meteen alles uitbeelden.”
Woordenschat
Een kind heeft vanaf zijn geboorte een
enorme honger naar kennis en taal en een
enorm vermogen om taal op te slokken.
Tjitske: “Ik zie dat ook in mijn dagelijks werk.
Door het voorlezen groeien kinderen enorm
in hun woordenschat, en krijgen ze meer
zelfvertrouwen door de verhaaltjes na te
vertellen, wanneer ze die eenmaal kennen.”
Taalstimuleringsprogramma
Bij de VoorleesExpress gaat het om
meer
dan
alleen
voorlezen.
In
dit
taalstimuleringsprogramma draait het ook
om ontmoeten, waarbij er aandacht is voor
de taalontwikkeling van het hele gezin.
Vrijwillige voorlezers worden aan kinderen
en ouders gekoppeld die een taalsteuntje in
de rug kunnen gebruiken. Twintig weken lang
komt de voorlezer thuis bij gezinnen met
kinderen (2 tot 8 jaar) om het voorleesritueel
te introduceren. Tjitske: “Dat vind ik zo mooi
aan voorlezen in een gezin. Ouders zijn in

Wil je ook vrijwilliger worden?
VoorleesExpress Lek & IJssel leest voor
aan gezinnen in Houten, IJsselstein en
Vijfheerenlanden en zoekt nog voorlezers
en
coördinatoren!
Meld
je
aan
via
www.voorleesexpress.nl/locatie/lek-ijssel
Verder lezen? Kijk op onze website:
www.bibliotheeklekijssel.nl/voorleesexpress

Zo. En dan nu een ode aan ‘onze’
Hans en Jolanda Lemcke
Voor heel wat Schoonrewoerders zijn Hans
(68) en Jolanda (58) Lemcke-Valk een bekende
verschijning. Voor de lezers die nu denken:
‘Huh? Wie?’ Even een korte omschrijving.
Ze wonen aan het Kortgerecht, wandelen
vaak langs de straten met collectebussen en
zijn doorgaans op zaterdag te vinden bij de
Dagwinkel, bakker en groenteboer. Hans met
een hoed op zijn hoofd, Jolanda is de dame
met de grote grijns, kort grijsachtig haar (en
een best opvallende gele regenjas.) Begint er
al iets te dagen? Nou, nog één hint dan: een
oude gele Franse posteend waarin ze jaren
rondreden.
Lintje
Hans en Jolanda zijn mensen met een groot
hart voor andere mensen en hebben zich al
vele jaren ingezet voor heel wat goede doelen.
Voor het vrijwilligerswerk dat ze deden en
doen voor deze Dorpskrant De Klepper,
Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden, in de
Gereformeerde Kerk, vele collectes, het vorig
jaar gestopte koor Zout, Vluchtelingenwerk
en hun meer dan gebruikelijke inzet
als
onderwijzers op het Oosterlicht College in
Nieuwegein kregen ‘onze’ Hans (68) en Jolanda
(57) Lemcke afgelopen april een lintje. Beiden
zijn nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Geheim
Dat werd een bijzondere ‘uitreiking’ door de
Coronamaatregelen, inclusief de burgemeester
als radiopresentator en een felicitatiestoet langs
het huis van de gedecoreerden. Maar het meest
bijzonder was wel dat hun lintjesaanvraag door
de betrokkenen al die tijd (een lintjesaanvraag
duurde ongeveer een jaar) geheim is gebleven.
Want bij het samenstellen van het omvangrijke
vrijwilligerswerk-cv van deze twee toppers zijn
heel wat instanties, clubs, mede-vrijwilligers
en collega’s bevraagd. En ze hebben het
allemaal geheim kunnen houden!
Hans en Jolanda wonen sinds 1994 in
Schoonrewoerd en waren al enkele jaren vanuit
Nieuwegein waar ze toen woonden betrokken
bij de Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden
en
het
prachtige
natuurcentrum
De
Schaapskooi, aan de Overboeicop. Jolanda
was er enkele jaren bestuurslid en schrijft
voor het lijfblad van de Natuur- en Vogelwacht
Vijfheerenlanden: De Domphoorn. Ze zetten
samen projecten op binnen de Schaapskooi
en maakten educatief materiaal over de
griendcultuur. Materiaal dat, ingesproken door
Jolanda zelf, nog altijd gebruikt wordt.

Steen op voet
Langzaam maar zeker zijn Hans en Jolanda met
hun groeiende pakket aan vrijwilligerswerk in
Schoonrewoerd steeds bekender geworden.
Maar ook binnen hun familie blijken ze
onmisbaar, zo vertellen een broer en een zus
van Hans en Jolanda. “Het zijn altijd Hans en
Jolanda die zich direct melden als er in de
familie iets is, als er een klus moet worden
gedaan of iets geregeld moet. Jarenlang
verzorgden ze de moeder van Hans en toen
zus Hilly in 2012 een hersenbloeding kreeg
zijn Hans en Jolanda (veel te snel) naar het
ziekenhuis gereden. Hans komt ook graag
klussen. “Zelfs toen hij een steen op zijn voet
had gekregen kwam hij aangestrompeld om
vanaf een stoel nog aanwijzingen te kunnen
geven.’’ Hans en Jolanda staan voor anderen
steeds paraat: Hans begeleidde ruim een jaar
een oud-collega die ALS had: bijna elke week
ging hij met hem wandelen, tot hij overleed.
En ook een oud-concierge die door ziekte
niet meer kan werken, vindt in Hans een
maatje, meer dan dat, deze mensen bouwen
vriendschappen. Verhuizingen? Ze staan klaar
met een auto, een aanhanger en vier sterke
handen.
Hoop en vork
Hans was tot 2013 leraar op het Oosterlicht
College in Nieuwegein, Jolanda is dat nog
altijd. Hoewel ze zelf geen kinderen hebben,
ging hun betrokkenheid met de honderden
kinderen die ze samen in de afgelopen dertig
tot veertig jaar les hebben gegeven erg ver.
Ze namen en nemen vaak meer hooi op hun
vork dan nodig. Vanuit de school klinken
enthousiaste verhalen over Jolanda en Hans
die zeer betrokken zijn en bleven met (oud)
leerlingen en (oud)collega’s. Hoewel Hans met
pensioen is, is hij nog vaak op de school te
vinden, hij maakt fotoreportages, rijdt elke
twee weken langs een bouwbedrijf om hout
te halen voor de leerlingen, assisteert bij
werkweken en surveilleert bij examens. Na
een derde burn-out ging hij zeven jaar geleden
met pensioen. Jolanda werkt nog altijd, is
teamleider en zette naast haar werk projecten
op en was pleitbezorger van vieringen,
dagopeningen, extra excursies, werkweken,
cultuurdagen en is inmiddels volledig vergroeid
met de school.
Hoewel koor Zout eind vorig jaar is gestopt,
zet Jolanda zich nog altijd in om met groepen
mensen te kunnen blijven zingen. Als lid van
het koor was Jolanda erg actief en samen
met Hans liep ze de collecte voor het Prins

Bernhard Cultuurfonds, verkochten ze koeken
voor de jaarlijkse koekenactie en waren ze
vaak aanwezig bij het opzetten en afbreken
van het podium.
Bedeesd en vriendelijk
Sinds kort geven Hans en Jolanda bijles aan
een vluchtelingengezin dat in Schoonrewoerd
woont.
Wat een geluk voor die mensen,
dat Hans en Jolanda zich over hen willen
ontfermen! En dan is er natuurlijk nog het
werk dat ze voor deze Dorpskrant De Klepper
verrichten, noest en onverstoorbaar sinds ze
in 1999 begonnen. Hans niet veel later als
voorzitter, bedeesd en vriendelijk (soms iets te)
Jolanda als schrijfster, vol ideeën en plannen
die ze steevast uitvoert. Ze zijn druk met het
bezorgen van Kleppers bij de adverteerders,
foto’s maken, verhalen schrijven, interviews
afnemen, redigeren, voorwoorden schrijven,
de enveloppenronde… En áls ze dan samen
besluiten om samen even te ontspannen en
een mooie wandeling te maken? Dan gaan ze
op pad, maar schrijven er achteraf natuurlijk
nog wel een leuk verhaal over voor de De
Klepper.
Ook in de kerk zijn ze actief: Hans is
diaken. Eerder al was Jolanda er preeklezer,
aanspreekpunt
en
stimulans
van
de
liturgiecommissie, speelde een belangrijke rol
in de voorbereidingen van de Taizézangdiensten
en in de bijeenkomsten van de stille Week,
de kerstsamenkomsten en de tentdiensten.
Hans was al jaren druk met het vastleggen
van jubilea en evenementen op film en foto,
verzorgde collectemunten en bracht deze,
waar nodig, bij gemeenteleden thuis.
Plezier
Wie Hans en Jolanda kent, ziet twee mensen
met een groot hart voor andere mensen.
Ze doen samen hun uiterste best doen om
het beste uit anderen te halen, om mensen
samen te brengen en daarbij ook altijd een
glimlach op het gezicht van de ander toveren.
Inmiddels is Hans alweer een jaar diaken in
de Gereformeerde Kerk en begin juni van dit
jaar is Jolanda bevestigd tot scriba van de
kerkenraad. Want, lintje of niet, deze toppers,
gaan gewoon nog even door. “Want we doen
het met ontzettend veel plezier’’, vertelde
Jolanda tegen burgmeester Sjors Fröhlich. En
daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Er
plezier in hebben, om anderen een plezier te
doen. Hans en Jolanda Lemcke. Een plezierig
stel!
Gijs Kool
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Journalistieke producties
Webteksten
Tenders
Communicatie
Simplificatie
Creative Writing
SEO
Gijs Kool Schrijft
Dorpsstraat 27
Schoonrewoerd
06-51502379
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ACTIVITEITENKALENDER
juni
23 juni
juli
18 juli

vanaf 18:00 uur

start 9:30-11:30 uur

Ophalen oud papier, Hervormde Kerk

20-24 juli
28 juli

vanaf 18:00 uur

Fietstocht 35 of 50km vanuit de ‘Schaapskooi’, Natuur- en
Vogelwachrt ‘de Vijfheerenlanden. Opgeven verplicht!
Activiteiten i.p.v. VakantieBijbelClub
Ophalen oud papier, Hervormde Kerk

augustus
25 augustus

vanaf 18:00 uur

Ophalen oud papier, Hervormde Kerk

september
22 september

vanaf 18:00 uur

Ophalen oud papier, Hervormde Kerk

-

Raapwerk
Schuurwerk
Glad pleisterwerk
Sierlijstwerk
Sierpleister o.a. Spachtelputz
Voor wanden en plafonds
Injecteren tegen optrekkend vocht
Betonlook
Spuiten latex

Dorpsstraat 20 4145 KC Schoonrewoerd
r

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739
E-mail: mauritsoudenaarden@hetnet.nl

Partycentrum Schoonrewoerd
Met:
i Het Dorpshuis
Voor bruiloften, partijen, verjaardagen, vergaderruimte, etc.
i Partyservice
Voor kleine feesten aan huis tot bedrijfsfeesten.
We ver- en bezorgen o.a. salades, koud en warm buffet,
een BBQ of een diner.
i Verhuur Partybenodigdheden
o.a. taps, tenten, tafels, stoelen en serviesgoed.
Jan Harlaar
Kon. Julianastraat 22-24
4145 KM Schoonrewoerd
Tel: 0345-641463 Fax: 0345-641514

