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

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

Noachschool 642171
Kees de Korte, directeur 848617

Oranjevereniging Schoonrewoerd
Agnita de With, voorzitter 06-25319998
Anca Spronk, secretaris 643357

Ouderengym 'In Beweging'
M. van Santen 641683
 
Ouderenkontakt Schoonrewoerd
Jacqueline Scheer, contactpersoon 642548

Peuterspeelgroep Klimaap
ma di do vr van 8.45 tot 11.30 uur 639551
(opvang van 7:30 tot 13:00 uur mogelijk) 
Esther Taal, Anja Dokter

Politie ZHZ bureau Leerdam
GPF Schoonrewoerd 0900-8844

Platform Gehandicaptenbeleid VHL
Willy van Kogelenberg 613954
kogelenberg@xs4all.nl



Voor deze en hopelijk nog vele volgende Kleppers 

 
Net als voorgaande jaren vragen wij u om een vrijwillige bijdrage,  

zodat het voortbestaan van 
De KLEPPER, 

de dorpskrant van Schoonrewoerd, veilig gesteld kan worden. 
Uw bijdrage blijft nodig ondanks het succes van onze activiteiten tijdens 

de jaarmarkt en de medewerking van onze adverteerders. 
 

Vorig jaar steunde de Schoonrewoerdse bevolking ons zeer ruimhartig  
en hielp ons daarmee enorm. 

Ook dit jaar kunnen we het niet zonder u af. 
 

DAAROM VINDT U IN DEZE KLEPPER EEN ENVELOPJE. 
 

Bewaar het goed!  
In de weken van 28 september tot en met 10 oktober  

komen wij het (hopelijk gevuld) bij u ophalen. 
Uiteraard verplicht uw bijdrage u tot niets! 

 
Bij voorbaat danken wij u voor uw steun! 

 
 

GEEF OM DE KLEPPER 
 

GEEF VOOR DE KLEPPER 
 

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
de redactie van de Klepper, 

 zie voor telefoonnummers het colofon voorin de klepper. 
 

Mocht de envelop na 10 oktober niet bij u opgehaald zijn en wilt u toch 
graag een gift doen, neem dan de vrijheid een bedrag over te maken op 
onze rekening: NL17 RABO 0127 5727 91, t.n.v. Dorpskrant de Klepper. 



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



voorwoord van de redactie
bij Klepper honderdzesendertig

We komen weer langs… voor de envelop met uw 
vrijwillige bijdrage, ook voor uw complimenten, 
tips en verhalen, maar anders dan anders. 
Vanwege corona mogen we niet te dichtbij. 
De ene ophaler zal met een mandje komen, 
een andere met een visnet en de derde reikt 
een lange arm uit… Maak het ons gemakkelijk 
en zet de envelop op een duidelijke plek klaar, 
ook voor huisgenoten. Dan gaat het ophalen 
het makkelijkst. 

Net na de zomervakantie startten we het overleg 
voor deze Klepper op. Als redactie maakten 
we ons zorgen… is er wel genoeg te melden? 
Carolien vreesde dat ons krantje dit keer een 
scheve balans zou kennen tussen stukjes 
en advertenties. Want waar gaan we over 
schrijven? Er werd gefronst in die vergadering, 
nagedacht en gekreund… we kunnen misschien 
die en die nog vragen om iets en misschien 

is dat en dat nog een onderwerp… En dan is 
het verrassend wat er gebeurt: onze – soms 
wat-  brutale vragen via mail werden begroet 
met openheid en bereidheid. In heel korte tijd 
stroomden artikelen en artikel-ideeën binnen. 
Wat een mooi dorp!

Lees dus mee over het pracht-project (maar ook 
wel Kracht project) op de Dorpsstraat. Verbaas 
u –wederom- over het feuilleton ‘de naam van 
de straat’, wat dacht u van Korenakkerstraat? 
Bereid u voor op een Sinterklaas-speculaas-
drive-in. Dompel je onder in de waterwereld 
van de aqua-zoo. Word trots als u leest hoeveel 
overleg en werk er voor ons dorp wordt verzet 
door de mensen van Dorpsvereniging! Wandel 
mee bij de Autenase kade en geniet van… 
sprong daar nou een ree weg? 

In deze Klepper ruiken we de geur van de 
sigaar van de opa van Hetty Kanters-Wijsman. 
Zo leuk om kennis te maken met deze nieuwe 
inwoonster van de Amaliastraat. En we 
hebben ook een nieuw bedrijf op ons mooie 
dorp: Nauwkeurig tekstredactie van Judith de 
Zeeuw-Hooijer. Ze stelt zich in deze Klepper 
zelf voor. Daarnaast ontmoeten we Piotr Weiss, 
Mandy Stijsiger en Willem Sterk van STERK 
buiteninrichting.
Natuurlijk staan we stil bij het oogstseizoen. 
Al die appels en peren waar een jaar lang zorg 
en aandacht aan is besteed, komen nu dik en 
glanzend van de bomen. Dat is een gedichtje 
waard. 
De Noachschool, Natuur en Vogelwacht, Praat 
uit de Raad, allemaal nieuws en plannen, 
goede raad en terugblikken en voorzichtige 
vooruitblikken, want wat is de toekomst nog 
steeds ongewis. 

Het is hoog tijd om om te slaan. Ontmoet 
Schoonrewoerd en de Schoonrewoerders in 
deze Klepper. Neem de tijd voor de puzzel EN 
STUUR DE OPLOSSING IN! Laat u informeren, 
verrassen en inspireren.  En oh, ja, zet u dat 
envelopje meteen even klaar? 

namens de redactie,
Jolanda Lemcke

De uiterste inleverdatum van kopij voor 
Klepper 137 is vrijdag 6 november. Klepper 
137 zal rond 27 november worden bezorgd.
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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 



Wat gebeurt daar toch op Dorpsstraat 
23? Containers, steigers, ramen eruit,… 
We vragen het de bewoners Jan en Karla 
van Frankenhuyzen: “Het is een pracht 
project, wel behoorlijk ingrijpend! We 
hebben het hele huis gestript tot aan 
de basis van omstreeks 1850. Alleen de 
erker en de dakkapellen van een latere 
datum zijn blijven zitten.”

Achter zachtboard en gipswand 
verschijnt… een deur…
“Maar Jan, alles eruit … Hoezo?” We gaan zitten 
in de tuin in de schaduw met een glas water. 
“Het is allemaal door corona hè…”, begint hij 
geheimzinnig. Ik trek mijn wenkbrauwen hoog 
op. “De ambachtsdagen gingen niet door, het 
oogstfeest gaat niet door,… we kregen tijd. Het 
kriebelde... Weet je, onze dochter was 16 toen 
ze een groot feest gaf hier in huis. Allemaal 
meiden over de vloer, die bleven slapen en 
allemaal moesten douchen...dat leidde tot 
een overstroming en kringen in het plafond. 
Ze is nu 28 en die kringen zaten er nog, snap 
je? Het werd nodig… naast nog allerlei andere 
redenen, maar dit was er één. Het kriebelde…”  
Oké, ik kijk Jan nog steeds wat verbaasd aan: 
kringen in het plafond, dat betekent verven 
ofzo. In het gesprek noemt hij ook de hoge 
energierekening, dat zou dus een kwestie van 
isoleren zijn… maar alles eruit!?
“Het besluit echt tot op het bot te gaan, 
is geen slechte geweest”, vervolgt Jan en 
Karla knikt. “Hierdoor komen alle gebreken 
en eigenaardigheden aan het licht. Ik laat 
je zo één en ander zien, maar die deur… Ja, 
dat was wat!” Toen ik Jan gister sprak voor 
deze afspraak en hem vroeg: Jan, een brutale 
vraag: ben je nog bijzondere dingen tegen 
gekomen bij het strippen van het pand? 
Toen kreeg ik een foto toegestuurd van een 
deur. En hij schreef erbij: “Jazeker, zoals een 
originele deur vanuit de begintijd. Deze deur 
is een doorgang naar de buren van nummer 
25 en zit er al honderdzeventig jaar! Afgedekt 
met zachtboard en achter een gipswand 
verscholen.” We lopen samen naar binnen en 
ik kijk mee. Ongelooflijk, een deur tussen twee 
huizen! Er schieten wilde verhalen door mijn 
hoofd van onderduikers tot geheime relaties…

De keuken lag wat lager…
Jan meldt: “Het huis was ooit een statige 
boerderij en waarschijnlijk lange tijd al met 
meerdere gezinnen bewoond, gezien de 

afmetingen. In de jaren zestig is ongeveer 
de helft van de boerderij aan Daan Bikker 
verkocht en die heeft een meter aan de 
noordkant aangebouwd.” Je kunt dat inderdaad 
nog zien: de voorgevel van het huis waar Gijs 
Kool woont, heeft voor de helft een andere 
kleur. Het donkere stuk is het ‘oude’ stuk 
van de originele boerderij, het lichtere deel is 
aangebouwd. “Het huis is bij die verbouwing 
in drieën verdeeld. Het originele achterhuis is 
gesloopt en nieuwe woonruimtes zijn daarvoor 
teruggekomen. De deur dichtmetselen zal 
wellicht te veel hebben gekost en zodoende 
is die deur dus blijven zitten. Een prachtig en 
onverwacht aandenken aan lang geleden.”

Terwijl we rondlopen tussen de kale muren 
vertelt Karla over de inrichtingsplannen: “Waar 
de keuken zat komt iets van een spoelkeuken 
met een rookoven, is nu het plan. Daar kan 
ik met de schoolkinderen aan de slag en we 
kunnen er bijzondere dingen klaarmaken, 
bijvoorbeeld gerookte gans.” “Nou die 
keuken was ook wel hard nodig, hoor.” vult 
Jan aan. “De houten vloer leunde origineel 
op steunbeertjes, maar die was inmiddels 
geheel door de steunen heen gezakt en dus 
een heel eind gezakt. Aan die vloer hingen 
de gasleidingen, die zaten dus ook niet meer 
op z’n plek en daar bleken meerdere lekken 
in te zitten… en ik maar denken: “Wat is de 
gasrekening hoog…” Ja, gevaarlijk hoor. Toen 
we eenmaal gingen breken, ontdekten we ook 

Een prachtproject



wel waarom we dat gas eigenlijk nooit hebben 
geroken: er was ruim voldoende ventilatie! 
Oftewel: het tochtte vreselijk! Dat wisten we 
wel, maar dat de ‘ventilatie-kieren’ zo groot 
waren… dat zagen we nu.”

Karla staat in de woonkamer en toont de plek 
waar de ‘nieuwe, gewone’ keuken gaat komen. 
Het is zo mooi om haar te horen praten over 
wat ongeveer waar komt. In haar hoofd zijn 
al beelden... maar we kijken naar kapot 
pleisterwerk, een afgebikte schoorsteenzijkant, 
een afgebladderd plafond, met grote kieren en 
her en der iets van een nieuwe plank, een gat 

in de muur… Jan en Karla kijken er doorheen. 
Zoals een verliefd stel naar elkaar kijkt en 
vooral potentie en mogelijkheden ziet, zo 
kijken ze en vertellen ze: “We gaan het huis 
weer zover mogelijk restaureren. Nu we het 
kaal hebben zijn we plannen aan het maken 
hoe we dat precies gaan doen.”  

Er komt geen plastic en geen purschuim 
over deze drempel! 
Het betekent in hun geval uiteraard: hoe doen 
we het zo ecologisch mogelijk, zo duurzaam 
mogelijk zo authentiek mogelijk? “Er komt 
geen plastic in, geen purschuim en geen 



gipsplaten…”zegt Jan kordaat. Zijn zoektocht 
naar natuurlijke materialen heeft hem gebracht 
bij vlasisolatie-platen en gaat hem brengen 
naar Duitsland, waar hij de kunst van lemen 
wanden wil afkijken en leren. Uiteraard wordt 
er heel veel met hout gewerkt. Zoon Boaz, een 
hout-constructie-man is fulltime aan de slag 
met vervangen en vernieuwen. 

We kijken boven en daar valt mijn mond echt 
open: wat een ruimte, en die kapconstructie! 
Jan staat te glimmen, aait de gebogen spanten 
en vertelt: “Er is een periode geweest dat 
glad, strak en netjes erg in was. Hierdoor 
waren de oude spant constructies van het 
dak weggewerkt. We zijn nu begonnen die 
constructies terug te laten komen, zichtbaar te 
maken en te restaureren. Van de drie kamers 
met gang en allemaal inbouwkasten: - hokje-
hokje-ruimtes- hebben we nu één ruimte 
gemaakt met open zicht op het dakspant. Het 
strippen van de hele bovenverdieping bleek 
overigens ook geen luxe te zijn: er is dringend 
onderhoud nodig.“ 
Onderhoud was hard nodig op meer plekken: 
alle stroom is vervangen. Er zat her en der 
nog met katoen omwikkeld draad in ijzeren 
en zelfs loden buizen. De ramen worden weer 
teruggebracht naar ramen met een kruis in 
het midden. De erker, eigenlijk van na 1850 
wordt tochtvrij gemaakt en het plafond in 
die kamer wordt zo aangelegd dat het niet 
half voor de glas-in-lood-ramen zit. We zijn 
intussen de trap weer voorzichtig afgedaald en 
we staan weer in de kamer met de ‘geheime’ 
deur.  “In deze kamer ontdekten we ook een 
oude schoorsteen, kijk je ziet de zwarte vegen 
nog. Die moet beter worden weggewerkt, 
want nu is het een tochtgat. Deze kamer 
willen we geschikt maken om later -als we 
niet meer naar boven kunnen- gelijkvloers te 

kunnen wonen. Het huis wordt dus 
ook toekomstbestendig.”

Maar… hoe wonen jullie nu? 
“Dit project gaat heel wat tijd in beslag 
nemen. We gaan er ook echt de tijd 
voor nemen, we willen het goed doen 
en ook het huis meteen naar onze 
zin maken.”  Aan een tijdplanning 
hangen Jan en Karla zich niet op. “In 
de smederij is nu mijn keuken,” zegt 
Karla opgewekt, “en we gebruiken de 
douche en het toilet van het bakhuis. 
Zo handig dat dat allemaal klaar is. 
Even lekker lui zitten kan boven de 
werkschuur. En slapen…” Jan grinnikt 
en opent met een wijds gebaar de 

deuren van het Groene schuurtje”. 

“Zo houden we het voorlopig wel vol en 
kunnen de activiteiten met de kinderen ook 
gewoon doorgaan.” En al jullie spullen… Waar 
zijn die? “We hebben heel veel weggegeven: 
van boeken met kasten en al tot serviezen en 
potten en pannen, de keuken is naar Holten, 
zoveel mogelijk in hergebruik. Dat vinden we 
belangrijk.”
Ik zie twee bevlogen mensen en nog een lange 
weg te gaan. “Het gaat ons lukken, hoor!” 
Eigenlijk is het overbodig dat Jan dat zegt. 
Natuurlijk gaat het lukken, stap voor stap, 
en steeds weer plannen makend en ideeën 
bijstellend. We mogen over een paar maanden 
gerust nog eens komen. Dat gaan we zeker 
doen!

“We hebben wel vragen. Wie kan ons 
meer vertellen over de historie van dit 
huis, over de verbouwing(en)?”
Ik beloof die vraag dikgedrukt te noteren. 
Barst maar los, Schoonrewoerd… Jan en Karla 
zijn heel benieuwd. 

Jolanda Lemcke



  

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



In De Klepper van april 2020 heeft het artikel 
gestaan ‘Van Dorpsstraat naar Akkerhof en 
Korenweg’. Dan is het leuk om te ontdekken 
dat een stukje in een heel plaatselijk krantje 
toch best wat losmaakt: door de politieke 
partij SGP is op ‘ons’ stukje gereageerd. 
In de gemeenteraadsvergadering van 11 juni 
2020 heeft het raadslid Ton de Bruijn van de 
Schaikseweg, technische vragen gesteld over 
de naamsveranderingen en daarbij was het 
artikel in De Klepper “Van Dorpsstraat naar 
Akkerhof en Korenweg” een handige bron.

De eerste vraag die Ton de Bruijn stelde was 
als volgt: “… om nogmaals te heroverwegen 
de straatnaamsverandering Dorpsstraat/
Korenweg weer terug te brengen naar 
Dorpsstraat/Schaikseweg en het postadres 
gewoon Akkerhof plus nr. aan te gaan houden.” 

Het antwoord van de gemeente, zo kunnen we 
lezen in het raadsverslag,  is verrassend: “…met 
de eigenaar en de bewoners van de woning aan 
de Korenweg wordt contact opgenomen. De 
gemeente is voornemens om de straatnaam te 
wijzigen van Korenweg naar Dorpsstraat. Het 
gaat over één woningeigenaar, die een pand 
bezit met daarin vier appartementen.” Ook 
meldt de gemeente: “De naam Akkerhof blijft, 
wel gaat er gekeken worden of het duidelijker 
te maken is waar deze is te vinden.”

Eind augustus weet Ton de Bruijn te melden 
dat hij van een medewerker van de gemeente 
heeft gehoord dat de naamgeving Dorpsstraat 
wordt hersteld. De eigenaar/bewoners zullen 
een kleine vergoeding krijgen.

Tjonge, jonge, ik ben verrast en ga op pad om 
eens wat navraag te doen. Al snel blijkt dat er 
geen contact is geweest tussen de gemeente 
en de woningeigenaar bij de vorige wijziging 
naar Korenweg in 2019. Ook nu, bij het ter 
perse gaan van De Klepper heeft de gemeente 
nog geen contact opgenomen met de eigenaar/
bewoners. Er lijkt ook niet veel fiducie dat er 
nu wel iemand zal bellen of aankloppen. 
Toen in 2019 ging het zo: als totale verrassing 
plofte op enig moment een brief op de mat 
met de adreswijziging. Nauwelijks bekomen 
daarvan volgden in februari, als klap op de 
vuurpijl, TWEE brieven van de gemeente 
Vijfheerenlanden met de aanslag voor de 
OZB. Eén voor de Dorpsstraat en één voor de 
Korenweg. Dat verzin je toch niet?
Hela, wat gaat hier mis? Kan de gemeente zelf 
het adres op de Dorpsstraat of Korenweg niet 
meer vinden? Spreekt hier een medewerker 
van de gemeente voor zijn beurt? 

Ton stelde op die raadsvergadering van 11 
juni 2020 nog een vraag: “…ook het oude 
stuk N484 gewoon vanaf de rotonde naar de 
Dorpsstraat/Schaikseweg te noemen en de 
snelheid terugbrengen naar 50 km.” 
Met dit voorstel wil de gemeente niet meegaan. 
Het blijft mij wat onduidelijk waarom niet. 

Wilt u de vragen aan en antwoorden van de 
gemeente lezen, ga dan naar: Gemeente 
Vijfheerenlanden – Gemeenteraad – 
Vergadering gemeenteraad – Agenda 
raadsvergadering – juni 2020 – 11 juni. 
De vraag van de SGP staat bovenaan, met 
antwoorden.

Floor Brouwer  

Van Dorpsstraat naar Akkerhof en Korenweg - Vervolg



Op woensdag 30 september begint de 
Kinderboekenweek en dat betekent feest in 
de Bibliotheek Leerdam! Om 13.45 uur wordt 
de officiële vlag gehesen en om 14.00 uur 
begint de vrolijke voorstelling Ollie Trollie en 
Mannetje Lampenkap van poppentheater De 
Vliegende Koffer.

Ollie Trollie
Ollie Trollie komt graag bij zijn lieve oma Hillie 
Trol en vraagt haar iedere keer het verhaal 
over Mannetje Lampenkap voor te lezen. Over 
Mannetje Lampenkap die op een dag alle 
lampjes pikte. 'Bestaat hij echt?' vraagt Ollie. 
En dan verdwijnt het lampje van oma. Kan zij 
Ollie nu nooit meer voorlezen? 

Kinderboekenweekfeest
Ollie gaat op zoek. Op zoek 
naar het verdwenen lampje 
en... Mannetje Lampenkap. 
Over de lieve en grappige 
Ollie Trollie. Speciaal voor alle 
kinderen van 3 tot 7 jaar is 
deze fantasierijke voorstelling 
met grote poppen in de 
Bibliotheek Leerdam te zien.

Samen
De Kinderboekenweekvlag 
wordt gehesen door de 
Leerdamse producent en 
regisseur Lucio Messercola. Het 

Kinderboekenweekfeest is een gezamenlijke 
activiteit van Jeugd Actief, SamenDoen en de 
Bibliotheek Leerdam. 

Aanmelden
Vanwege de coronamaatregelen is het 
van belang om van te voren een plekje te 
reserveren. Dat kan door een mail te sturen 
naar cultuur@jeugdactief.nl of bel: 06-57 66 
77 57. Er is plek voor 50 kinderen, zonder 
ouders. Na afloop van de voorstelling, die 
ongeveer 45 minuten duurt, is er een hapje en 
drankje voor de kinderen. 



in & rond het dorp



Uit het leven van een leerkracht
De eerste schoolweken zitten er weer op!

Start schooljaar
Maandag 31 augustus begon het nieuwe 
schooljaar. We hebben er weer zin in! We zien 
vriendjes en vriendinnetje weer die we een tijd 
gemist hebben en kunnen nu weer fijn samen 
spelen. Het is altijd ook weer een beetje 
spannend de eerste dag, een nieuwe juf, nieuwe 
kinderen in de klas… De eerste dag staat in 
het teken van kennismaken en we maken een 
begin met de lessen. ’s Middags is er met de 
hele school een opening in de hal. De nieuwe 
kinderen worden voorgesteld en we praten met 
elkaar over het nieuwe schooljaar: Waar heb 
je zin in en waar zie je tegenop? We beloven er 
voor elkaar te zijn, elkaar te helpen, om er zo 
een prachtig en gaaf schooljaar van te maken. 
Ook worden de mediatoren voorgesteld. Dit 
zijn acht gecertificeerde leerlingen uit groep 
7 en 8 die in tweetallen pleinwacht lopen en 
de leerlingen helpen bij het oplossen van een 
conflict en soms ook meespelen met kinderen 
die dat willen. In de eerste weken besteden 
we veel aandacht aan groepsvorming, daarbij 
gebruiken we de lessen van de Vreedzame 
School. We beginnen dit jaar met een nieuwe 
taalmethode en in verschillende groepen 
komen ook voor de kinderen nieuwe vakken 
aan bod. Mooi om te zien hoe nieuwsgierige 
kinderen enthousiast door hun nieuwe boeken 
en schriften bladeren! 

Kennismakingsochtend en 
informatieavond
Dat dit schooljaar anders begint dan anders met 
alle maatregelen rondom COVID-19, merken 
we al snel. De geplande kennismakingsochtend 
en informatieavond kunnen niet doorgaan 
zoals we dat gewend zijn. De richtlijn is: 
geen ouders in de school (tenzij ze expliciet 
uitgenodigd worden), dus ook niet op deze 
dagen. De kennismakingsochtend vervalt. De 
informatie van de klassen geven we dit jaar 
door het sturen van een informatiebrief. We 
missen het persoonlijke contact dat we met 

ouders hebben en dat zal wederzijds zijn. 
Sommige ouders hebben we nog nooit ontmoet 
en andersom hebben ouders de leerkracht 
soms nog nooit gezien. Om toch ook iets te 
laten zien, hebben de leerkrachten een filmpje 
gemaakt waarin zij zich voorstellen en dit naar 
de ouders van de klas gestuurd. 

Verkouden 
Zoals meestal na de eerste schoolweek, begint 
het verkoudheidvirus ook nu rond te gaan. 
Vooral jonge kinderen pakken dit snel op, maar 
ook in de hogere groepen is er regelmatig een 
leerling verkouden. Vorige jaren merkte je 
dit nauwelijks op. Met een pakje zakdoekjes 
of een flesje water op de hoek van de tafel 
redden de leerlingen en leerkrachten zich 
meestal prima in de klas. Lastig wordt het nu 
kinderen vanaf groep 3 die verkouden zijn niet 
naar school mogen komen. Er blijven plekken 
leeg in de klas, soms wel een week lang. We 
bellen ouders om hun kind op te komen halen 
omdat het verkouden is en ook de leerkrachten 
ontspringen de dans niet. Het regelen van 
vervanging voor leerkrachten wordt steeds 
lastiger. Voor niemand een fijne situatie. 

Project en Kerk-schooldienst
Van 8-15 oktober staat de projectweek 
gepland. Op DV zondag 18 oktober zal de 
Kerk-Schooldienst zijn in de drie kerken van 
het dorp. Het thema van de Kerk-Schooldienst 
is dit jaar hetzelfde als het thema van 
de projectweek; kleuren. Er wordt over 
nagedacht hoe we dit jaar de projectavond 
en de Kerk-Schooldienst precies vorm gaan 
geven. Vanwege de maatregelen zal het wat 
anders zijn dan gewend. Binnenkort horen we 
hier meer over. De Kerk-Schooldienst in de 
verschillende kerken zal in elk geval online te 
volgen zijn, welkom!  

Hartelijke groeten, 
namens alle collega’s

Kees de Korte
Directeur Noachschool



* Naam: 
Mandy Stijsiger

* Leeftijd: 17 
* Broers/Zussen: 1 broertje Robin 
* Hobby’s: Met vrienden afspreken & 

online shoppen 
* School en opleiding: Beautycollege 

kappersopleiding 
* Leukste vak op school: Praktijk 

* Ik heb een hekel aan: Mensen die 
liegen 

* Mijn favoriete sport: Voetbal 
* Ik kan geen dag zonder: Mijn 

telefoon 
* Ik lust geen: Vis 
* Ik ben gek op: Penne met tomaten-

saus
* Ik word kwaad als: Iets me niet lukt 
* Een slechte eigenschap van mezelf: 

Ongeduldig 
* Mijn favoriete vakantie: Italië 
* Mijn favoriete muziek: Hiphop 
* Mijn favoriete broek: spijkerbroek 
* Mijn favoriete app op mijn telefoon: 

Snapchat 
* Het leukste in het dorp: Jaarmarkt 
* Dit wil ik worden: Kapster & 

schoonheidsspecialist 
* Dit moet anders in het dorp: Meer 

te doen 
* Tip voor jongeren: Blijf jezelf 
* Deze vraag kan echt niet meer in 

deze vragenlijst:  favoriete broek
* Wat is nou écht een goede vraag?  

Geen 
* Volgende vragen aan: Maud Harlaar

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



"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 



De torenklok van Schoonrewoerd luidt op 
dinsdag 22 september vijf minuten. Als 
eerbetoon aan Leen Vrolijk. 

Op hetzelfde moment begint in het crematorium 
in Leusden een korte plechtigheid met een 
groepje van vijftien (oud-) Schoonrewoerders 
en Hei- en Boeicoppers die Leen lange tijd 
heel goed hebben gekend. Het is een sober 
afscheid, door afwezigheid van directe familie 
is het een kleine uitvaart, geregeld op kosten 
van de gemeente Nieuwegein, de plaats waar 
Leen op 69-jarige leeftijd is overleden. 

Leen Vrolijk. Een karakteristiek gezicht dat 
boven het stuur van z’n groene auto uitsteekt 
en natuurlijk het hoofd van z’n herdershond 
Thybor uit het andere raampje. Een vertrouwd 
Schoonrewoerds beeld is zijn auto, geparkeerd 
bij het tankstation: Leen aan de koffie. Zijn 
auto geparkeerd aan het Kortgerecht waar 
Carolien van der Leeden haar ijsjes verkoopt: 
Leen z’n hond aan het ijs, Leen op een stoel.

Leen dronk ook dagelijks koffie bij garage 
Blitterswijk, at geregeld een patatje bij het 
cafetaria en was altijd wel in voor een praatje. 
Dorpsgenoten zagen Leen en z’n hond onlangs 
nog zitten bij de Wiel van Bassa, bluegrass 
muziek uit z’n speakers, de hond in de zon, 
Leen met z’n voeten buiten de auto. Onbezorgd, 
zo leek het. Toch was hij, zo constateren de 
mensen die hem kennen achteraf, al een tijdje 
bezig om afscheid te nemen. 

Zijn overlijden, na een korte ziekenhuis-
opname, kwam in de nacht van zondag op 
maandag 14 september. Daarna bleef het even 
erg stil, want Leen had geen contact met zijn 
familie en dus werd het lastig om een uitvaart 
te regelen. Toch lukte dit door de vrienden 
van Leen, de Schoonrewoerders bij wie hij al 
jaren, of nog maar kort, over de vloer kwam. 
Een welwillende uitvaartondernemer maakt 
het mogelijk afscheid te nemen in een crema-
torium. 

Oud-collega Jaap Hekman haalt herinneringen 
aan hem op. Aan tientallen haringen inslaan 
en die onderweg naar huis opeten. Aan de 
grote, sterke Leen die altijd harder wilde 
werken dan anderen. Herinneringen aan een 
uniek, markant mens. Dominee Erwin van der 
Poel leest uit de Bijbel over Jezus die vertelt 
hoe een Koning een maaltijd houdt en als 

niemand wil komen, de mensen aan de rand 
van de samenleving dwingend vraagt om te 
komen eten. Het is een verhaal dat past bij 
Leen en zeker ook bij de mensen die zich 
over hem ontfermden. Leen was welkom bij 
velen. Hij had veel plekjes voor een kop koffie, 
een halfje wit en vele jaren bracht hij tweede 
kerstdag door bij een oude werkgever Teus 
Kekerix. Zijn hond kreeg in de laatste weken 
eten van de medewerkers van Blitterswijk, 
toen Leen dat niet meer kon. 

Z’n thuis was een kleine woning op het terrein 
van de Kaasfabriek. Geen droomhuis, zo 
refereert dominee Erwin van der Poel aan het 
thuis van Leen en zijn hond. Zelf vertelde Leen 
wel eens dat hij een woning toegewezen had 
gekregen in Leerdam, maar dat hij dit niet 
wilde. “Ook kon hij terecht aan de Wilgenlaan 
in Schoonrewoerd, maar uiteindelijk wilde 
Leen toch niet”, vertelt de sociaal werkster van 
de gemeente Vijfheerenlanden die jarenlang 
met Leen optrok. 

De laatste zomer van zijn leven was hij vaak te 
vinden aan Kortgerecht, daar leerde Pieta van 
der Leeden, de moeder van Carolien die daar 
haar ijs verkoopt, hem beter en beter kennen. 
Hier vertelde Leen ook zijn laatste wensen. 

Een uniek, markant mens is heengegaan 



Het levensverhaal van Leen kent veel 
bladzijden met verdriet. Veel van zijn verdriet 
is voor anderen onbekend gebleven en Leen 
wilde dat zo houden. Wat bekend is, is dat hij is 
geboren in Den Haag en zes broers en zussen 
had. Na de scheiding van zijn ouders kwam 
hij al jong via opvanghuizen en pleeggezinnen 
in Hei- en Boeicop en Schoonrewoerd terecht. 
Hij woonde er bij diverse gezinnen, werkte 
bij heel wat bedrijven, onder andere in het 
grondverzet, op boerderijen, op een fabriek in 
Vuren. Een aanval van een stier kostte Leen 
een keer bijna zijn leven. 

Het afscheidsmoment in Leusden is kort. 
De groep aanwezigen is niet groot en de 
momenten die over Leen gaan, kunnen niet 
tippen aan het bijzondere leven dat Leen heeft 
geleefd. Hier klinken, in de hoge witte ruimte 
van het crematorium, korte verhalen van 
dorpsgenoten die Leen goed kenden en die 
hun uiterste best deden om Leen een mooie 
afscheidsplechtigheid te geven, waardoor hij 

niet als een anoniem persoon in een dichte 
kist achterbleef. 

Bekenden van Leen vertellen dat als mensen 
op persoonlijk vlak te dichtbij kwamen, Leen 
hen afstootte en zich letterlijk en figuurlijk 
afzonderde. Dit gedrag was wel eens lastig 
voor mensen. Wie zijn of haar best deed 
voor Leen, kon het gebeuren dat Leen zich 
opeens niet meer liet zien of horen. Leen was 
een beschadigd mens, die andere mensen 
niet tot zijn diepste innerlijk toeliet. Dit 
afscheidsmoment maakte van Leen weer een 
mens, een man van het dorp, onmiskenbaar 
en uniek. 

Afgezonderd leefde hij, maar nooit echt alleen 
dankzij de mensen uit het dorp die vroeger 
en tot voor kort een plekje voor hem hadden. 
Dorpsgenoten met een groot hart die omzagen 
naar deze mens en voor hem familie waren. 

Gijs Kool 

Bouwen aan 
Overheicop



Tienerdagboek

Zondag 12 September 2020
Om 10 uur word ik wakker en stap mijn 
bed uit. Ik ga me wassen, aankleden, 
tanden poetsen  en ik doe gel in mijn 
haren. Dan ga ik naar beneden. Mijn 
moeder heeft de tafel gedekt. Er zijn 
harde broodjes en warme croissantjes. 

Na het eten ga ik samen met mijn 
vader en broertje naar de tennisbaan 
want ik speel mee met een competitie 
samen met een groepje. Eerst gaan we 
samen even inspelen. Al gauw beginnen 
de wedstrijden. Het gaat goed want 
we winnen 3 van de 4 wedstrijden. Na 
afloop krijgen we drinken en wat lekkers. 
Inmiddels is het al bijna 3 uur. 

Op de terugweg moet mijn vader nog 
even naar Karwei om een nieuwe dakgoot 
te halen. Daarna gaan we naar huis en ga 
ik even een uurtje gamen op mijn x-box. 

Piotr Weiss

Dan is het bijna etenstijd en ik vraag wat 
we gaan eten. Mijn moeder weet het nog 
niet en vraagt aan ons wat wij willen. Mijn 
vader heeft wel zin om naar de Griek in 
Nieuwegein te gaan. Dus we gaan lekker 
uit eten. We zitten buiten want het is 
lekker weer. Het is allemaal erg lekker. 

Als we weer thuis zijn ga ik naar bed. Ik 
ben erg moe en moet Maandag alweer 
vroeg naar school.

Ik geef het tienerdagboek door aan:
Tirsa Bel

Collecte KWF

Dit jaar is er niet huis-aan-huis gecollecteerd 
wegens Corona. Wel hebben we bussen bij de 
middenstand geplaatst en hebben € 218,95 
kunnen overmaken naar het KWF.
Onze hartelijke dank.

Diana en Aartje Vuurens 



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



1. Naam: 
Hetty Kanters-Wijsman

2. Adres: Prinses Amaliastraat 24.
3. Geboortedatum: 14 juni 1953.
4. Geboorteplaats: Breda.
5. Beroep: gepensioneerd.
6. Getrouwd met: Ger Kanters.
7. Kinderen: Aimée (40), Timothy (38) en 

Kevin (35).
8. Huisdieren: geen.
9. Hobby’s: lezen, zingen, breien, 

genealogie, sudoku’s.
10. Leuk in je werk: heel afwisselend en 

vooral vroeger toen er nog tijd was voor 
geintjes.

11. Iets wat je vervelend vindt aan je 
werk: de tijdsdruk, steeds meer werk in 
minder tijd.

12. Lievelingsmuziek: hangt van m’n 
stemming af, maar vooral Rock en pop, 
soms metal. Houd niet van jazz, levenslied 
en opera.

13. Wat voor soort TV-programma’s vind 
je leuk/interessant: Engelse en Scan-
dinavische crimi’s, woonprogramma’s, 
natuur en geschiedenis docu’s.

14. Favoriete lectuur/boeken: (literaire) 
thrillers, vooral Scandinavische.

15. Doe je aan sport, zo ja welke sport: 
fi etsen, wandelen, en zumba (dat laatste 
nu ff  niet i.v.m. corona).

16. Lievelingseten: salade caprese met veel 
pesto, Indiaas en Mexicaans.

17. Mooiste auto: geen, als ie maar 
betrouwbaar is.

18. Mooiste/leukste vakantieland: 
Noorwegen, Schotland en Oostenrijk 
(zouden dit jaar naar Ierland gaan, ging 
helaas niet door).

19. Favoriete vakantiebesteding: 
wandelen en van de natuur genieten en 
lekker eten natuurlijk.

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

deze: AD; gewoon fi jne krant.
22. Hoe ben je in Schoonrewoerd 

terechtgekomen: puur toeval, we 
zochten een centraler gelegen huis i.v.m. 
met onze kids die wonen in Groningen, 
Houten en Bavel.

23. Wat doe je/beteken je voor 
Schoonrewoerd: weinig, ik probeer 
vriendelijk en behulpzaam te zijn voor 
iedereen die ik tegen kom.

24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: de 
hele omgeving is prachtig.

25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: 
zij- en achterkant van de garage van het 
Partycentrum (bij ‘t bruggetje).

26. Wat mis je in Schoonrewoerd: meer 
mogelijkheden (plekken) voor de jeugd.

27. Leuk aan Schoonrewoerd: het dorpse, 
iedereen is wel in voor een praatje, en er 
is nog belangstelling voor elkaar.

28. Wat vind je vervelend en waarom: 
troep en hondenpoep op straat en troep 
in de natuur en vandalisme vind ik heel 
vervelend.

29. Waar ben je trots op: natuurlijk de 
(klein)kinderen, Ger en ook een klein 
beetje op mezelf.

30. Waar heb je spijt van: spijt is vrij 
nutteloos, maar ik had wel een aantal 
dingen anders aan kunnen pakken.

31. Wie bewonder je het meest en 
waarom: mensen die hun dromen waar 
durven te maken hoe onbereikbaar ze 
soms ook lijken. Zelf het lef niet voor 
gehad. 

 



32. Wat is je hartenwens en waarom: dat 
al mijn dierbaren en ikzelf gezond blijven 
en fi jn kunnen leven.

33. Voor het laatst gehuild: laatst nog 
toen ik een lied van ons popkoor met een 
aangrijpende tekst ging repeteren.

34. Leukste jeugdherinnering: als ik als 
klein meisje niets vermoedend de keuken 
in kwam lopen en de geur van mijn opa’s 
sigaar opsnoof. “Yeah, opa is er.” Ik was 
dol op m’n opa. Opa en oma kwamen 
altijd onverwachts en woonden ‘ver’ weg 
en kwamen met de trein vanuit Haarlem 
naar Breda, dat was vroeger een hele 
onderneming. 

35. Droomvakantie: naar IJsland en/of de 
Lofoten om het noorderlicht in het echt te 
zien.

36. Wie wil je nog eens ontmoeten: Marcel 
Veenendaal van Di-rect. Die kan echt alles 
zingen. Veel bewondering voor en hij is 
ook nog heel sympathiek. Denk alleen dat 
ik dichtklap bij een ontmoeting.

37. Waar maak je je boos over: als mensen 
geen rekening houden met elkaar en voor 
nu als mensen de coronaregels aan hun 
laars lappen.

38. Waar ben je blij mee: lieve berichtjes 
en knuff els van m’n (klein-)kinderen.

39. Waar heb je moeite mee: m’n grenzen 
bewaken.

40. Welke hoop koester je: dat ik lang 
genoeg mag leven om de kleinkinderen 
volwassen te zien worden.

41. Goede eigenschap: dat is moeilijk om 
van jezelf te zeggen, maar ik denk dat ik 
wel lief ben.

42. Slechte eigenschap: ongeduldig.
43. Waar voel je je het meest bij 

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

over: de verharding van de maatschappij, 
het vervagen van normen en waarden en 
het milieu.

45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je 
ermee doen: een klein vrijstaand huisje 
kopen in het buitengebied, wel hier in de 
buurt. Wat er overblijft, is voor de (klein-)
kinderen en voor die droomreis natuurlijk.

46. Gouden tip voor de Klepper: geen. 
Prima voor elkaar! We lezen hem altijd 
van A tot Z.

47. Wat moeten de inwoners van 
Schoonrewoerd echt van je weten: 
met deze 50 vragen heb ik alles wel 
gezegd, denk ik, maar vragen staat vrij.

48. Wat zou je direct aanpakken als je 

een poosje, bijvoorbeeld een jaar, 
burgemeester van Schoonrewoerd 
zou zijn: oeh dat vind ik moeilijk, in ieder 
geval meer plekken creëren voor de jeugd 
waar ze wel veilig hutten kunnen bouwen, 
in de modder kunnen rommelen en een 
voetbalveld en of andere sport waar ze 
hun gang kunnen gaan zonder overlast 
te veroorzaken. En ervoor zorgen dat het 
winkelaanbod blijft.

49. Vraag van Aart Terlouw (50 
vragen vorige keer): hoe bevalt 
het jou in Schoonrewoerd? 
Het bevalt mij en ook Ger prima in 
Schoonrewoerd. Vriendelijke mensen en 
een prachtige omgeving. Ik denk dat we 
ook al aardig ingeburgerd zijn.

50. Aan wie moeten wij de volgende keer 
de 50 vragen stellen: Martin Oosterom.

Welke vraag moeten wij van jou aan 
deze persoon stellen: eigenlijk ’t zelfde 
als aan mij, namelijk: Hoe ben je hier 
terecht gekomen (of woonde je al in de 
buurt ) en hoe bevalt het jou?

 
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. 



Natuur- & Vogelwacht 
‘De Vijfheerenlanden’

Het is allemaal raar dit jaar, ook bij de Natuur 
en Vogelwacht. Normaal gesproken starten 
in het najaar de dialezingen weer, maar 
nee, dit jaar niet. Dat is voor het eerst in 40 
jaar!!! In september doen we de vogel- en 
paddenstoelenexcursies, maar ook daarover 
kunnen we niets melden. De Nacht van de 
Nacht en ook de Winterwandeling… allemaal 
niet in groepsverband aan de orde.
 
Gelukkig mag de Schaapskooi wel weer open, 
dus tijdens de openingstijden is er wel weer 
gelegenheid voor een babbeltje, een kopje 
koffie of glas fruitsap, iets kopen in de winkel 
of de tentoonstelling bekijken. Ook met de 
jeugd mogen we dingen ondernemen en dat 
gebeurt dus ook in de herfstvakantie:

• Woensdag 21 oktober staan Schimmels 
en paddenstoelen centraal. Je kunt ze 
zoeken, maar je kunt er ook soep mee 
koken… onder deskundige leiding uiteraard.  

• Donderdag 22 oktober gaan we vogels 
kijken. Waar is Karel, de Gekraagde 
Roodstaart gebleven? 

• Vrijdag 23 oktober lekker lopen in 
herfstsfeer achter de Schaapskooi. En wat 
we dan allemaal zien…

Kijk op de website, daar staat alles over de 
tijden en de wijze van aanmelden: 
www.natuurcentrum.nl

Tenslotte wijs ik u op dat prachtige blad van De 
Natuur- en Vogelwacht. Word lid en ontvang 
het via de post: een kleurenblad vol informatie 
over de natuur en specifiek over zaken die in 
onze omgeving spelen en planten en dieren die 
hier voorkomen. Vele leden maken werkelijk 
sublieme foto’s die u op uw gemak kunt 
bekijken. Echt de moeite waard en u steunt er 
het natuurwerk mee in de Vijfheerenlanden. 

namens de vrijwilligers van de 
Natuur- en vogelwacht De Vijfheerenlanden

We wensen u een kleurige herfst. 



 

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 



Bij mijn stukjes staat altijd: “En als er iets 
is: spreek me gerust aan…”. Hierbij een 
kleine bloemlezing uit wat er zoal langskomt, 
waarbij ik heb gemerkt dat voor de inwoners 
‘de gemeente’ gewoon ‘de gemeente’ is, of je 
nou burgemeester bent, of raadslid, of wegen 
onderhoudt of wat dan ook: ‘Jij bent toch van 
de gemeente?’ is steevast het begin…

Jawel, maar toch even een schets van de 
(officiële) taakverdeling: De gemeenteraad is 
‘de baas’, dat wil zeggen dat de gemeenteraad 
de plannen en de begroting vaststelt en het 
college van Burgemeester en Wethouders 
(B&W) de opdracht geeft om de plannen uit te 
voeren. B&W hebben een aantal ambtenaren 
die hen daarbij helpen. De raad controleert 
dan vervolgens weer of de plannen goed 
zijn uitgevoerd. Dat is de officiële taak- en 
rolverdeling.

Neemt niet weg dat ik het zeker leuk vind om 
van onze inwoners te horen wat ze van ‘de 
gemeente’ verwachten. En als ik er dan iets 
aan kan doen, door contact op te nemen met 
iemand die met de uitvoering belast is, dan 
doe ik dat zeker. Waar dat dan om gaat? Enkele 
voorbeelden maken dat wel duidelijk denk ik.

• Briefje: ‘Hoi André, die lantaarnpaal bij mij 
voor de deur is al heel lang stuk. Kun je 
daar eens wat aan doen?’ Even gebeld: was 
nog geen melding, gedaan en kort daarna 
was er weer licht;

• Mevrouw aan de deur: ‘Achter ons huis 
willen ze een straat aanleggen, over het 
maisveld. Dan kan toch zomaar niet?’ Tsja, 
is een kwestie van afwegen algemeen 
en individueel belang. Straat is er niet 
gekomen, maar dat had een andere reden;

• Enkele ouders aan de deur: ‘Voor de 
kinderen tot 12 jaar willen we graag een 
speeltuin in de ‘nieuwbouw’ van het dorp. 
Zou dat kunnen? Hoe pakken we dat aan?’ 
Inmiddels samen met de Dorpsvereniging 
aan de slag voor de realisatie van deze 
speeltuin; 

• Van onze onbezoldigde wijkagent: ‘De 
borden ‘bebouwde kom’ hebben bij alle 
kernen van de Vijfheerenlanden een 
mooie foto, behalve hier. Worden wij 
gediscrimineerd of zo?’ Nee hoor, inmiddels 
staat er, na overleg met de DVS een mooie 
foto van de Wiel op de borden;

• Initiatiefnemer zonnepanelen: ‘Ik heb 
geprobeerd om de kaasfabriek over te 
halen om hun hele dak vol te leggen 
met zonnepanelen zodat we daar als 
Schoonrewoerd iets aan hebben. De 
kaasfabriek geeft niet thuis. Kun jij daar 
wat aan doen?’ Is mij tot nu toe niet gelukt: 
maar we houden vast!

• Oranjevereniging: ‘We zouden zo’n bankje 
als in Zijderveld staat hier ook wel willen 
hebben. Kun jij daarvoor zorgen?’ Eerst 
gaan kijken: inderdaad mooi bankje. 
Doorgegeven aan wethouder, maar nog 
niks van vernomen. Moet ik toch weer eens 
achteraan…

• Kritische inwoner: ‘Hoe gaat het in de 
nieuwe Raad bij de Vijfheerenlanden? Druk 
zeker hè? Ja, eigen schuld, ik heb gestemd 
op een partij die tegen de fusie was!’ En 
bedankt! Is inderdaad druk!

• Klant in de dorpswinkel: ‘Wat lees ik, 
komen er veel windmolens komende jaren? 
Echt niet. Moet ik niks van hebben! Hou dat 
maar tegen in die Raad!’ Tsja, persoonlijk 
heb ik tegengestemd, maar een ruime 
meerderheid is vóór. Dat is wel democratie…. 

• Inwoner Julianastraat: ‘Zo temee komen al 
die vrachtwagens van die bouw bij Bakker 
en Brouwer bij mij door de straat: kun je 
dat niet tegenhouden?’ Nog even nagegaan 
bij de uitvoerder: wagens gaan niet door de 
Julianastaat (hoop ik).

Moraal van het verhaal: blijf me aanspreken 
en betrekken! 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
De inwoners … de gemeente… en ik





De vakantie is weer voorbij. Het is tijd om na 
te gaan denken over verschillende activiteiten 
die wij als Oranjevereniging willen gaan 
organiseren. Maar wat is het moeilijk als je 
niet in de toekomst kunt kijken. Plannen zijn 
er altijd genoeg, maar kunnen ze doorgaan 
of moeten we voor een alternatief kiezen? De 
veiligheid van ons en van de deelnemers staat 
altijd voorop. Wij proberen zoveel mogelijk 
activiteiten door te laten gaan. Soms in 
aangepaste vorm. 

Speculaasverkoop
Zoals jullie weten hebben we vorig jaar het 
stokje overgenomen van de Dorpsvereniging 
om het Sinterklaasfeest te gaan organiseren.  
Daarbij hoort ook de speculaasverkoop. Maar 
in deze tijd waarin weinig mensen langs de 
deur komen om iets te verkopen, is het best 
moeilijk om dit wel te doen. Wij willen immers 
onze vrijwilligers niet in gevaar brengen. 
Wij hebben het volgende bedacht: we houden 
een speculaas drive in op het dorp bij de kerk. 
U heeft de flyer als het goed is inmiddels door 
de deur gekregen. Wilt u verzekerd zijn van uw 
bestelling, maak dan gebruik van de bestellijst 
op de achterzijde. 

Oranjevereniging

 

 

Speculaas drive in
Vrijdag 2 oktober van 18.00 uur tot 21.00 uur 

en  
Vrijdag 30 oktober van 18.00 uur tot 21.00 uur

vinden jullie ons op de Dorpsstraat in een heuse 
speculaar drive in! Hier kunnen jullie veilig met 
de auto, fiets of lopend speculaas kopen, zodat 
wij ook dit jaar weer een leuk Sinterklaasfeest 

kunnen organiseren. 

Sinterklaasfeest
Om dit leuke kinderfeest te organiseren in 
coronatijd is best een uitdaging. Sinterklaas is 
een oude man en valt door zijn hoge leeftijd 
in de risicogroep. Maar ook Sinterklaas 
heeft nagedacht hoe hij toch vanuit Spanje 
hierheen gaat komen. Hij wil de kinderen uit 
Schoonrewoerd toch niet missen en brengt 
jullie een bezoek. Maar hij vraagt iedereen van 
0 jaar tot en met groep 5 van de basisschool 
om het volgende te doen:

 � Breng op woensdag 18 november je schoen 
in het partycentrum tussen 16.00 tot 20.00 
uur.

 � Geef je van tevoren op via de invulstrook 
in dit artikel. Opgave kan dit jaar alleen 
met het strookje. Vul ook je mailadres in 
voor  informatie over het ophalen van de 
(gevulde) schoen!

 � Opgeven kan tot 23 oktober. Daarna gaat 
dit jaar echt niet meer!!

 � Natuurlijk zijn kinderen van leden buiten 
Schoonrewoerd ook welkom op ons feest.

Rondrit Sinterklaas
Sinterklaas komt naar ons dorp voor een 
rondrit door alle straten! 
Wij vragen jullie om op zaterdag 21 november 
vanaf 11 uur buiten voor jullie deur te kijken, 
te zwaaien en te zingen voor hem. Zo kunnen 
we allemaal coronaproof naar Sinterklaas 
kijken. Sinterklaas hoopt dat er veel mensen 
langs de route staan. 

Wij gaan verder met alle voorbereidingen 
voor deze activiteiten. Wij hopen op een grote 
opkomst van kopers en kinderen voor het 
leukste kinderfeest van het jaar!

Opgavestrook Sinterklaasfeest

Naam:

Leeftijd:

Groep:

Jongen/meisje 

Emailadres:

Inleveren bij: Agnita de With, Masada 5 of Francis Klijmij, Amaliastraat 43
Let op: inleveren tot 23 oktober na deze datum geen opgave meer ivm inkopen.



 
 
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



Uitnodiging van Sinterklaas 

Lieve kinderen groot en klein.
Wat fijn om straks weer in het land te zijn.
Wij willen jullie graag op een corona proef manier ontmoeten.
Ook al kunnen we elkaar nu niet persoonlijk begroeten 
Dit keer is het rustig en bedeesd 
Maar niet minder een Sinterklaasfeest. 
Op 21 November word je verwacht 
Aan alles hebben we gedacht
Cadeautjes liggen dan voor jullie klaar,
En zelfs iets lekkers ja reken maar.
Dit is het adres waar je moet wezen,
Partycentrum onthoudt dit goed!
Als iedereen geweest is, is het weer voorbij, helaas.
Dan roep je heel hard dag Piet en dag Sinterklaas!
Kom jij ook, dat vinden wij fijn!
Ook al zal het dit jaar iets anders zijn.

Groet van Sint en Piet



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



Vakantie… veel onzekerheid vanwege 
opvlammende besmettingshaarden her en 
der; drukte en vechtpartijen; dreiging van 
quarantaine als je in besmet gebied was, 
maar die besmette gebieden zijn vooraf niet 
allemaal helder… Wat gaan we doen? Wat is 
wijs en vooral: wat voelt goed? Want vakantie 
hoort toch te gaan over ontspannen kunnen 
zijn en je veilig voelen. 

We blijven dus eerst maar thuis. Hier zijn de 
zaken duidelijk. Hier zijn ook nog wel wat 
klussen te doen. Hier is het ook mooi. De tuin 
groeit en bloeit. We hebben tijd voor lezen, 
voor een babbel met de buren, voor een eindje 
fietsen… dat klinkt toch heel oké? 
Jazeker, behalve dat het mij dit jaar veel tijd 
kost/kostte om mezelf die leuke ontspannende 
dingen toe te staan. De stress wil/wilde slecht 
uit mijn hoofd en uit mijn lijf. 

Zo wordt het de tweede week van augustus. 
De klussen zijn klaar (de meeste klussen), de 
zomerhitte siddert… het wordt nu echt tijd voor 
vakantietempo. Dus staan we vroeg op: voor 
de hitte uit. Half zes zitten we heerlijk aan het 
ontbijt in de tuin. Om half zeven stappen we 
op de fiets naar Zijderveld. We slaan linksaf de 
Zijderveldse laan in en fietsen tot waar de weg 
een s-bochtje maakt en vanaf daar Achterkade 
gaat heten. We zetten de fietsen vast aan het 
hek. Verrekijker mee en fototoestel en verder 
met de ‘benenwagen’. 

We nemen niet meteen de Bolgarijse kade, 
maar lopen net voorbij de huizen en gaan 
dan rechts het griend in. Alles om ons heen is 
groen. Het is heerlijk koel onder en tussen de 
bomen, omdat het nog zo vroeg is. Er fluiten 
vogels, er ritselt van alles: kleine padden 
en kikkertjes voor ons op het pad, libellen 
in het slootje naast het pad, een angstige 
meerkoet maakt grote haast en twee eenden 
zwemmen ieder een ander kant op, alsof ze 
zich betrapt voelen op het niet aanhouden van 
de anderhalve meter afstand. In het weiland 
naast de sloot loopt een koe met een kalfje. 
Ze kijkt nieuwsgierig naar ons. Het pad buigt 
naar links, een bruggetje over en we lopen 
onder bomen door naar een volgend veld. Een 
vergezicht: er scharrelen wat kieviten. We 
gaan weer rechtsaf. 

Wandelen in  corona-vakantie



In de verte klinkt het geraas van de auto’s op 
de snelweg. Dat is jammer, want verder waan 
je je hier echt middenin de natuur. Ik probeer 
het geluid te ervaren alsof het de branding van 
de zee is. Dan voelt het toch anders. 

We slaan weer af naar links, weer een paar 
planken over een sloot. De knotwilgen hebben 
hier dikke ‘koppen’ waar de nieuwe takken uit 
groeien. Zit er een steenuiltje verscholen? Een 
klein-Jantje (winterkoninkje) hipt van tak tot 
tak een stukje met ons mee. Het pad buigt 
naar weer naar rechts, maar eerst kijken we 
nog even bij het kijkscherm. De kieviten van 
zo-even fladderen wat heen en weer. Het land 
is droog. In nattere tijden ligt er een plas in dit 
deel van het weiland, dan is er meer te zien. 
We lopen verder, naast ons is weer griend.

We lopen al ruim twintig minuten en zijn nog 
niemand tegen gekomen! Plots klinkt links 
veel geritsel, brekende takken zelfs… daar 
gaat iets groters… de takkenweelde van het 
griend maakt goed doorzicht onmogelijk. Vaag 
zie ik nog een bruine rug (?) of achterpoot 
(?), dan is het weg. Het was vast een ree. Nog 
meer op onze hoede struinen we verder. Waar 

de zon door de bladeren piept, dwarrelt een 
vlinder van bloem naar bloem. Veel koolwitjes, 
maar af en toe ook een heel kleurige. Hans 
houdt zijn fototoestel gereed voor een mooie 
plaat, maar dat valt lang niet mee. Op de bast 
van de eikenbomen zien we de resten van de 
nesten van de processierups. Hopelijk zijn 
daar niet veel ‘brandharen’ achtergebleven 
en hebben we daar straks niet al te veel last 
van… Ondanks die zorg, genieten we volop. 
We komen uit op de weg: de Bolgarijse kade. 
We gaan rechtsaf naar het parkeerterrein. Het 
is mooi om naar rechts kijkend over die lange 
percelen uit te staren. We zien hazen. 

Vanaf het parkeerterrein lopen we de 
begroeiing weer in. Het pad geeft keuzes: 
rechtdoor of linksaf? Uiteindelijk kom je op 
hetzelfde punt uit, maar de keuzemogelijkheid 
maakt de wandeling nog weer leuker. 

De zon is al flink voelbaar, dus kiezen we 
ervoor onder de bomen te blijven. Het pad 
is smal, we lopen achter elkaar. Wortels 
drukken de bodem ongelijk naar boven, het 
is goed uitkijken waar je loopt. Links liggen 
omgevallen bomen rustig te vergaan tussen 
de staande bomen. Zij dienen weer tot voedsel 
van veel kruipende diertjes. We breken een 
stukje losse schors weg: het krioelt van de 
torretjes, duizendpoten en van alles waar ik 
de naam niet van weet. 

De telefoon doet: Ping. Op onze ‘familie 
Whatsapp’ komt een prachtige foto van een 
vlinder binnen van Hans’ broer.  “Voor het 
eerst in onze tuin…” meldt hij. Het is een 
koninginnepage, wat een plaatje! 

Wij steken het laatste kale stuk door naar de 
Achterkade en zien onze fietsen weer staan. 
Tijd voor een kopje koffie in onze eigen tuin. 
Kijken wat daar weer te zien is…

Hans & Jolanda Lemcke



Zoek de woorden in de woord-
zoeker hiernaast. Alle richtin-
gen zijn mogelijk. De letters 
die overblijven vormen 
de oplossing. 
 
Antwoord puzzel 135: 
Vakantiebijbel club 

De prijswinnaar van de
vorige puzzel (nr 135) is: 
 
GERRIE DE JONG 
Pr. Amaliastraat 10 
Gefeliciteerd! 

Je waardebon wordt  
thuisbezorgd.  

WIN EEN BENZINEBON 
DOOR BLITTERSWIJK  
Bij ons kunt u terecht voor nieuwe en gebruikte  
auto’s, onderhoud, service en natuurlijk ook een  

 
Suzuki dealer. Daarnaast verkopen en repareren wij 
alle merken auto’s. Kom gerust langs om te kijken.  

Stuur vóór 25 oktober 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! 

DE SCHOONREWOERDSE ZOEKVRETER

WOORDZOEKER 136

Geen e-mail? Je kunt je antwoord ook  
inleveren via de brievenbus.  

Prins Bernhardstraat 8, Schoonrewoerd. 

Vul hier je oplossing in: 



HISTORISCHE 
VERENIGING LEERDAM 

Nieuwe publicatie 
In november van dit jaar verschijnt deel 20 in 
de Historische Reeks Leerdam: 
“Leerdam uitgebreid, 140 jaar stadsuitbreiding”

Leerdam werd lange tijd omringd door een 
stadsmuur met daarin vier stadspoorten. Door 
bevolkingsgroei in de negentiende eeuw was 
er behoefte aan meer woonruimte. Iets dat 
door de begrenzing van de stadsmuren en 
grachten nauwelijks mogelijk was. Dat was de 
reden dat men begon met het afbreken van 
de poorten. De Schoonrewoerdse poort was de 
eerste in 1832. Daarna volgden de Veerpoort, 
Steigerpoort en tenslotte de Hoogpoort in 
1869. Aan het eind van de 19e eeuw volgden 
ook de muren en grachten. 
Maar rond die tijd was er al een begin gemaakt 
met uitbreiding buiten de grachten. Er werden 
villa’s gebouwd in de huidige Spoorstraat 
door o.a. C.A. Jeekel (van de glasfabriek 
Jeekel, Mijnssen & Co.) en J.A. Burgers (van 
Varsseveld). We zien Leerdam in de tijd die 
volgde steeds groter worden vanuit het 
centrum richting de wijken West, Oost en 
Noord en het industrieterrein. 

40-jarig bestaan
“Leerdam uitgebreid, 140 jaar stadsuitbreiding” 
verschijnt ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan van onze vereniging in november 
van dit jaar. Het komt uit als fotoboek met 
begeleidende tekst, in oblong-formaat en heeft 
nu zo’n 150 pagina’s, maar dat kunnen er nog 
meer worden. Het boek wordt samengesteld 
door bestuurslid Jos Slieker.
U kunt nu al een exemplaar reserveren. 
De prijs bij voorinschrijving bedraagt 
± € 25,00. Reserveren kan via www.
historischeverenigingleerdam.nl  of via e-mail 
ablom@blomleerdam.nl

Uit de nieuwsbrief van HVL:
Tot en met 30 november is in De Kunstplaats 
de tentoonstelling “De fabriek, de mensen, de 
verhalen en het werk” te zien. 

Een eerbetoon aan een traditie die de stad 
Leerdam veel heeft gebracht. Het gebouw, de 
Hut waar alles is begonnen. Het ambacht waar 
we allen trots op mogen zijn. De glasobjecten 
die de hele wereld over zijn gegaan. 

Het is een erg afwisselende tentoonstelling, 
met glaswerk van werknemers uit de fabriek. 
Er hangen foto’s en krantenartikelen. En we 
kunnen zien waarmee glas gemaakt wordt, 
zoals blaaspijpen, mallen en een bankje waar 
de glasblazer op zit. Voor het pand van de 
Kunstplaats staat een hellewagen. 

Een bezoek aan deze tentoonstelling is zeker 
de moeite waard. Openingstijden: donderdag 
t/m zaterdag van 11.00 – 16.30 uur.

De Kunstplaats: Markt 7, 4141 BG Leerdam 
www.stichtingkunstplaatsvijfheerenlanden.nl



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

Na een bijzondere zomervakantie, waarin we 
konden genieten van het mooie weer en is 
gebleken dat een vakantie in eigen land ook 
nog niet zo gek was, het nieuws en berichten 
vanuit het bestuur van Dorpsvereniging 
Schoonrewoerd.

Vorderingen renovatie speeltuin 
Schoonrewoerd-Oost
Inmiddels zitten we alweer in september 2020 
en er is nog geen speeltuin gerealiseerd in 
Schoonrewoerd Oost. De kinderen (en ouders) 
staan te popelen met de vraag wanneer de 
nieuwe speeltuin er nu komt. Dat begrijpen 
wij! Voor ons kan het ook niet snel genoeg 
gaan. Wij willen het heel graag voor jullie 
realiseren. Dat gezegd hebbend: hoe staat het 
er nu voor? 

Als DVS merken we dat de bedrijfsvoering van 
de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden niet 
overal even soepel verloopt. Andere functies, 
andere medewerkers, onduidelijkheid over 
besluitvorming en wachten op nieuw beleid 
maakt dat besluiten soms (te) lang op 
zich laten wachten. De medewerkers van 
de gemeente willen ad hoc acties doen 
voorkomen en bij voorkeur besluiten 
nemen op basis van duidelijk beleid. Dit 
past bij een grotere organisatie met meer 
medewerkers en nog zoekende naar een 
bepaalde structuur. Het is sowieso niet 
meer vergelijkbaar met de oude situatie. 
Met de medewerkers van de gemeente 
Leerdam waren de lijntjes vaak persoonlijk 
en kort en konden we over het algemeen 
snel schakelen. Als Dorpsvereniging 
Schoonrewoerd hebben wij best begrip voor 
de nieuwe situatie, maar er zijn grenzen 
en het maakt ons vrijwilligerswerk soms 
frustrerend. 

Onze bestuursleden Marga en Rianda 
hebben samen met een aantal bewoners 
uit Schoonrewoerd-Oost veel tijd gestoken 
in het opzetten van een plan voor de 
vernieuwde speeltuin aan de Masada/
Kerkeland. Besluitvorming van de gemeente 
over dit plan liet op zich wachten totdat er 
een duidelijk speeltuinenbeleid zou zijn. Maar 
dankzij Marjon (onze fijne wijkambassadeur 
van de gemeente Vijfheerenlanden) komt 
er nu schot in de zaak. Marga en Rianda 
hebben binnenkort een afspraak met een 

medewerker van de gemeente bij de plaats 
waar de speeltuin moet komen. Hij zal ter 
plekke met ons meedenken en tekenen, zodat 
ons plan kan worden goedgekeurd en de 
renovatie van die speeltuin er komt. Dus nog 
even geduld, maar die speeltuin gaat er echt 
komen! 

Speeltuin Theo Vuurensplein 
We kregen diverse meldingen dat er 
onderhoud nodig is in de speeltuin bij het Theo 
Vuurensplein. Rianda is op inspectie gegaan 
en heeft genoteerd wat er aan onderhoud 
moet gebeuren. Dit is doorgegeven aan de 
gemeente en het onderhoud is uitgevoerd. 
Inmiddels zijn er nieuwe plastic beschermers 
voor de kettingen van de schommels besteld. 
Van het lage speeltoestel in de hoek van 
de speeltuin, wat geschikt is voor kleinere 
kinderen, is een plaat verwijderd. Deze was 
vernield. Er is een nieuwe plaat besteld. Het 
kan even duren voordat deze geleverd wordt. 
Zodra deze binnen is, zal er een nieuwe plaat 
gemonteerd worden. 



Daarnaast kregen we vanuit het dorp de 
melding dat het lage hekje rondom deze 
speeltuin nogal eens zorgt voor valpartijen bij 
hele jonge kinderen. We hebben overleg gehad 
met de gemeente om tot een oplossing te 
komen. Het leek ons wel mooi om er een heg 
omheen te planten of een hoger hek. Beide 
opties werden door de gemeente afgekeurd, 
omdat dit teveel onderhoud zou kosten. 
Het hekje verwijderen zou de gemeente wel 
willen doen, maar dan moet het eerst een 
burgerinitiatief worden. Dan zouden we met 
meerdere huishoudens die in deze omgeving 
wonen, moeten aangeven dat we deze 
oplossing willen. We hebben hier nog geen 
keuze over gemaakt, aangezien er ook nadelen 
zitten aan het verwijderen van het lage hekje. 
In dat geval is de speeltuin een open plaats 
en nodigt het mogelijk uit om er doorheen te 
gaan fietsen of er met scooters in te rijden. 
Dat willen we graag voorkomen. Zodoende 
blijft het hekje nu staan zoals het is. Het blijft 
wel op onze agenda staan en zullen dit later 
nogmaals aankaarten bij de gemeente. 

Er is ook onderhoud nodig aan de 
speeltoestellen, de bankjes en de houten palen 
waar de schommels aan hangen. Deze moeten 
geschuurd en geverfd worden. We hebben een 
oproep gedaan op facebook met de vraag of 
er mensen zijn die een dagje willen komen 
klussen. De klusdag stond gepland op zaterdag 
12 september en is met het uitbrengen van 
deze Klepper al gepasseerd. Het verven is niet 
op een ochtend uit te voeren. Speciale verf is 
nodig en moet met meerdere lagen worden 
opgebracht. Daarvoor zou de speeltuin, met 
gunstig weer voor het verfwerk, een week 
gesloten moeten worden. Hierover zijn we in 
overleg met de medewerker van de gemeente 
die zich met onderhoud van de speeltuinen 
bezig houdt.

Speeltuin Amaliastraat
In de speeltuin aan de Amaliastraat bleken de 
rubberen tegels die onder de schommels lagen, 
niet goed meer te zijn. Deze zijn inmiddels 
door de gemeente vervangen. 

Helaas heeft ons ook het bericht bereikt dat 
er in deze speeltuin sprake is van overlast 
door jongeren. Er zijn zelfs vernielingen 
geconstateerd. Een terugkerend en oud 
probleem. We vinden het jammer dat dit in 
ons dorp gebeurt. Niet alleen vanwege de 
kosten voor de gemeenschap maar ook voor 
de overlast. We roepen daarom alle jongeren 
op om de spullen heel te houden en rekening 

te houden met de omwonenden. Laten 
we proberen het leefbaar te houden voor 
iedereen in ons mooie dorp. Jongeren: als je 
ziet dat anderen dingen vernielen of overlast 
veroorzaken, spreek elkaar erop aan! We 
roepen ouders op om hierover te spreken met 
uw kinderen. 

Het plaatsen van de kerstboom in 
december
In deze bizarre tijd is het organiseren van 
evenementen aan veel onzekerheden, regels 
en maatregelen verbonden. Dat geldt ook 
voor de jaarlijkse traditie van het plaatsen 
van de kerstboom en het ontsteken van de 
lichtjes door de burgemeester en de kinderen. 
Niemand kan voorzien hoe we ervoor staan 
in december met de corona-crisis, maar we 
gaan toch een scenario onderzoeken waarmee 
we deze mooie traditie op een veilige manier 
kunnen doorzetten.   

De boomhut
Het verhaal van de boomhut is inmiddels al 
uitgebreid via de regionale persberichten 
in het nieuws gekomen, maar het blijft een 
prestatie van formaat. Helaas moest de 
boomhut uit veiligheidsoverwegingen worden 



verwijderd. De coronacrisis zette ook het leven 
van onze jongeren uit het dorp op zijn/haar 
kop. Dit gaf ruimte voor creativiteit en gevoel 
voor avontuur. Vlakbij de Regenboogschool is 
door de jeugd maandenlang aan een boomhut 
gebouwd. Het was ondertussen een enorm 
bouwwerk van wel drie verdiepingen. Onze 
complimenten voor de bouwkunst! 

Eind juli constateerde de gemeente dat de 
boomhut helaas niet veilig was. De boom waar 
de hut in was gebouwd, stond op een hoek met 
twee ijzeren hekwerken eronder, waardoor 
een val van zo’n hoogte extra gevaarlijk zou 
zijn. Daarnaast bleek de boom te lijden te 
hebben onder de hut. Onze wijkambtenaar 
had zomervakantie, dus een vervangende 
wijkambtenaar is het gesprek met ouders 
van een aantal jongeren aangegaan. In goed 
overleg is afgesproken dat zij de boomhut 
zouden afbreken en de gemeente het 
overgebleven materiaal zou afvoeren. 
In overleg met de jeugd heeft de wijkambtenaar 
gezocht naar een alternatief en heeft de 
gemeente meebetaald aan de aanschaf van 
lasergamepistolen. Volgens ons viel dit goed 
in de smaak bij de bouwlustige jongeren. Dit 
roept bij het bestuur van DVS wel ideeën op 
over een timmerdorp… wellicht volgend jaar?

Over onze Facebookpagina en een website
Op 10 november 2013 heeft de Dorpsvereniging 
een Facebookpagina aangemaakt. Onze 
ervaring is dat berichten vaak worden gelezen 
en regelmatig krijgen wij feedback en positieve 
reacties terug. 
Op 19 mei jl. heeft onze Facebookpagina de 
magische grens van 500 volgers gepasseerd. 
Fijn dat er zoveel mensen zijn die betrokken 
zijn bij ons dorp en de Dorpsvereniging! 

Wat nog op ons verlanglijstje staat is een 
website. DVS bestaat al ruim 27 jaar en heeft 
als één van de weinige verenigingen geen eigen 
website. Dat is wel een soort van uitzonderlijk. 
In de komende tijd starten wij dan ook met 
de voorbereidingen voor de realisatie van een 
eigen website.

Parkeren zoutopslag 
Parkeerplaatsen in de Dorpsstraat zijn vaak 
bezet. Mensen die even boodschappen willen 
doen bij de Dagwinkel of de Landwinkel of 
eten willen ophalen bij het cafetaria moeten 
dan zoeken naar een plekje. Resultaat is dat 
auto’s soms geparkeerd staan waar dat voor 
onveilige situaties leidt. 

Er zijn nu een paar parkeerplekken extra 
gemaakt bij de zoutopslag aan de Schaikseweg, 
net voorbij nummer 89. Gebruik deze plekken 
svp vooral als je wat langer moet parkeren. 
Dan blijven de plekken bij de Dagwinkel voor 
kortparkeerders beschikbaar.

Fietsklemmen Kerkweg
Al jaren staan er aan het begin van de Kerkweg 
een zestal fietsklemmen te niksen. Ze staan er 
vanuit de (goede oude) tijd dat de bus nog 
een halte had midden op de Dorpsstraat. DVS 
heeft met de gemeente afgesproken dat deze 
klemmen worden weggehaald. Daarmee komt 
er ook op die plek weer extra parkeerruimte. 

Verkeerssituatie Kerkweg
In de vorige Klepper hebben we beschreven 
waarom en hoe de verkeerssituatie op de 
hoek Kerkweg/Bongerd is veranderd. In 
de beginperiode zijn er aan weerszijden 
van de kruising snelheidsmeters (‘smileys’) 
geplaatst. Binnenkort krijgen we van de 
verkeersambtenaren uitleg over de resultaten 
van de metingen. Daarbij zijn omwonenden 
ook uitgenodigd. 

Niet alleen de hoek bij de Bongerd is reden 
tot onderzoek naar de verkeersveiligheid 
aan de Kerkweg. Ook in het deel buiten de 
bebouwde kom wordt regelmatig te hard of 
gevaarlijk gereden. Daarom hebben we vanuit 
DVS ook omwonenden vanuit het buitengebied 
benaderd met de vraag of zij gezamenlijk 
actie willen ondernemen om de veiligheid 
te vergroten. Veel omwonenden langs de 
Kerkweg hebben hierop positief gereageerd. 
Omdat dit deel (buiten de bebouwde kom) 
in handen is van Rijkswaterstaat en van 
het Waterschap, betekent dit schaken op 
diverse borden waarop langzame ambtelijke 
molens draaien. Bovendien zijn er ook van de 
omwonenden allerlei ervaringen en wensen 
waarmee we zoveel mogelijk rekening willen 
houden. Het zal dus niet snel geregeld zijn, 
maar we hebben de eerst stap gezet. 

bestuur van Dorpsvereniging Schoonrewoerd
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com

� Dorpsvereniging Schoonrewoerd



Wat was het stil in de laatste 
vakantieweek in het Dorpshuis… 
Jammer dat de ‘gewone’ VBC 
niet door kon gaan. Maar 
het was gelukkig niet stil in 
het dorp. Tijdens de eerste 
week van de zomervakantie 
hebben er op woensdag 
veel kinderen meegedaan 
aan de wedstrijd voor de 
mooiste stoepkrijttekening. 
Op donderdag was er 
een wedstrijd tussen de 
gemaakte bootjes. Ook was 
er een vlot gemaakt en is 
daarop gevaren. Op die dag 
ging iedereen naar huis met 
een prijs!

Tijdens de laatste week was er nog 
een activiteit! Iedere dag zag je wel groepjes 
kinderen, die met of zonder (groot-)ouders op 
zoek waren naar memoryplaten.

Door het hele dorp heen hingen 60 
Bijbelse platen, 30 met een blauwe 

rand en 30 met een rode rand. 
Wie dezelfde platen met elkaar 
combineerde en de letters 
in de juiste volgorde zette, 
maakte een zin, die helemaal 
paste bij het thema van de 
VakantieBijbelClub. Veel 
kinderen kwamen met de 
juiste oplossing, namelijk: 
“Jezus zegt: Wie dorst heeft, 
zal Ik voor niets te drinken 
geven uit de bron van het 

water des levens.” Een tekst 
uit Openbaring 21.

Mooi om zo de vakantie af te 
sluiten en ons klaar te maken voor 

het nieuwe schooljaar. Duik erin!

Hartelijke groet, 
de VBC-commissie

VakantieBijbelClub ‘Duik erin!’



Het is u als Schoonrewoerder vast niet ontgaan: 
de verandering die heeft plaatsgevonden aan 
de Schaikseweg, bij het perceel dat nu nummer 
85a heeft. Sinds oktober 2018 is dit stekje in 
bezit van Willem Sterk, die daar gevestigd is 
met zijn bedrijf STERK Buiteninrichting. 

Wie is hij en wat is zijn drive?
Willem vertelt: “Ruim 4,5 jaar geleden ben 
ik voor mezelf begonnen. Daarvoor heb ik bij 
verschillende bedrijven gewerkt om ervaring 
en inspiratie op te doen in het buitenwerk. 
Ik miste daarin echter de uitdaging en liep er 
tegenaan dat we daar vaak maar een deel van 
het totale werk deden, maar niet het complete 
plaatje maakten, terwijl dát juist is wat ik leuk 
vind. Daarnaast vind ik het ook ontzettend leuk 
om samen met mijn klanten het hele proces te 
doorlopen, van wens tot realisatie.”

Waarvoor kun je terecht bij STERK 
Buiteninrichting?
“De naam zegt het 
al: wij doen alles wat 
je buiten kunt zien. 
Van de aanleg of 
renovatie van tuinen 
tot het maken van 
allerlei maatwerk 
houtbouw als een 
tuinkamer, pergola 
of schuur – al dan 
niet gecombineerd 
met een veranda. 
Maar denk ook aan 
een buitenkeuken 
of houten lounge 
set. Om het plaatje 
helemaal compleet 
te maken, is het ook 
mogelijk om bij ons 
voor extra opties te 
kiezen als (spot)verlichting, glazen (schuif)
wanden en buitenhaarden. Ons doel is om 
onze klant volledig te ontzorgen en optimaal te 
laten genieten van hun tuin. Dat zijn namelijk 
vierkante meters die ze wel hebben (vaak 
zelfs meer m2 dan binnen), maar waar ze niet 
optimaal van genieten en gebruik van maken.  
Hoe leuk is het om daar wat aan te doen en 
mensen blij te maken?!”

Wat typeert STERK Buiteninrichting?
“We zijn een jong, groeiend bedrijf met een 
creatief en enthousiast team. Als bedrijf staan 

wij voor persoonlijkheid, kwaliteit en netheid. 
Ook tijdens deze coronaperiode mogen we 
veel werk hebben, waardoor we momenteel 
nog iemand zoeken die ons team wil komen 
versterken.”

Wilt u meer weten over STERK 
Buiteninrichting? 
Neem dan een kijkje op de website, www.
sterkbuiteninrichting.nl of op de Facebook-
pagina facebook.com/sterkbuiteninrichting

STERK Buiteninrichting



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

   dde KKnopendoos 
                         Atelier 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Openingstijden; 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 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 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.  

                    www.atelierdeknopendoos.nl    
 

Verkooppunt voor Woord & Daad van;  Koffie,Thee en Postzegels 



Op de bouwplaats 
De laatste keer dat we in 
Roemenië waren, hebben 
we een begin gemaakt 
met het in orde maken 
van het bouwterrein 
voor de nieuwe woning 

van Tutsa Ducian en haar gezin. Een nieuwe 
woning is zo hard nodig om dit gezin de 
komende winter een ‘normaal’ onderdak 
te bieden. Een huis dat wél bescherming 
biedt tegen de regen en de kou en waar je 
gewoon aan tafel kunt zitten om je schoolwerk 
te maken. Dat niet alleen, we weten dat de 
kinderen zullen worden weggehaald als hun 
leefomstandigheden niet zullen verbeteren. 
Het heeft in de coronaperiode stilgelegen, 
maar een aantal weken geleden is een start 
gemaakt met de bouw. Zo geweldig om te zien 
dat lokale mensen aan de slag gaan. Er zal in 
de komende weken keihard gewerkt worden, 
het metselen van de muren, de kapconstructie, 
dakpannen, stukadoor, schilder, elektricien 
woninginrichter. En we weten: met Gods hulp 
gaat dat lukken. Als alles meezit kunnen ze 
tijdens de kerst in hun eigen huis ‘dineren’. 
Geweldig, wat een zegen dat dit mogelijk is. 

Zomerzangavond
Misschien was u erbij of heeft u de liederen 
over de polder horen klinken. Wat een geweldig 
event! Je kunt je afvragen, wie bedenkt nu 
zoiets? Zeker nu, nu we vaak meer denken 
aan beperkingen dan aan mogelijkheden. Zo 
bijzonder dat we mensen om ons heen hebben 
die ons inspireren en aanmoedigen om juist 
wel iets nieuws neer te zetten in deze tijd. 
Een tijd, waarin ook wij hunkeren naar dichtbij 
zijn, elkaar ontmoeten, samen delen, samen  
zingen. Na heel veel voorbereidingen (en het 
was tot in detail voorbereid want als je iets 
organiseert moet het ook goed zijn) arriveerde 
op zaterdagmiddag 5 september om 14.00 uur 
de band All-in One. De zon scheen en na 2,5 
uur opbouwen en kabels leggen, schalde de 
eerste muziek over de Kortgerechtse polder 
en hadden we gelijk een koppel koeien als 
supporters. 

Natuurlijk vraag je je vooraf af… zullen er wel 
mensen komen?  Toen we de eerste 30-40 
opgaven binnenkregen, ontstond er al een 
hoerastemming… maar daar stopte het niet 
mee. Zeker tot zaterdagavond 18.00 uur 
bleven de opgaven binnenstromen. Om 18.45 
uur arriveerden de eerste bezoekers met 
stoel en al, eerst even handjes ontsmetten, 
en kregen een eigen plekje aangewezen. Na 
drie kwartier was het veld gevuld met meer 
dan 150 mensen, en toen we om 19.30 uur 
ons eerste lied zongen, klonken de ruim 200 



stemmen over de groene polder. Halleluja!
Liederen die ontroerden, momenten die 
kippenvel bezorgden, Gods voelbare 
aanwezigheid, je komt woorden te kort.
Opnieuw ervaarden we dat God zo goed is. 
Mogelijkheid om Hem groot te maken, elkaar 
te ontmoeten, te genieten van een geweldige 
band, je stem volop te kunnen gebruiken.
En wat waren we verrast door wat we terug 
mochten ontvangen, in woorden, appjes, 
facebookberichtjes en in financiële steun… om 
stil van te worden. Doen we het nog een keer? 
Ja heel graag!

Winterhulp
Terwijl ik dit schrijf, schijnt 
buiten de zon volop en 
staat er 25 graden op de 
thermometer.
Nee dan wil je nog niet aan 
de winter denken. 
En toch, voor je het weet 
zijn er de herfstbuien of 
valt de eerste sneeuw. Als 
je huis goed geïsoleerd is 
of je zonnepanelen zorgen 
voor voldoende stroom, ja 
laat dan de winter maar 
komen. Hoe anders is het 

voor bijvoorbeeld oma en opa Bancu: geen 
elektra aansluiting, een paar kaarsjes, beetje 
sprokkelhout voor de kachel. Of Janut en 
Maria met hun 5 kinderen, die rond moeten 
komen met € 80,- per maand terwijl een m3 
hout zeker € 50,- kost. Nee, dan zie je de 
winter niet zorgeloos tegemoet en besef je 
meer dan ooit dat je er alles aan moet doen 
om straks de boel warm te houden en je gezin 
te onderhouden. 
Juist deze mensen en zovele anderen hebben 
onze hulp nog hard nodig. Mogen we u opnieuw 
om uw steun vragen, want alleen met uw hulp 
kunnen we deze mensen helpen. 
Helpt u ons mee? Dank je wel!



Hope & Serve in coronatijd
Ja ook in Roemenië zijn er besmettingen van 
COVID 19. Ook daar dreigen de situaties in 
de ziekenhuizen uit de hand te lopen en zijn 
er tientallen mensen overleden. Wat betreft 
de besmettingen, het aantal en het verloop, 
lijkt het wel op Nederland. Ook daar gelden 
regels als afstand houden, het dragen van 
mondkapjes in winkels en worden mensen 
aangespoord om met niet te veel mensen 
samen te komen.
Gelukkig nu het zomer is, kan het kinderwerk 
in Ungurei doorgaan, omdat we dit buiten 
kunnen doen. Hoe het straks in de winter moet 
gaan, daar zijn we nog over aan het nadenken. 
Ook op zondag komt de gemeente samen, 
helaas zonder digitale mogelijkheden zoals 
hier in Nederland. Zover bij ons bekend zijn 
er in het dorp waar we werkzaam zijn geen 
besmettingen, en zien we er naar uit (zij 
het wat op afstand) om de mensen weer te 
ontmoeten.

Actie schoenendoos
Ook dit jaar willen we honderden kinderen in 
Roemenië weer een gevulde schoenendoos 
cadeau geven. Ik weet zeker dat ze ernaar 
uitkijken. 

Misschien vraagt u zich af waar we dan al die 
schoenendozen vandaan halen?  
Scholen in de omgeving hebben aangegeven 
mee te doen en natuurlijk kunt u ook gewoon 
zelf meedoen. Want wees nu eerlijk, als u 
met een gevulde schoenendoos een kind een 
geluksmoment kan bezorgen, wie wil dat niet?! 
Als je niet weet hoe of wat, vraag ons dan om 
een folder of info (jcmeerkerk@live.nl  / 0345-
642121 / 06-46420466).
Wij zeggen: gewoon doen!!

Jan Meerkerk

Kneiter-gelukkig op het Kortgerecht

Natuur is voor tevredenen of legen.
En dan: wat is natuur nog in dit land? 
Een stukje bos, netjes in rijtjes aangeplant,
waar appels groeien en friszoete peren. 

Geef mij de ijspracht na een voorjaarsregen,
d ‘in bloemenpracht gestoken waterkant,
de wolken, nooit zo schoon als dat z’, omrand
door leiboomdraden, langs de lucht bewegen. 

Alles is veel voor wie niet veel verwacht.
Het leven koestert wonderen in het kleine
tot het ze, opeens, toont in hun hogen staat.

Dit heb ik bij mijzelven overdacht,
wijl treintjes vol met fruit voorbij mijn voordeur rijden,
kneiter-gelukkig, op het Kortgerecht. 

Bijzonder vrij naar J.C. Bloem



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 





H.S.S.C. 61 

H.S.S.C. 61 en ING verlengen 
sponsorcontract
H.S.S.C. 61 en ING blijven na zes succesvolle 
jaren ook de komende drie jaar samenwerken. 
Het sponsorcontract met hoofdsponsor ING 
is per 1 september verlengd. ING verlengt 
de komende tijd de contracten met meer dan 
500 amateurvoetbalverenigingen. Minimaal 
25% van het sponsorbedrag wordt besteed 
aan meiden- en vrouwenvoetbal. Dit sluit aan 
bij de doelstelling die de KNVB en ING begin 
dit jaar hebben uitgesproken om het meiden- 
en vrouwenvoetbal nóg meer te integreren in 
de voetbalwereld. H.S.S.C. 61  is blij met het 
vertrouwen van ING om samen te werken aan 
de groei van het meiden- en vrouwenvoetbal. 

H.S.S.C. 61 gaat voor verdere groei 
meiden- en vrouwenvoetbal
Het meiden- en vrouwenvoetbal is de 
afgelopen jaren al volop in ontwikkeling in 
Nederland.  Met onder andere de bijdrage van 
ING krijgt het meiden- en vrouwenvoetbal de 
kans om zich ook bij amateurclubs verder te 
ontwikkelen. Voorzitter  Frank Lakerveld  “We 
zijn ontzettend blij met de verlenging van ons 
sponsorcontract met ING en kijken uit naar 
de komende jaren. En natuurlijk dragen wij 
graag bij aan de verdere ontwikkeling van het 
meiden- en vrouwenvoetbal in Nederland.”
 

Een groei van 25% naar 200.000 
vrouwelijke KNVB-leden en 25% meer 
vrouwelijk kader bij amateurclubs 
De gezamenlijke ambitie van de KNVB en ING is 
om het meiden- en vrouwenvoetbal nóg meer 
te integreren in de voetbalwereld. De komende 
vijf jaar werken beide partijen samen met 
honderden amateurclubs aan een groei van 
25% naar 200.000 vrouwelijke KNVB-leden en 
25% meer vrouwelijk kader bij amateurclubs. 
Steven Sedee, manager sportsponsoring 
ING: “We zijn er trots op dat we juist in deze 
tijd de amateurverenigingen kunnen blijven 
steunen. Zij zijn de basis van het Nederlandse 
voetbal. Het is belangrijk voor het succes 
van het meiden- en vrouwenvoetbal dat de 
amateurclubs hier ook hun rol in pakken. Zij 
hebben de kennis, kunde en faciliteiten in huis 
om meiden- en vrouwenvoetbal aan te bieden 
en verder te ontwikkelen. 

Samen met Sarina Wiegman, bondscoach van 
de OranjeLeeuwinnen, en sinds 14 februari 
2020 de ambassadeur van het meiden- en 
vrouwenvoetbal, willen we het meiden en 
vrouwenvoetbal de aandacht geven die het 
verdient”. ING wil daarbij als hoofdsponsor 
van de KNVB en het Nederlandse voetbal 
alle voetballiefhebbers (jong en oud, man 
en vrouw, speler of fan) zo goed mogelijk 
faciliteren zodat zij dat kunnen doen wat zij 
het liefste doen: met voetbal bezig zijn.

Sarina Wiegman



We wonen onder het waterniveau. Dat 
merken we niet, we hebben dijken 
gebouwd en daarmee houden we ons 
hoofd en ook onze voeten (meestal) droog. 
Maar eigenlijk moet je het je proberen 
voor te stellen: Overal om je heen water… 
planten die zwieren in de stroom… vissen 
die je nieuwsgierig aankijken en aan 
je arm of je been knabbelen… Kijk daar 
achter die steen, daar zwemt Nemo! 
Wauw, wat ziet alles er anders uit! 
Die belevenis van onder-het-water-
niveau-zijn wordt bij AQUA-ZOO letterlijk 
gecreëerd als je de trappen afdaalt… 
de tekeningen en platen op de wanden 
volgt… als het licht iets afneemt… je komt 
in een avontuur dat staat te gebeuren in 
een andere wereld…

Een belevenis als een film. Dat is wat je 
meemaakt als je een bezoek brengt aan de 
Aqua-Zoo in Leerdam. “Na die film ‘Op zoek 
naar Nemo’ zagen we zeker een grotere 
belangstelling voor het watergebeuren. En een 
echt ‘nemo-visje’, eigenlijk clownvis van de 
familie van de Anemoonvissen, kon niet meer 
ontbreken in onze waterdierentuin.” zegt Hans 
van Dam, de secretaris van de vereniging, die 
mij rondleidt. We zijn met enkele redactieleden 
op een donderdagavond de wereld van 
het-onder-water ingestapt. Eigenlijk is het 
geen bezoek-avond, maar de werkavond van 
de verenigingsleden. “Kom eens langs en kijk 
eens mee achter de schermen? Wil je dan 
een stukje schrijven voor De Klepper? Want 
nu vanwege corona… de bezoekersaantallen 
blijven achter, geen bussen meer met mensen 
op excursie… toch is er zoveel te zien, mensen 
kunnen gewoon op de fiets komen of met de 
eigen auto... Maar ze moeten het weer even 
weten: ‘Oh, ja, de AQUA-ZOO dat was ZOO 
leuk…’ Wil jij het weer even onder de aandacht 
brengen?” het was een vraag van enkele 
dagen terug, die niet aan dovemans oren was 
gericht. 

Vroeger had mijn vader ook een aquarium. Hij 
noemde dat een ‘bak’. “Ja,” lacht Hans, “er zijn 
veel namen. Ik zeg vaak ‘tank’, zo noemden we 
dat in Canada waar ik lang heb gewoond. Maar 
eigenlijk heet het Vivarium: een afgesloten, 
glazen ruimte om dieren in te houden. 
Die verzamelnaam omvat dan zowel het 
aquarium, terrarium als het oeveraquarium.” 

AQUA-ZOO Leerdam, ZOO de moeite waard!

We lopen langs gele, plastic slangen en grote 
waterbakken op wielen, want er wordt hard 
gewerkt. Het water moet worden ververst in 
een aantal bakken, de ruiten schoongemaakt, 
onderhouds- en herstelwerkzaamheden 
gedaan aan lampen of filters… ZOOveel werk! 
Alles om ervoor te zorgen dat alles er goed 
uitziet als de bezoekers komen en dat alle 
waterdieren zich goed voelen en zich optimaal 
kunnen ontwikkelen. 

De nieuwe slijkspringers zijn net binnen en 
moeten in hun speciale ruimte. Daar staat 
het water niet tot bovenaan, maar er is een 
soort een eiland gemaakt. Slijkspringers zitten 
ook graag even te rusten op het land. Met 
bolle oogjes speuren ze rond. Ik wijs ernaar. 
“We hebben nog een soort vissen met die 
bolle oogjes, de vierogen…” zegt één van de 
medewerkers. Ik kijk hem half lachend aan: 
vier ogen, ja ja, ik voel me in de maling 
genomen. “Nee, echt…” Hij neemt me mee naar 
een bak waar vissen zwemmen met inderdaad 
twee ogen onder water en twee ogen boven 
water. Heel bijzonder! 

“Kijk in deze bak zitten ook de schuttervissen,” 
wijst hij aan. “die ‘schieten’ met een straaltje 
water, spuug eigenlijk zouden we bij mensen 
zeggen, hun prooi (een vliegje of een ander 



insect) met grote precisie van een tak of blad 
af. Dan duikelt het insect in het water en… 
hap… smullen maar. Zo knap.”
 
Hollandse Bak
Hans legt me intussen uit dat men probeert 
in de verschillende vivaria een beeld neer te 
zetten van het natuurlijke ‘landschap’. Hij 
neemt me mee langs de bakken: we lopen 
langs een rivier in Nieuw-Guinea, een meer 
in een regenwoud in Noordelijk Zuid-Amerika, 
de Kongorivier, een brakwater lagune,… 
“Wij streven ernaar steeds meer biotopen 
te maken: leefgebieden waar de planten en 
dieren op elkaar zijn afgestemd. Dan moeten 
de planten, de stenen, de ondergrond, de 
ongewervelden en de vissen in zo’n bak 
allemaal kloppen. Dat komt heel nauw. Ook 
wat betreft de samenstelling van het water (de 
zuurgraad en het zoutgehalte).” 

Er zwemt een enorme rog soepel langs het 
glas. “De Amazone zoetwater-rog…,” licht 
Hans toe. Ik zie een rog met een panterhuid, 
prachtig van tekening en zo soepel zwevend 
door het water. 
“Kijk zie je al die koralen in deze bak? Dat zijn 
zachte koralen. Geen planten, hoor, let op, het 
zijn ongewervelde dieren. Dat is mijn passie: 
ongewervelde dieren. Die hebben zoveel 
verschijningsvormen en kleuren… een wereld 
op zich.” Hans wijst me oranje zeekomkommers 
aan, de cilinderroos en slangensterren in de 
ene bak en fluorescerende koralen in een 
ander vivarium. “Ook de zee-egel is een 
ongewervelde en de kwallen en… ach, daar 
ben ik helemaal weg van: de zeedruifjes, 
zo klein en dan hebben ze van die trillende 
zij-sliertjes…” Hans doet voor hoe dat trilt met 
wapperende vingers net boven zijn heupen. 
Geweldig! Ik begrijp het: echt veel variatie en 
mooie details.

Als ik opmerk dat ik die bak met de doktersvissen 
en de vossekop (wat een prachtige namen!) 

toch wat kaal vindt, begint hij te lachen. “Oh, ja, 
kijk daarin onderscheiden wij ons nou juist als 
dierentuin van een ‘gemiddeld’ thuisaquarium: 
jij bent gewend aan ‘De Hollandse Bak’.” Hij 
neemt me met een grijns mee om de bocht en 
blijft staan voor een oase van kleur en vormen 
in planten met enkele tetra-visjes. Ja, zo ken 
ik het van vroeger thuis. Maar ‘Hollandse 
Bak’? Ik weet toch zeker dat wij maanvissen 
hadden en dat die tetravisjes niet in onze sloot 
achter het huis zwommen, dat zijn toch geen 
Hollandse vissen? 
Hans legt uit: “Dit noemen we een ‘Hollandse 
Bak’ omdat je dit veel in Hollandse huiskamers 
zag (ziet): hier zijn de planten bij elkaar 
gezet op grootte en kleur en helemaal niet 
op: horen die planten in de natuur eigenlijk 
wel bij elkaar? Meer een soort onder-water-
bloemsierkunst bijna. Mooi ontworpen en ook 
erg veel werk, want die planten groeien en 
dan moet je, om die voorste bijvoorbeeld klein 
te houden, bijna elke paar weken die plantjes 
eruit halen en inkorten en terug planten… 
maar met een natuurlijk ecosysteem heeft dit 
niets te maken. We hebben deze bak erbij om 
deze stijl van inrichten ook te kunnen laten 
zien en omdat het, hoewel niet-natuurlijk, wel 
een prachtig ingerichte bak is.”   

Discussie-vissen
We lopen intussen verder langs een bak met 
blauw en oranje grillig gestreepte vissen. Een 
beetje als kleurige staande schijven zwemmen 
ze in het heldere water. Naar deze vis is de 
vereniging genoemd: de discus. Grard-Jan, de 
medewerker die deze bak ‘onderhoudt’ zegt 
lachend: discussievissen. Dat past hem wel, 
zegt hij en ik ken hem goed en kan dat alleen 
maar beamen. Zoals hij kan discussiëren… hij 
heeft er echt een sport van gemaakt. 

“Vorige week was bij het water verversen 
iets misgegaan met de watertemperatuur. 
Deze vissen hebben het graag 29 graden, 
maar het was een beetje kouder. Dat zie je 
meteen, dan zijn die vissen uit hun doen: ze 
kleuren donkerder en niet zo sprankelend, ze 



zwemmen scheef… echt niet in orde. Ze trekken 
nu al aardig bij, maar dat duurt echt dagen.” 
Koesterend tikt hij zachtjes tegen de ruit alsof 
hij de vis een klein schouderklopje wil geven, 
zo van: toe maar, jochie, ik zal beter opletten, 
het komt weer goed.
“Deze discusvis komt uit Peru en Brazilië, uit 
het Amazonegebied. Het is een ei-leggende 
soort. Kleine ei-balletjes plakken ze aan 
het blad van een plant. Zodra de eitjes zijn 
uitgekomen hangen de visjes om en aan de 
moedervis. Daar eten ze het slijm op haar 
schubben en zijn ze veilig. Als moe ze zat is, 
zwemt ze met een zwaai weg en neemt pa alle 
kleine visjes over.” 

Al snel duizelt het mij van alle namen en 
details. In mijn schriftje krabbel ik: blinde 
holenvis, cichliden, mesvis, porseleinslakken, 
luipaardmurene en lutjanus-vis. Zulke namen: 
bijna niet te geloven! 

Hans wijst op driedimensionale schilderijtjes 
aan de wand. “Het uitwendig skelet van 
de langoest-kreeft. Dat verliest hij na het 
‘vervellen’. Hij kruipt dan, als zijn harde huid 
hem te klein wordt, uit het midden van zijn 

rugschild, dat scharniert open en dan kan hij 
eruit. Zelfs zijn oogbollen vervellen!” Ik zie 
de glimmende, lege oogkasjes keurig intact 
zitten tussen de sprieten. “Helemaal naakt, 
kwetsbaar en zacht pompt hij zich dan vol 
water voor hij aan de buitenkant weer hard 
wordt. Dan is zijn jasje groter, laat hij het 
water weer lopen en kan hij weer een tijdje 
groeien. Wat achterblijft is deze prachtige, 
lege huls.”
Dat ‘vervellen’ doet hij meerdere keren in zijn 
leven. Ik zie zo al drie maten confectiepak van 
de kreeft hangen. Wat een prachtig lijnenspel 
en mooie kleuren heeft het. Om het goed te 
kunnen bewaren is de huid gelakt en zo glimt 
hij net alsof hij in het water zit. 

Ik bewonder de haaien crèche waar twee 
jonge zwart-wit gestreepte haaien stukjes vis 
gevoerd krijgen. “Eerst zitten de embryo’s nog 
in eikapsels. Die hangen we in de bak aan de 
ruit, dan kan je het larfje zien bewegen en 
groeien. Als het dan geboren wordt, is het 
feest. We vragen dan kinderen op bezoek om 
de jonge haaien een naam te geven.” 

Zelfs Hans wordt schor van het vertellen. 
We gaan lekker even in de grote hal zitten 
met een flesje drinken. “Deze haaien heten 
epaulethaaien,” hoor ik achter mij en ik moet 
wel omkijken. “op hun schouder hebben 
ze zo’n grote, zwarte vlek, zie je wel? Net 
epauletten op een deftig jasje.” Wat hebben die 
vrijwilligers veel kennis en een enorm talent 
om te vertellen en te tonen. “Deze eet uit mijn 
hand.” De lange man, Ruud, houdt een lekker 
visje in het water bovenin de bak. De grote 
luipaardmurene kronkelt enthousiast naar zijn 
vingers en… hapt heel netjes het visje uit zijn 
hand.     

Informatie-tablets
Deze waterige wonderwereld gaat ook goed 
met de tijd mee. Verenigingslid Ivar toont mij 
vol trots de hypermoderne informatiebordjes. 



“Voorheen hingen er kaartjes met informatie 
bij elke bak. Daar kan je maar weinig op kwijt 
en als er dan iets veranderd is, kan je dat er 
ook niet even bij zetten. Mensen gaan ook niet 
een hele tijd staan lezen… Dat moest beter 
kunnen. Met behulp van sponsorgeld hebben 
we touchscreen tablets aangeschaft en de 
informatie op een website uitgewerkt en voor 
de tablet geschikt gemaakt.” Ivar glundert 
en terecht: wat een mooie, moderne manier 
van presenteren! Op elk scherm is de huisstijl 
consequent doorgevoerd met het zachte 
blauw, de clownsvisjes en zeesterren.
  
“Maar ja, het was net klaar en toen kwam 
corona… toen werd het advies: beter niets 
aanraken… daarom hebben we er die QR-code 
stickers bij geplakt en alles zo omgebouwd dat 
je met je eigen mobiele telefoon via die 
QR-code alle informatie kunt ‘inladen’ 
en bekijken.” Wat slim, wat knap!
Ik zie mooie korte teksten en duidelijke 
foto’s. Ja, vanavond had ik Hans, 
Grard-Jan, Ivar, René, Ruud en Frans 
en nog meer persoonlijke gidsen. 
Daar kan geen tablet-uitleg tegenop, 
maar op een gewone bezoekdag is 
het echt raadzaam en heel leuk om 
te kijken en te leren in deze prachtige 
dierentuin via die informatie tablets of 
je eigen telefoon. En bijna altijd zijn 
er wel vrijwilligers die wat extra willen 
vertellen.

Dierentuin in Leerdam
Gelukkig weten steeds meer mensen de weg 
naar deze unieke plek in Leerdam te vinden. 
In de stad van het glas past die onder-water-
wereld, gevangen in glas, uitstekend. En met 
de Linge vlakbij en dus ook de mogelijkheid 
van het varen kiezen bezoekers graag voor een 
combinatie van glas, aqua-zoo en een Linge-
vaartocht. Dat groepsbezoeken nu moeilijker 
zijn door de corona-maatregelen is jammer, 
maar de AQUA-ZOO is open en er is ruimte 
genoeg!

Uniek is wel dat de aqua-zoo wordt geëxploiteerd 
door leden en dus door vrijwilligers van de 
Aquariumvereniging De Discus in Leerdam. 
Meer dan 40 vivaria, want er is meer te zien 
dan alleen vissen, worden professioneel 
verzorgd door bijzonder passievolle mensen. 
Dat merk je aan de aandacht die ze deze 
donderdagavond besteden aan ‘hun’ bakken 
en aan de liefde waarmee ze praten over wat 
er te zien is. 
Ik ben er al een paar keer eerder geweest 
en dan trof mij toch steeds de plek: in het 
ondergrondse van de Lingepolikliniek van het 
Beatrixziekenhuis aan het Lingesteynplantsoen 
21. Die belevenis van onder-het-water-niveau-
zijn wordt letterlijk gecreëerd als je de trappen 
afdaalt… de tekeningen en platen op de wanden 
volgt… als het licht iets afneemt… je komt in 

een avontuur dat staat te gebeuren in 
een andere wereld…

Kom kijken en ervaren! 
Maandag:  Gesloten
Dinsdag:  14:00 t/m 16:00 uur
Woensdag: 13:00 t/m 17:00 uur
Donderdag: 14:00 t/m 16:00 uur
Vrijdag: 14:00 t/m 16:00 uur
Zaterdag: 14:00 t/m 16:00 uur
Zondag: 13:00 t/m 17:00 uur
Wij zijn alle schoolvakanties alle dagen 
van de week open van 13.00 tot 17.00 
uur.

Voor groepen en buiten de normale 
openingstijden op afspraak: 0345-610878
RESERVEREN BIJ AQUAZOO IS NIET NODIG!

Jolanda Lemcke



Per 1 april 2020 is officieel mijn bedrijf 
Nauwkeurig Tekstredactie van start gegaan. 
Een spannende, maar leuke stap! Fijn dat de 
redactie van De Klepper mij de ruimte biedt om 
jullie te vertellen wat ik doe met mijn bedrijf!

Ik corrigeer en redigeer verschillende soorten 
teksten, zodat deze foutloos, helder en 
consistent worden. Onder andere teksten 
voor verschillende lesmethodes in het 
middelbaar en hoger onderwijs. Daarnaast 
redigeer ik met veel plezier scripties van wo- 
en hbo-studenten op het gebied van taal 
(spelling, stijl en grammatica), structuur en 
rode draad. Zo worden studenten met zwakke 
taalvaardigheden niet direct afgerekend op 
hun taalfouten, maar beoordeeld op de inhoud. 
Daar draait het tenslotte om!

Ook bij andersoortige teksten kan het handig 
zijn om een extern iemand ernaar te laten 
kijken. Adviesrapporten, brochureteksten, 
boekpublicaties en sollicitatiebrieven … Vaak 
zit je zelf zo diep in het onderwerp dat je de 
fouten en inconsistenties niet meer opmerkt. 
Met mijn frisse blik pas ik die zaken aan en stel 
ik kritische vragen om de tekst naar een hoger 
niveau te tillen.

Het leuke van dit werk is dat ik me kan 
vastbijten in een tekst en ervoor kan zorgen 
dat deze beter wordt! De boodschap van de 

tekst komt veel beter naar voren als de lezer 
niet afgeleid wordt door storende fouten of 
slordigheden in de opmaak. Daarnaast is het 
essentieel om nuance te kunnen aanbrengen 
in een tekst en de juiste woorden te gebruiken. 
Staat er precies geschreven wat je wilt 
zeggen? Gebruik je de juiste toon? Gebruik 
je consequent dezelfde schrijfwijzen? Kan 
de lezer jouw verhaal volgen? Daar help ik 
anderen graag mee.

Op deze manier hoop ik mijn steentje bij te 
dragen aan het hooghouden van onze prachtige 
Nederlandse taal, zodat iedereen kan blijven 
verwoorden wat hij voelt, denkt en wil. Met de 
juiste woorden en zonder fouten, zodat we op 
een goede manier met elkaar kunnen blijven 
communiceren.

Heb je een tekst geschreven die je graag wilt 
laten nakijken? Of ken je iemand die mijn 
diensten kan gebruiken? Neem dan contact 
met mij op via info@nauwkeurigtekstredactie.
nl, want ik help je graag!

Judith de Zeeuw-Hooijer

 
 

Nauwkeurig Tekstredactie maakt uw tekst 
foutloos, helder en consistent! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Judith de Zeeuw-Hooijer 

 
06-21441037 

info@nauwkeurigtekstredactie.nl 
www.nauwkeurigtekstredactie.nl 
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Op zondag 20 september beleefden we met 
de gemeenteleden een bijzondere startdag. In 
niet-coronatijd zijn we gewend om met elkaar 
na de kerkdienst en het koffiedrinken spelletjes 
te doen en samen te eten. Maar alles gaat 
dit jaar anders. De voorbereidingscommissie 
heeft zich ingespannen om toch iets neer te 
zetten waar iedereen aan mee kon doen.
 
Dat begon al op 8 september. In de Lichtkring 
werd voor elk gezin een feestelijk pakket 
gemaakt. In dat pakket zat thee en een 
kaarsje, bouillonblokjes en een ui, een pak 
soepstengels en twee dobbelstenen… In de 
begeleidende brief werd uitgelegd dat het eten 
dit keer in kleine thuiskring moest plaatsvinden 
en dat dit pakket een kleine handreiking gaf. 
Ook zat er een spel in het pakket: het Jona-in-
en-uit-de-vis-spel, een variant op ganzenbord 
met verwijzingen naar de kekrkdienst van 20 
september waar het verhaal van Jona centraal 
stond. Het klaarmaken en uitdelen van 
pakketten was al een feestje. 

Maar het echte feest was uiteraard op 20 
september. Het verhaal van Jona werd 
uitgebeeld met meerdere stemmen en daar 
pasten ook mooie liedjes bij. Onder andere het 
lied van Elly en Rikkert: Jona, jona, ga naar 
Ninevé. De dienst werd door veel gezinnen 
thuis bekeken en daarbij zongen de kinderen 
enthousiast mee bij het stukje waarin Jona 

Startdag Gereformeerde Kerk
steeds roept: “Ik wil niet” en uiteraard riepen 
ze hard “PLONS”, als Jona overboord wordt 
gegooid. 

Na de kerkdienst werd er in familie- of kleine 
straat-genoten- of kleine gemeenteleden-
kring gegeten en het spel gespeeld. Daarvan 
stuurden veel mensen foto’s naar de 
organiserende commissie en zo konden we 
toch SAMEN de start beleven. Het prachtige 
weer hielp zeker ook mee. 

We kijken terug op een fijne startdag. 
Anders… maar toch waardevol.

namens de Gereformeerde Kerk,
de liturgiecommissie en diaconie, 

samen het organiserend comité dit jaar



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 

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
 

  

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!!!! 
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Een VErbouWinkje
op zijn tijd om de
Winkel NOg meEr TOe
te voegen... Zoals
zelfhulpgeNEES-

miDdeLEn.

Het Liefst doe
ik ZO VEel
MOgeLijk zelf!

Onze zelfhulp
drogistERij
Wil ik NAar
eigen inzicht
inrichten.

Met eEn MOoi
pLEkje voOr de
diploma’s VAn
onze DAmes-
drogisten!

zieZo,
HELEmaAl
kla....

PLEistERtje
hiER...
VERBAndje
DAar...

Trots op onze DAmes
SandRA, AshLEy en

DeniSE met HEt BEHALEn VAn
hun diploma drogist!

Wij adviSEren onze
klanten gRAag oVEr
ZelfZOrgGeNEesmidDeLEn!

HoOfdPijnmidDeltje?
AsPirientje?

MaAr VErgeEt niet:
RAadpLEeg bij SErieuze
klachten uw huisarts!



Kleine verbouwing Dagwinkel 

Sigaren eruit, 
medicijnen erin 
Het personeel en de klanten van de Dagwinkel 
waren alweer een tijdje gewend aan de 
nieuwe indeling sinds de allerlaatste grootste 
verbouwing. Maar toch was het weer tijd voor 
een aanpassing en dus ging de winkel een 
maandagje dicht. 

Er is een nieuwe presentatie van zelfgenees-
middelen gekomen, het assortiment shag en 
sigaretten wordt anders gepresenteerd en 
het kassameubel is vervangen. Medewerkers 
Sandra, Denise en Ashley studeerden hard om 
drogist of assistent-drogist te worden. 

Na een flinke dag ‘verbouwen’ was de nieuwe 
indeling klaar. De sigaren zijn helemaal 
verdwenen en in plaats daarvan is veel ruimte 
ingebouwd voor heel wat medicatie. En daar 
lijkt dokter Noppe zeer content mee. 

Gijs Kool



september
30 september 13:45 uur Kinderboekenweekvlag wordt gehesen
 14:00 uur Voorstelling ‘Ollie Trollie en Mannetje Lampenkap’ van 

poppentheater De Vliegende Koffer in bibliotheek Leerdam.

oktober
18 oktober  Kerk-Schooldienst Noachschool, in 3 kerken online
21 oktober  Jeugdactiviteit: Koken met paddenstoelen, zie natuurcentrum.nl
22 oktober  Jeugdactiviteit: Vogels kijken, zie natuurcentrum.nl
uiterlijk 23 oktober  Opgeven voor Sinterklaasfeest
23 oktober  Jeugdactiviteit: Wandelen achter de Schaapskooi, zie 

natuurcentrum.nl
27 oktober vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Kerk
30 oktober 18:00-21:00 uur Speculaas drive-in op dorpsplein, Oranjevereniging

november
18 november 16:00-20:00 uur Inleveren schoen voor het Sinterklaasfeest, bij Partycentrum
21 november  11:00 uur Sinterklaas komt langs; rondrit door alle straten  
24 november vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Kerk
t/m 30 november  Tentoonstelling ‘De fabriek, de mensen, de verhalen, het werk’ 

in de Kunstplaats, Markt 7 Leerdam
 

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 
- Injecteren tegen optrekkend vocht 
- Betonlook 
- Spuiten latex 

 

Dorpsstraat 20 4145 KC Schoonrewoerd 

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739 

E-mail: mauritsoudenaarden@hetnet.nl 
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