
DE KLEPPER
Dorpskrant van Schoonrewoerd

november 2020november 2020
nummer 137nummer 137
jaargang 26jaargang 26

prijs € 2,95prijs € 2,95



Buurtbus ‘De Linge’
www.buurtbusdelinge.nl
J. Versteegt, secretariaat 614522

Dorpsvereniging Schoonrewoerd
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
Facebook: Dorpsvereniging Schoonrewoerd

Bestuur
vacature, voorzitter 
Marga Sutherland, secretaris 06-51382159
Bert van Toor, penningmeester 848099
Rianda van der Heiden 06-46451394
Jannie de With 06-12896040
Leontine Verkerk  642495
Gera de Jong 

EHBO Schoonrewoerd
Gert Pluimers, secretaris 616228

Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd
A. van Buuren, preses 599364
A.J.A. Lemcke-Valk, scriba     642612

Hersteld Hervormde Kerk
Ds. F. van Binsbergen  701009 
M.J. Verrips, scriba 642076

Hervormde gemeente
Ds. E. van der Poel 642572
Bart de Groot, scriba en jeugdver. 844525

C O L O F O N  &  A D R E S S E N
redactie Dorpskrant ‘De Klepper’
Karin Baars 06-47762612 
Rien Bambacht 06-53763052
Gera den Braven 642777
Gijs Kool 06-51502379

informatie over bezorging van De Klepper:
Freek de Jong 641738

informatie over financiële zaken:
Henk Rijneveld 641532
Klepper-rek.nr.: NL17 RABO 0127 5727 91

Carolien de Kort 641435
Hans Lemcke 642612
Jolanda Lemcke 642612
Henk Rijneveld 641532

algemeen redactieadres:
Carolien de Kort, Dorpsstraat 24 641435

redactie@dorpskrantdeklepper.nl

website: www.dorpskrantdeklepper.nl

Geïnteresseerden van buiten Schoonrewoerd kunnen zich op De Klepper abonneren. 
Kosten: € 15,- voor 5 nummers (exclusief verzendkosten à € 12,50)

Inzenddatum kopij en advertenties Klepper nr. 138 uiterlijk vrijdag 22 januari 2021

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



voorwoord van de redactie
bij Klepper honderdzevenendertig

Met gepaste trots presenteren we u de laatste 
Klepper van het jaar 2020. Een Klepper 
boordevol verhalen en creatieve uitingen en 
ideeën om zelf creatief aan de slag te gaan. 
Wat fijn dat mensen hun tijd en energie steken 
in dit unieke blad. Met deze Klepper helpen 
we elkaar weer een stapje verder door die 
donkere dagen heen op weg naar LICHTere 
tijden, kleurrijke dagen…

Eerst nieuws over een financieel LICHTpunt:  
uw bijdragen in de Klepper enveloppen:  
4606,46 euro! Heel hartelijk dank! 

Het jaar nadert zijn einde. Wat een jaar is dit 
geweest! Corona schopte onze wereld omver. 
Het duurt al zo lang en juist nu de dagen van 
ontmoeting komen, voelen we extra hoe kaal 
het Sinterklaasfeest is zonder optocht, zonder 
gezelligheid in het Dorpshuis. Maar Sint vergeet 
ons niet… ons redactielid, Gijs, tekende een 
exclusief gesprek met deze bijzondere man 
op. Leest u maar over Sint 2020 met Zoompiet 
Tymo.

Dagen van ontmoeting, de voorbereidingen 
voor de kerstnacht-samenkomst zijn in volle 
gang. Ja, ook dat gaat anders, maar gaat wel 
door! God bracht LICHT in de wereld. Wat 
hebben we die boodschap hard nodig: om te 
ontvangen en om door te geven.

Deze Klepper benadert een heus tijdschrift: 
met een rubriek over het decoreren van 
je huis, en heerlijke recepten voor de 
feestdagen, met meerdere puzzels en EEN 
HEUS KERSTVERHAAL, een Schoonrewoerds 
kerstverhaal, met illustraties van vaardige 
handen uit ons eigen dorp! 
We gaan terug in de tijd met Hugo van 
Hoogdalem, die als kind in de oorlog hier 
in Schoonrewoerd een bijzondere tijd 
meemaakte en daar nog verrassend veel van 
weet. We maken nader kennis met Martin van 
Oosterom, met Maud Harlaar en met Tirsa Bel. 
De verhalen rond het huis aan de Dorpsstraat 
23 borrelen en wij mogen weer meekijken en 
meelezen. 
Zoals in elk mooi tijdschrift kent ook De 
Klepper haar ‘buitenrubrieken’. We wonen 
immers in het prachtige buitengebied van de 
Vijfheerenlanden. Wandel weer mee (in het 
echt met laarzen en een warme jas, of vanaf 
de bank met een kopje koffie en uitzicht op de 
tuin). Geniet van de berichten van de Natuur- 
en Vogelwacht en… BEWONDER de vogels 
waarover Bas Middelkoop graag vertelt in de 
NIEUWE rubriek: vogels in de regio. 

Tenslotte… de maand december is de maand 
van gezelligheid en lekker eten. Dat moet 
allemaal op kleinere schaal, maar het hoeft 
niet minder prettig en lekker te zijn. Met de 
Streekproducten uit de Dagwinkel, de verse 
producten van de Landwinkel, snoeperijen uit 
de Ambachterij… Wat heeft ons dorp veel te 
bieden!  Doe het jezelf cadeau en vergeet de 
ander niet…

We wensen u goede feestdagen en gezondheid 
en liefde in 2021!

namens de redactie,
Jolanda Lemcke

De uiterste inleverdatum van kopij voor 
Klepper 138 is vrijdag 22 januari. Klepper 138 
zal rond  12 februari 2021 worden bezorgd.
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Het verhaal blijven vertellen… Verhalen 
zijn belangrijk voor het herinneren, voor 
het herdenken en daarmee voor onze 
onderlinge banden en verbondenheid. Het 
is kostbaar: blijven vertellen. Zo eindigde 
ik het interview in Klepper 135. Met de 
vraag: is dit verhaal aanleiding voor uw 
verhaal? Dat bleek al snel zo te zijn voor 
Hugo van Hoogdalem. 

Half september ging de telefoon: een prettige, 
krachtige stem, die bleef praten. Ik miste de 
naam, kwam er bijna niet meer tussen: het 
verhaal begon direct en was nauwelijks te 
stoppen… In de gauwigheid krabbelde ik op een 
blaadje: Achterdijk/Overheicop… achteroom 
Herber van Hoogdalem… overleden op 1 
april 1942 in de boomgaard achter zijn huis. 
“Ik ben als klein ventje in de hongerwinter 
gedropt bij Floor en Trui aan de Stoep…” Ik 
maakte een afspraak voor een interview, want 
er was veel te vertellen, dat was snel duidelijk.  
Ik kreeg vlot zijn telefoonnummer en moest 
aan het eind van het gesprek vragen: “Maar 
wie heb ik nu aan de telefoon?” “Hugo, Hugo 
van Hoogdalem,…want Freek zei dat ik u maar 
moest bellen, ik ken Floor ook en Bep en…” 
Ik moest hem onderbreken, want hij begon 
direct weer te vertellen.  Begin oktober zouden 
we elkaar ontmoeten. Maar Corona werd de 
spelbreker: een echte ontmoeting was niet 
verstandig. Hugo stelde voor dat we via 
face-time ons gesprek zouden gaan doen. Een 
prima plan. 

Trui riep: “Wat ga je doen…?”
“Ik was 5 jaar in 1940 en we woonden in 
Vlaardingen-Ambacht: mijn vader, mijn 
moeder (van Duitse afkomst), mijn broers en 
ik.” Zo had Hugo zijn verhaal kunnen beginnen, 
maar dat deed hij niet. Hugo vertelde over 
de fruitbomen-spuitwagen van Bakker en 
Brouwer, die doorzeefd werd met kogels door 
een Engels jachtvliegtuig. En over hoe hij als 
jongetje zijn bed uitvloog, toen er een Duitse 
vrachtauto van de Diefdijk reed en van alles 
verloor… “Trui riep: “Wat ga je doen…?” Ik 
ging allerlei waardevolle spullen rapen: een 
koekenpan en een slagersmes...” Maar… wie 
is deze Hugo en waarom en hoe was Hugo in 
Schoonrewoerd gekomen? 

Dit bijzondere gesprek vergde twee dingen van 
mij: goed luisteren en vervolgens proberen er 
enige lijn in te brengen. Gelukkig zit Bep van 
Zanten op de avond van het interview naast 
me om te helpen met de namen van al die 
verweven familieleden in Schoonrewoerd. 

“Mijn moeder is geboren in 1907 in de 
omgeving van Dortmund. In 1918, na de eerste 
wereldoorlog,  is ze naar Holland gekomen bij 
de familie Van Dusschoten in Schiedam. In 
Duitsland werd de situatie steeds nijpender en 
bedreigender. Opa Huppert, de vader van mijn 
moeder, vertelde wel dat in de jaren dertig 
(1930) politiek een taboeonderwerp was, 
er was angst in Duitsland, daarom was het 
beter dat mijn moeder wegging. Ze was nog 
maar 11, een jong meisje. De familie Vink, 
benedenburen van de familie Van Dusschoten, 
ontfermde zich over haar en nam haar onder 
andere mee naar de kerk: de Julianakerk in 
Schiedam, aan de Burgemeester Knappertlaan. 
Daar kwam mijn vader ook met zijn ouders en 
zo leerden ze elkaar kennen.” 
Ze verloofden en trouwden in diezelfde 
Julianakerk. Ze kregen drie zonen, waarvan 
Hugo de jongste was. “In de eerste maanden 
van de oorlog, na het bombardement op 
Rotterdam, werd het voor mijn moeder steeds 
moeilijker: aan haar spraak kon je horen 
dat ze van Duitse afkomst was en daar werd 
ze op aangekeken. Haar Duitse paspoort 
gaf haar bepaalde privileges (voorrang bij 

Jeugdherinneringen: 
Schoonrewoerd in oorlogstijd



voedselverdeling) maar dat wilde ze niet, ze 
ging als een van de laatsten.” De angst werd 
groter en het gezin besloot een tijdje uit 
Vlaardingen weg te gaan en huurde de halve 
boerderij aan de Diefdijk, De Stoep, van Floor 
en Trui Middelkoop in Schoonrewoerd. 
Ik luister en verbaas me: van Schiedam, 
Vlaardingen naar Schoonrewoerd? Hoe weet je 
dat dan te liggen? Hoe kom 
je daar nu terecht? Ik krijg 
er echter geen vraag tussen. 

Het DNA van de familie 
Middelkoop op een halve 
cent
“Ik was een leuk knulletje 
van 5. Mijn broers gingen 
met Arie, de zoon van Floor 
en Trui, naar school op 
Schoonrewoerd, bij meester 
Panvis. Ik hoefde nog niet 
en had een heerlijk vrij 
leventje. Jaantje, de dochter 
van Floor en Trui, stopte mij 
na het boodschappen doen 
nogal eens wat toe: een 
doosje klappertjes en een 
keer een ½ cent. Die halve 
cent heb ik nog!” Hugo houdt 
het muntje tussen duim en 
wijsvinger voor de camera. 
“Hier zit het DNA nog op van 
de familie Middelkoop, Bep, jouw DNA!” lacht 
Hugo. Na een half jaar ging het gezin terug 
naar Vlaardingen. In 1943 en 1944 werden 
de vakanties doorgebracht op de boerderij in 
Schoonrewoerd, dus contact bleef bestaan.

In 1944 werd het anders. “Voedseltekorten 
werden groter in de stad. En toen gebeurde 
het volgende: onze buurman in Vlaardingen 
(Oranjelaan 53), NSB-er Naut werd op 16 april 
’s nachts neergeschoten na spertijd door de 
gemeentepolitie en op 21 april overleed hij 
aan zijn verwondingen. Hij hoorde uiteraard 
na spertijd helemaal niet meer op straat te 

zijn, maar als lijfwacht van 
Mussert permitteerde hij 
zich veel (te veel).  Zijn 
bijnaam was: de slager 
van de Noordzeekust. Zo’n 
bijnaam krijg je niet voor 
niets. Naut werd vanuit zijn 
woonhuis begraven met 
militaire eer. De hele laan, 
waar wij woonden, had 
witte lakens voor het raam, 
behalve Oranjelaan 55: 
wij deden niet mee aan dit 
eerbetoon.”
Het gezin van Gerrit en 
Greta van Hoogdalem 
vertrok net voor de ter 
aarde bestelling opnieuw 
naar Schoonrewoerd aan 
de Stoep en trok weer in bij 
Floor en Trui Middelkoop. 
Hugo herinnert zich: “Vader 

moest op de school enorm 
soebatten om zijn zoons 

mee te kunnen nemen. Het was immers geen 
vakantie nu. We gingen met de radarboot 
vanaf Rotterdam Maashaven naar Everdingen 
aan de Lek. Arie Middelkoop wachtte ons aan 
de kade op met aangespannen koets. De 

familie Middelkoop aan de thee, rechts Jaantje en Arie (foto uit boek over Schoonrewoerd

Hugo en zijn broers bij boerderij De 
Stoep met hondje Mollie



koetslantaarns werden aangestoken daar de 
avond reeds gevallen was.” 
Na enige tijd ging het gezin weer naar 
huis, maar de hongerwinter maakte het in 
Vlaardingen steeds moeilijker. “Ik ging met 
mijn pa in de winter terug naar Floor en Trui. 
We liepen er twee dagen over. We konden 
overnachten bij iemand van de kerk, vader 
had een boekje bij zich met ouderlingen en 
diakenen in Molenaarsgraaf. Het was heel 
koud. Ik herinner me hoe er barsten in het 
ijs van de rivier ‘knalden’ en boven ons hoofd 
V2’s vlogen. In Alblasserdam moesten we over 
de boogbrug… Het was een lange tocht.” 

Eenmaal gearriveerd bij de familie Middelkoop 
bleek dat de boerderij uit zijn voegen barstte, 
want inmiddels woonden er: een weduwe met 
haar twee zoons, twee nichtjes uit Utrecht, een 
jongen uit Rotterdam-Zuid, een gezin dat uit 
hun huis was gezet om de Atlantic Wall (een 
lange verdedigingslinie langs de Nederlandse 
kust) te bouwen en een ingekwartierde 
Duitser. “Vader moest op zijn knieën vragen of 
ik toch in elk geval mocht blijven. Dat mocht 
op voorwaarde dat mijn was door een ander 
werd gedaan. Mijn was ging naar Hannes 
Weverwijk, die woonde in een oud boerderijtje 
half in de Kerkweg. Naast hem woonde 
Gert, een vrijgezel, die was tenenschiller en 
mattenvlechter. De rest van ons gezin is naar 
de kop van Noord-Holland naar Andijk gegaan. 
Het was ongelooflijk hoe Trui dat hele spul met 
al die mensen op de boerderij bestierde.”

Ja, hoor, hij zit erin!
“Ik heb er een geweldige tijd gehad.” vertelt 
Hugo. “Ik had geen last van heimwee. Ik trok 
vaak op met Cor Eichelsheim, de jongen uit 
Rotterdam-Zuid. We gingen een keer met 
Arie, zoon van Floor en Trui, met een tochtige 
koe naar ’t Zand, naar de stier. Bij ’t Zand 
was een verlaging gemaakt om het die stier 
wat gemakkelijker te maken. Ik vond dat als 
klein ventje allemaal machtig interessant en 
stond mijn ogen uit te kijken en dan riep ik: 
‘Ja, hoor, hij zit erin!’  Arie had een kop als 
een boei en schaamde zich rot voor dat naïeve 
joch uit de stad: ik dus.” Hugo glundert als hij 
het vertelt. Op de achtergrond horen we zijn 
vrouw het volgende verhaal al aangeven met 
enkele sleutelwoorden. 

“Ik weet nog dat de polder Culemborger- en 
Tielerwaard onder water is gezet als barrière 
tegen de geallieerden. Een enorme watervlakte 
die je zo vanaf de dijk zag liggen. En je moet 
rekenen, wij woonden aan de andere kant 

van die dijk, dus tegen die watervlakte aan. 
Indrukwekkend!” 

Het huis van de familie stond in de hoek van de 
dijk en de Kerkweg. Dus dichtbij het Wiel van 
Bassa. “Op vrijdag gingen de Duitsers vaak 
‘vissen’ in de Wiel.” Hugo spreekt het vissen 
op een spottende manier uit. “Dan namen 
ze een bootje, vaak waren ze nog dronken 
ook, en gooiden handgranaten in De Wiel. 
De vissen konden ze dan zo ‘oprapen’.“ Hij 
vertelt het met -waarschijnlijk- nog dezelfde 
verontwaardiging als hij dat toen, als 9-jarige, 
heeft ervaren.

Zijn vader, moeder en zijn broer vonden 
onderdak in Andijk. “Mijn moeder kwam me op 
weg naar Andijk opzoeken in Schoonrewoerd. 
Op een fiets met houten banden is ze naar me 
toe gefietst. Ik liep terug van school en opeens 
fietste ze naast me…ongelooflijk…. Ik weet 
nog dat ze zei: ‘Stap maar achterop, Hugo.’ 
Ze vroeg of haar goede fiets er nog was. (Die 
had ze bij Floor en Trui achtergelaten, maar 
die gebruikte Arie regelmatig om ermee naar 
de kerk te gaan. Dan stalde hij die fiets op 
het dorp en draaide het ventiel eruit, zodat 
de fiets er niet zo aantrekkelijk uitzag. Maar 
net vorige week namen de Duitsers die fiets 
toch mee…) Ik zei dus: ‘Nee, vorige week is de 
fiets gejat.’ Ik denk achteraf dat Trui dat niet 
zo fijn vond dat ik dat plompverloren zei. Maar 
als kind stond je niet zo stil bij diplomatieke 
antwoorden.” Hugo schiet nog vol terwijl hij 

Hugo als kind op de melkkar



vertelt over de ontmoeting met zijn moeder. 
“Achteraf realiseerde ik me dat ze afscheid 
kwam nemen. De oorlog werd grimmiger, de 
toekomst was zo onzeker…” 

De Spuitwagen
Maar het zijn vooral veel spannende verhalen 
die Hugo uit zijn geheugen opgraaft: “Het was 
eind december of begin januari, de Diefdijk 
was spekglad, toen er in de vroege ochtend 
een Duitse kar met twee paarden de dijk op 
wilde. Ze waren halverwege toen het hele 
spul aan het glijden ging. De volle kar met 
levensmiddelen belandde half in de sloot net 
voorbij de boerderij. Arie was er natuurlijk als 
de kippen bij en ‘wilde wel helpen’. Hij vulde 
zijn zakken met wat ze op de boerderij goed 
konden gebruiken. Steeds meer ‘hulpkrachten’ 
sloten aan om de volle kar leeg te maken voor 
hij de dijk op kon en hem op de dijk weer (deels) 
te vullen. Er werd heel wat meegenomen.”
Het wegdek van de dijk was heel slecht: vol 
kuilen en gaten. En zo schoot een andere 
keer een volle kar van de dijk. Er schoot een 
wiel in een gat of een kuil en dan was er geen 
houden aan. Die Duitsers hadden altijd van 
alles bij zich, spullen die ze her en der hadden 
gevorderd. Ik sliep in een kamertje aan de 
voorkant van de Kerkweg en ik hoorde dat hele 
spul gaan. Dus ik sprong als een haas het bed 
uit, jas aan. Trui riep nog: “Wat ga je doen?” 
Ik rende naar buiten en raapte wat los lag snel 
op en nam dat mee: een koekenpan en een 
slagersmes en nog wat dingen. 

Ik weet ook nog dat er door de Duitsers een 
vliegtuig was neergehaald. De vliegeniers zijn 
gevlucht, die zijn niet opgepakt.” 
“En dat verhaal van die spuitwagen...?” vraag 
ik Hugo als ik er even tussen kan komen. “Oh, 
ja, die werd aangezien voor een legerauto. Dat 
was niet zo vreemd: het ding was helemaal 
groen van de kopervitriool, dat spoten ze over 

de bomen. Die bestuurder van die spuitwagen 
had de avond tevoren zitten pimpelen in het 
café, daardoor was hij te laat. In het beginnende 
daglicht konden de jachtvliegtuigen hem zien 
en dachten dat het een legervoertuig was. 
Het hele spul werd doorzeefd met kogels. 
Wonderlijk genoeg heeft die bestuurder het 
overleefd.”  

Een stapel foto’s
“Half juni werd ik weer opgehaald. Terug 
naar Vlaardingen en daar weer naar school. 
Ik weet nog dat meester Panvis zei, toen hij 
hoorde dat ik terugging: ‘Wat jammer, mijn 
beste leerling van school af…’ Maar in de stad 
hadden ze geen interesse in mij. Ik moest op 
de achterste bank zitten, eigenlijk mocht ik 
niet meedoen.”
Na de oorlog werd er nog wel contact gehouden 
met de bekenden in Schoonrewoerd, maar niet 
zo intensief.  “Op een gegeven moment kreeg 
ik een stapel foto’s van mijn ouders. Daar zat 
onder andere een foto van oom Herber bij, 
broer van mijn grootvader. Hij staat te leunen 
tegen de achtergevel van het huisje naast een 
leiboom. Maar voor mij was dat zo ver weg…. 
Nu weet je: ik heb te weinig vragen gesteld 
toen. Pas later ging het me interesseren. Er 
is een foto van mij met mijn twee broers. Ik 
zit op een karretje met melkbussen op de 
oprit van de boerderij van Floor en Trui met ’t 
hondje Mollie. Je ziet mij eigenlijk bijna niet, 
want mijn broers staan ervoor.
Er is ook een foto genomen op de Achterdijk 
nummer 9, nu heet dat Overheicop. Dat is 
een familiefoto en die staat nu in Leerdam 
bij Ina Donselaar-van de Ham. Hoe die daar 
komt? Nou, Ina haar moeder was er een van 
Burggraaf en Cornelia Burggraaf was getrouwd 
met Herber van Hoogdalem, de broer van mijn 
grootvader dus. Toen mijn ouders merkten 
dat mijn belangstelling matig was, hebben ze 
foto’s aan anderen weggegeven. Die Herber 
is in 1878 geboren in Schoonrewoerd aan de 
Achterdijk 9. Hij was zoon van Leendert van 
Hoogdalem en Maaike Geertruida Middelkoop.” 

Voor de camera toont Hugo het familiewapen 
van de Van Hoogdalems. “Van oorsprong 
komt die familie van Dalem van de hoge 
polder bij Dalem: vandaar Hoogdalem.” 
Hoewel het me een beetje duizelt, begrijp 
ik nu toch dat Schoonrewoerd niet zo’n 
vreemde keus voor de familie van Hugo was. 
Men kende Schoonrewoerd wel degelijk door 
oom Herber, die geboren is op de Achterdijk. 
Grootvader, Pieter van Hoogdalem was 
onderwijzer te Leerdam en later in Schiedam. 

Huisje aan de Achterdijk



Weken later ontmoet ik Hugo toch even in de 
tuin. Hij heeft mijn artikel gelezen en wil graag 
nog wat aanvullen en foto’s laten zien. Het is 
heel gezellig en de verhalen blijven stromen. 
Zo mooi om te zien. “En dan heb ik hier nog…” 
zegt Hugo  op een gegeven moment en tovert 
een envelop tevoorschijn, “… de halve cent…” 
Ongelooflijk zo’n klein muntje met zo’n grote 
geschiedenis. “Ik ga het muntje brengen bij 
degene waar hij hoort: bij Bep, de dochter van 
Jaantje….” meldt Hugo bij zijn vertrek. Enkele 
dagen later belt hij nog even op: “De halve 
cent is weer terug, hoor! Terug bij de familie.”

Mocht dit verhaal u weer doen denken aan… 
of hebt u herinneringen aan Hugo… of hebt 
u mogelijk nog foto’s uit die tijd? Neemt u 
contact met ons op. We zijn heel benieuwd. 

Jolanda Lemcke

En de familie Middelkoop is uiteraard ook heel 
Schoonrewoerds. De puzzel begint te kloppen. 
“Ik heb Freek en ook tante Cor (Cornelia 
Burggraaf) nog wel eens gevraagd of zij zich 
nog dingen van de oorlog en de tijd dat ik 
bij Middelkoop was, herinnerden, maar zij 
meldden mij: ‘Nee, joh, de Buurt (Achterdijk 
waar zij woonden) was ver van de Diefdijk. Je 
hoorde niet alles van elkaar.’ En tussen hen en 
mijn plek op de Kerkweg zat ook nog die Duitse 
commandopost, er was niet veel contact.” Het 
is verrassend wat Hugo nog allemaal weet en 
zijn rappe manier van vertellen maakt dat ik 
met plezier naar hem heb geluisterd. En ik 
denk… niet voor de laatste keer. In deze man 
zitten nog veel meer verhalen.  

Herber van Hoogdalem en Cornelia

Tekening van huisje aan de Achterdijk

Geboren 18 september
Nora (Teuntje Frederike Geertruida)
Dochter van Tjeerd & Lotte van Vuren



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 

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



Tienerdagboek
Op 24 oktober ging ik mijn  12e  verjaardag 
vieren maar op een andere manier. In 
plaats van dat er mensen een taartje 
kwamen eten, brachten we een taartje 
bij de mensen thuis. Sommige mensen 
hadden zelfs slingers opgehangen voor 
mij en zongen ‘Lang zal ze leven’! 

We hadden kleine kwark-, monchou- en 
appeltaartjes gemaakt met mondkapjes. 
Ik heb toen alsnog heel wat cadeautjes 
gekregen, dat vond ik aardig van die 
mensen/familie/vrienden, zo voelde ik mij 
toch nog jarig.

Giorgia kwam logeren, het was superge-
zellig en we hebben heel veel LOL gehad. 
Ik was blij om haar weer te zien, want ze 
is laatst verhuisd.  

Oma en opa kwamen, op afstand, bij ons 
een taartje eten, dat ze konden komen 
was heel bijzonder, want mijn lieve oma 
is heel ziek geweest.

Tirsa Bel

De volgende ochtend kregen Giorgia en 
ik ontbijt op bed, met veel lekkers. In de 
middag kwam mijn tante nog even een 
taartje eten.

Ik heb mijn nieuwe telefoon gekregen 
(mijn eerste kwam haast uit de vorige 
eeuw). De 26ste, de dag van mijn 
verjaardag moest ik helaas weer naar 
school. Uit school heb ik weer taart 
gegeten met een vriendin en ‘s avonds 
mocht ik kiezen wat we aten…… super 
lekker.

Dit was een weekend uit mijn leven!

Ik geef het Tienerdagboek door aan: 
Anna Vroege

Natuur- & Vogelwacht 
‘De Vijfheerenlanden’

Herfst 2020: nog steeds speelt het coronavirus 
een bepalende rol in ons leven. Activiteiten 
kunnen niet doorgaan. Met een groep op pad 
de natuur in mag zelfs even -hopelijk tijdelijk- 
niet. De Schaapskooi moest -weer- twee 
weken dicht. 

Op het moment dat ik dit schrijf, hoop ik erg 
dat straks de Schaapskooi weer bezocht mag 
worden, want daar is een mooie expositie te 
zien. Er hangen foto’s van Eric Gibcus.
Eric is een echte natuurliefhebber. Hij doet 
onder meer aan onderwaterfotografi e en heeft 
daarvoor zijn duikbrevet gehaald. Dat belooft 
uiteraard in elk geval een bijzonder perspectief 
voor natuurfoto’s. Ook de bovenwater-
natuur heeft zijn interesse uiteraard en 
-wonend in Nieuwegein- geniet hij ook 
enorm van het Zouwegebied en Bolgerijen. 
Dat allemaal is te zien aan zijn foto’s. 
Dus als de Schaapskooi weer open mag: van 
harte aanbevolen! 

Helaas is het verder lastig om dit stukje te 
vullen met activiteiten of bijzonderheden. 
Houd de website in de gaten, is 
eigenlijk het enige dat ik melden kan: 
www.natuurcentrum.nl



Overigens gaat in de natuur alles gewoon 
door. De bladeren kleuren, de paddenstoelen 
schieten overal uit de grond. Er is gelukkig nog 
genoeg te beleven. Trek erop uit, vroeg op die 
mistige morgen, of wat later met uw gezin, 
neem een camera mee en een verrekijker. Nu 
de bomen hun blad verliezen kun je weer zo 
ver kijken…

Jolanda Lemcke

Als je over de Dorpsstraat 
loopt, fietst of rijdt, en je 
ziet al die mooie huizen, 
dan voel je bijna de 
geschiedenis, en de daarbij 
behorende verhalen.

Verhalen... daar word ik 
altijd blij van! Daarom hoop 
ik ook dat er verhalen los 
komen over het volgende 
geval wat bij mij al jaren 
de vraagtekens in de ogen 
doet komen.

Als ik langs het huis van 
Geuf en Trudi Middelkoop kom, valt mij altijd 
die bunkerachtige bult op die strak tegen hun 
huis aan zit. Wat doet deze cementmassa 
daar? Wat is het? Welke functie heeft het of 
heeft het gehad? Je kunt je fantasie er flink op 
los laten!

Wat is dat nou toch?

Nu weet ik er al wel iets over, namelijk dat 
het iets te maken heeft met een bierkelder...
Echter, hoe het nu precies zit, daar zullen toch 
wel wat leuke verhalen over verteld kunnen 
worden. Wat heeft zich daar afgespeeld, wie 
weet daar meer over en wil dat met mij en de 
Klepper lezende mensen delen?

Groet, Akkie Langerak



1. Naam: 
Martin van Oosterom

2. Adres: Prinses Amaliastraat 6.
3. Geboortedatum: 08-07-1971.
4. Geboorteplaats: Zeist.
5. Beroep: Logistiek medewerker.
6. Samenwonend: Ingrid Verkuil.
7. Kinderen: Nee.
8. Huisdieren: Nee.
9. Hobby’s: Klussen.
10. Leuk in je werk: Mijn functie is sinds 

kort veranderd, moet dit nog ontdekken.
11. Iets wat je vervelend vindt aan je 

werk: Dat het alleen nog maar een 
bureaufunctie is geworden.

12. Lievelingsmuziek: Foute uurtje, Gary 
Moore, Phil Collins, Frank Boeijen, 
Kensington.

13. Wat voor soort Tv-programma’s vind 
je leuk/interessant: Series, Formule 1.

14. Favoriete lectuur/boeken: Geen, ben 
geen lezer.

15. Doe je aan sport, zo ja welke sport: 
Golf,  maar de laatste tijd te weinig, gaan 
we volgend jaar weer oppakken, verder 
wandelen we bijna elke avond of pakken 
we de fiets.

16. Lievelingseten: Geen voorkeur, zolang 
er maar geen courgette of aubergine in 
zit.

17. Mooiste auto: `87 Mercedes 300SL 
Cabriolet.

18. Mooiste/leukste vakantieland: 
IJsland, rustig en mooi wandelland.

19. Favoriete vakantiebesteding: 
Wandelen, golfen en rustig van de zon 
genieten.

20. Wat vind je van politiek: Daar heb ik 
niet zo veel mee.

21. Welke krant lees je: Het Kontakt. 
22. Hoe ben je in Schoonrewoerd terecht 

gekomen: Toen we twee jaar geleden 
over de Diefdijk kwamen tijdens een 
fietstocht leek het Ingrid wel leuk om 
landelijk te wonen. Toen ik die avond op 
Funda aan het kijken was naar een woning 
in Beesd, want ik was benieuwd hoe het 
huis er aan de binnenkant uit zag, kwam 
ik de foto tegen van een huis ergens in 
Schoonrewoerd en we hadden zoiets van: 
als we ooit gaan verhuizen zal het zoiets 
zijn. We zijn in de auto gestapt en in 
plaats van 200 km richting het noorden 
was het maar 20 km naar het zuiden 
rijden. Toen we binnen kwamen in het 
dorp en uitstapten, wisten we het direct: 
dit is het.

23. Wat doe je /beteken je voor 
Schoonrewoerd: Nog niets, maar wie 
weet ooit.

24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: 
Dorpsstraat en plein. Alsof je een 
ansichtkaart binnenloopt uit 1920 met 
een snufje 2020.

25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: 
Het minst mooie is de tunnel onder de 
rondweg, ondanks de vrolijke fantasie 
tekeningen van de kinderen

26. Wat mis je in Schoonrewoerd: Eigenlijk 
niets, misschien over 25 jaar een jeu de 

 



boules baan.
27. Leuk aan Schoonrewoerd: Het 

dorpsgevoel, de spelende kinderen op 
straat. 

28. Wat vind je vervelend en waarom: Als 
ik een afspraak heb gemaakt en die kan ik 
niet waar maken, stel niet graag mensen 
teleur.

29. Waar ben je trots op: Dat de tegels van 
de vloer er zo strak in liggen.

30. Waar heb je spijt van:  Eigenlijk 
nergens, je maakt keuzes en soms is het 
niet wat je er van verwacht had. 

31. Wie bewonder je het meest en 
waarom: Ingrid, omdat ze het al 21 jaar 
met me volhoudt.

32. Wat is je hartewens en waarom: Als 
we met  pensioen zijn, de wintermaanden 
in Spanje door te brengen.

33. Voor het laatste gehuild: Overlijden 
van m’n oma.

34. Leukste jeugdherinnering: De 
vakanties naar Frankrijk, daar zaten 
we op kleine campings waar eigenlijk 
alleen maar Franse kinderen waren, en 
we met de Nederlands-Frans en Frans-
Nederlands vertaalboeken met elkaar 
communiceerden. 

35. Droomvakantie: Een paar maanden met 
een camper door Canada reizen.

36. Wie wil je nog eens ontmoeten: Tiger 
Woods, kan wel een privélesje gebruiken…

37. Waar maak je je boos over: Mensen die 
onredelijk zijn en alleen maar aan zichzelf 
denken.

38. Waar ben je blij mee: Dat ik nu eindelijk 
tijd heb om als vrijwilliger persoonlijke 
aandacht te geven aan ouderen. 

39. Waar heb je moeite mee: Accepteren 
dat niet alles perfect hoeft.

40. Welke hoop koester je: Dat ik als ik 
gestopt ben met werken, samen met 
Ingrid nog lang kan genieten van het 
leven. 

41. Goede eigenschap: Behulpzaam en 
positief ingesteld.

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

betrokken: M’n familie.
44. Waar maak je je het meest zorgen 

om: Hoe de mens met de natuur om gaat.
45. Je wint 1 miljoen; wat ga je er mee 

doen: Eerder stopen met werken en 
meer vrijwilligerswerk doen. Onze ouders 
vragen wat ze graag nog willen doen en 
een extra donatie aan goede doelen.

46. Gouden tip voor de Klepper: Vooral 
doorgaan.

47. Wat moeten de bewoners van 
Schoonrewoerd echt van je weten: De 
49 vragen geven wel een aardig plaatje 
van wie ik ben, maar als er nog vragen 
zijn, is iedereen welkom.

48. Wat zou je aanpakken als je een 
poosje, bijvoorbeeld een jaar, 
burgemeester van Schoonrewoerd 
zou zijn: Een woon-/zorgcentrum 
realiseren zodat de ouderen hier kunnen 
blijven wonen. Samen met de jeugd en 
ouders praten of en waar er behoefte is 
voor sport- en spelgelegenheid. Misschien 
toch maar vast de jeu de boules baan…

49. Vraag van Hetty Kanters-Wijsman: 
Hoe bevalt het je in Schoonrewoerd?: 
Het bevalt ons erg goed, nog steeds een 
soort van vakantiegevoel vanaf de eerste 
dag dat we hier zijn komen wonen. We 
komen uit Houten waar we 20 jaar met 
veel plezier gewoond hebben.

50. Aan wie moeten we de volgende 50 
vragen stellen: Marit Visscher. 

 Welke vraag moeten we van jou aan 
deze persoon stellen:  Wat is het meest 
impulsieve wat je ooit hebt gedaan?

 
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. 



  

Nieuwe en 
gebruikte motoren 

 

 
 

Honda / Suzuki dealer 
 
 

 

schilderwerken
beglazing 

totaalonderhoud

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



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

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

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

Welkom in 
(Spirituele) 
Boekhandel 

De 
Kraanvogel

Open: 
di + za 
10.00 – 17.00  

en  
woe, do, vrij
13.00 – 17.00 uur

The Careercoach ondersteunt u bij:

Loopbaanadvisering / Coaching /
Assessments / Outplacement

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



Nieuws van de Noachschool
De zomervakantie ligt inmiddels al weer 
een hele tijd achter ons. Het is herfst in 
Schoonrewoerd. Soms kunnen we genieten 
van de zon en een andere keer valt de regen 
met bakken uit de lucht!! Gelukkig hebben 
we een prachtige school waar we lekker 
warm en droog zitten, ook al 
wordt het, met 184 leerlingen, 
allemaal wel erg  krap. Zoals 
het er nu naar uit ziet zullen we 
vanaf januari starten met een 
instroomgroep voor de nieuwe 
kleuters. Met de gemeente 
Vijfheerenlanden zijn we 
in overleg voor uitbreiding 
van het huidige gebouw. 
Er wordt gesproken over 
driehonderdvijftig vierkante 
meter uitbreiding (momenteel 
hebben we duizend). De huidige 
school is op 130 leerlingen 
gebouwd en de prognose voor 
over 25 jaar is dat we ruim 200 
leerlingen zullen hebben. De 
gemeente heeft besloten dat we niet naar de 
voormalige Regenboogschool hoeven met één 

of twee groepen, maar dat er uitgebreid mag 
worden. De wethouder heeft gezegd dat het 
bij de gemeente hoog op de prioriteitenlijst 
staat. Wordt vervolgd dus…    

De decembermaand staat voor de deur. Een 
gezellige en hoopvolle tijd! We kijken uit 
naar het kerstfeest en de kerstviering met de 
kinderen! Dit jaar zal de organisatie in verband 
met corona anders moeten dan voorgaande 
jaren en dat is best een uitdaging! Ik ga u 
allemaal iets vertellen over onze belevenissen 
op de Noachschool.
 
School zijn in coronatijd
De leerlingen komen elke dag gewoon naar 
school; de lokalen zitten vol, nieuwe leerlingen 
stromen in en de juffen en meesters (ja, we 
hebben dit jaar twee meesters!) geven les. 

Op het eerste gezicht is er niet veel veranderd 
met een jaar geleden. Maar schijn bedriegt! 
Ouders mogen alleen op afspraak in de school 
komen. We missen de ouders. Even een 
praatje maken, even het lokaal binnenlopen 
en kijken waar we over werken. Ook de 
opa’s en oma’s die een keer binnenlopen. Nu 
moeten we dagelijks heel vaak de handen 
wassen, collega’s afstand van elkaar houden, 
kinderen die thuis in quarantaine zitten missen 
lesstof, vriendjes en het spelen op het plein. Er 
moesten leerkrachten thuisblijven, omdat één 
van hun kinderen koorts had. De kijkmorgen, 
gespreksavonden en overleggen kunnen niet 
fysiek doorgaan, maar liepen via de computer. 
Ook zijn er kinderen die in quarantaine moeten. 
Zij doen hun werk via de computer en kijken 
via een liveverbinding mee in de klas... Het is 
best een heftige tijd, waar we zo goed als dat 
gaat op anticiperen. Maar toch hopen we dat 
de tijden weer zullen veranderen, dat we weer 



terug kunnen naar het oude normaal. Tot die 
tijd werken we met elkaar binnen alle regels 
hard om de ‘Zorg voor iedereen’ te blijven 
waarborgen. En bedenk… De zon komt elke 
morgen op! Gods trouw kleurt de morgen en 
de avond. Hij is erbij!

Project KLEUREN!
In oktober hebben we in alle groepen gewerkt 
aan het project Kleuren! Een projectweek is 
altijd een feestje. Na de gezamenlijke opening 
werkten de onderbouwgroepen vooral over 
de kleur blauw, de middenbouw over rood 
en de bovenbouw over de kleur geel. Er 
werden proefjes gedaan, er werd geschilderd, 

gebouwd, geknutseld, gelezen, geleerd en 
vooral ook veel samengewerkt. Maar bovenal 
ook plezier gemaakt en genoten! In de school 
was het een drukte van belang. De afsluiting van 
het project is op donderdag. Dan organiseren 
we de projectavond en komen altijd heel 
veel dorpsbewoners een kijkje nemen in de 
groepen, een hamburgertje happen, koffie 
en thee drinken en taart eten…, maar vooral 
elkaar ontmoeten. In deze coronatijd is alles 
anders dan voorheen, maar proberen we als 
dorpsschool ook de verbinding met ouders 
en dorpsgenoten in stand te houden. We 
hadden daarom iets bijzonders bedacht. Op 
de projectavond hadden we een tocht door het 
dorp georganiseerd met vijf pleisterplaatsen: 
de school waar de bezoekers over het plein 
langs etalages konden lopen en het werk van de 
leerlingen konden bekijken, de Gereformeerde 
Kerk waar ze van alles over de dieren in de 
Ark vertelden, de Hervormde Kerk waar de 
kleuren van de regenboog centraal stonden 
en de Hersteld Hervormde Kerk waar het over 
de Ark van Noach ging. Ook hadden we het 

Dorpshuis geregeld voor iets lekkers. Op elke 
plek kregen de leerlingen een kraal waarmee ze 
een kleurrijke betekenisvolle armband konden 

maken. Helaas werd twee dagen 
voor de projectavond bekend dat 
we in een intelligente lockdown 
gingen. We hebben toen 
besloten om de wandeltocht af 
te blazen. Om toch te verbinden 
hebben we op school en in 
de kerken een video van de 
activiteiten opgenomen, die de 
leerlingen en hun ouders op 
de projectavond thuis konden 
bekijken. Zo werd het in veel 
gezinnen toch nog een leuke en 
gezellige avond! 
Ik hoop van harte dat we 
een volgende keer weer een 
‘ouderwetse’ projectavond 
kunnen houden voor alle 
dorpsbewoners en dat we onder 

het genot van een hapje en een drankje op 
onze mooie dorpsschool elkaar weer kunnen 
ontmoeten!   

Kerk-schooldienst
Het project werd afgesloten op 18 oktober met 
de School-kerkdienst, in de drie kerken van 
Schoonrewoerd. In de voorbereiding hebben de 
drie kerken en ondergetekende met elkaar aan 
tafel gezeten om deze bijzondere dienst voor 
te bereiden. Als thema van de dienst hebben 
we het thema van de projectweek genomen: 
‘Kleuren’: Aan de hand van de geschiedenis 
van de Ark van Noach en de kleuren van de 
regenboog als teken van Gods belofte. De 
predikanten zijn in de week voorafgaand aan 
de dienst op school geweest en hebben de 
klassen bezocht. In de klassen werd gesproken 
over het thema, de verwerking en hebben de 
predikanten gebedspunten opgeschreven. 
Helaas konden er in elke kerk maar dertig 
mensen naar de dienst. Gelukkig is alles ook 
online uitgezonden en hebben velen van u 
denk ik één of meerdere diensten bekeken. We 



zijn echt dankbaar dat dit in ons dorp mogelijk 
is en waarderen de band die we als school en 
kerken in Christus hebben enorm. Hij verbindt!

Maatjes lezen
Na de herfstvakantie zijn we een leesproject 
gestart. Kinderen lezen steeds minder en veel 
kinderen vinden lezen minder leuk worden. Nu 

lezen we drie keer per week met een 
maatje. In de praktijk betekent dit 
dat leerlingen van de hogere groepen 
samen (voor-)lezen met leerlingen 
uit de lagere groepen. Gaaf om te 
zien met welk een inzet de jongens en meiden 
van de hogere groepen lezen met de kleuters 
en de leerlingen van groep 3 en 4. Vooral de 
jongere kinderen kijken er naar uit! Erg leuk 
ook om te zien dat de leerlingen in hun rol 
als begeleider zitten en hun taak echt serieus 
nemen. Ook dit is Zorg voor iedereen! 

Mediatoren en De Vreedzame School 
Op de Noachschool zijn we met elkaar 
verantwoordelijk voor elkaar. Een school is 
een samenleving in het klein. Daarom werken 
we met het programma van De Vreedzame 
School. De Vreedzame School streeft er naar 
om kinderen te leren:
• op een positieve en zorgzame manier met 

elkaar om te gaan
• op een democratische manier met elkaar 

beslissingen te nemen

• constructief conflicten op te lossen
• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar 

en voor de gemeenschap
• open te staan voor verschillen tussen 

mensen.
Op 31 augustus, tijdens de opening van het 
nieuwe schooljaar, zijn 5 nieuwe mediatoren 
beëdigd. Ze zijn door de leerlingen gekozen 

en helpen de 
leerlingen van school 
met het oplossen 
van conflicten die 
ontstaan. Dat is niet 
altijd gemakkelijk. 
Daarom hebben deze 
mediatoren een pittige 
opleiding tot mediator 
gehad en vinden 
structureel evaluaties 
met mediatoren en de 
opleider (Juf Janneke) 
plaats. In totaal zijn 

er nu 10 mediatoren op school. Elke dag 
is er in elke pauze een tweetal mediatoren 
aanwezig om kinderen te helpen. Zo bouwen 
we samen aan een Vreedzame School. Zo 
zijn we met elkaar verantwoordelijk voor een 
veilige school, waar elk kind zich thuisvoelt.

Dankdag en schoolontbijt
Op woensdag 4 november was het Dankdag. 
Op school dankten we de Heere God voor 
alles wat we dit jaar uit Zijn hand hebben 
gekregen. En dat is veel! Nieuwe vriendjes en 
vriendinnetjes, nieuwe juffen, nieuw leven, 
gezondheid, een plein om op te spelen, eten 
en drinken.... Allemaal dingen om dankbaar 
voor te zijn. Ook was het een moeilijk jaar in 
sommige gezinnen, een jaar van verlies en 
teleurstelling. Daarom is het goed om daar met 
de kinderen bewust bij stil te staan. We deden 



dat aan de hand van de themamap van de 
HGJB, met het thema: Dank God in alles! Niet 
alleen in de mooie momenten kun je danken, 
maar ook in de moeilijke momenten. Misschien 
juist dan wel. Omdat je dan ervaart (ik spreek 
uit ervaring) dat de Heere God zo dichtbij is 
en je er doorheen helpt en daar anderen voor 
gebruikt! In verschillende kerken in ons dorp 
werd in de diensten aandacht gegeven aan dit 
thema. De leerlingen kregen ook een dagboekje 
rondom dit thema mee naar huis. Op Dankdag 
hebben we eerst met alle leerlingen ontbeten 
op school, het schoolontbijt. De leerlingen 
mochten zelf kiezen in welke klas ze gingen 
eten. Een aantal leerlingen van groep 8 heeft 
bij onze jongste leerlingen geholpen. Het was 
een fijne, leerzame en gezellige morgen met 
elkaar! 
Op deze dag zijn we ook een actie voor de 
Voedselbank gestart. De boodschappenkarren 
in de hal waren te klein om alle meegebrachte 
spullen in op te bergen. Vrijwilligers van de 
Voedselbank hebben de spullen opgehaald en 
waren er erg blij mee!

Kerstviering 2020
Op D.V. donderdag 17 december is 
de kerstviering van de Noachschool 
in de Gereformeerde Kerk van 
Schoonrewoerd. Dit jaar kunnen 
er alleen leerlingen en personeel 
bij de viering aanwezig zijn. Maar… 
op donderdag  17 december 
zenden we de kerstviering live uit 
via www.kerkdienstgemist.nl. U 
kunt dus allemaal meegenieten. 
De viering begint om 19.30 uur. 

Leerling TevredenheidsPeiling 
Sociale Veiligheid (LTP SV)

Elk jaar nemen we 
verschillende peilingen af, 
onder leerlingen, ouders 
en personeel. Afgelopen 
maand hebben we de LTP 
SV onder alle leerlingen 
van groep 5 t/m 8 
afgenomen. De leerlingen 
hebben met hun laptop 
een digitale vragenlijst 
ingevuld. Met de resultaten 
van deze peiling bepalen 
we onze aandachtspunten 
op het gebied van 
sociale veiligheid. De 
vragen gingen over 
acht beleidsterreinen: 
Veiligheidsbeleving, 

Optreden van de leraar, de opstelling van 
de leerling, welbevinden, fysieke veiligheid, 
sociale veiligheid, psychische veiligheid en 
materiele zaken.
We zijn er trots op dat de leerlingen hun 
school waarderen met het gemiddelde cijfer 
8,8. Dat is een negen min! Toch zijn er nog 
verbeterpunten, die we met elkaar op gaan 
pakken.

Kerststukjes voor de ouderen
Tenslotte wil ik u alvast zeggen dat we op 
donderdagMORGEN 10 december (tussen 11 
en 12 uur) onze zelfgemaakte cadeautjes gaan 
brengen bij de ouderen van Schoonrewoerd. 
We hopen dat de meeste mensen dan thuis 
zijn en geen dutje doen. Hoe we het precies 
gaan organiseren weten we niet, maar we 
willen u als ouderen niet vergeten! We denken 
aan u, ook in deze eenzame tijden!

Rest mij u nog allemaal hartelijk te groeten, 
mede namens alle juffen en medewerkers van 
onze school,

Kees de Korte
Directeur Noachschool



* Leeftijd: 18
* Broers/Zussen: 1 broer, Stan (19)
* Hobby’s: Voetballen en met vrien-

dinnen afspreken
* School en opleiding: HBO-V in Den 

Bosch
* Leukste vak op school: Praktijkles
* Ik heb een hekel aan: Liegen 
* Mijn favoriete sport: Voetbal
* Ik kan geen dag zonder: Eten
* Ik lust geen: Ik lust vrijwel alles

* Ik ben gek op: Uitgaan en gezellige 
dingen doen met vrienden

* Ik word kwaad als: Er onrecht is
* Een slechte eigenschap van mezelf: 

Geen geduld
* Mijn favoriete vakantie: Skivakantie
* Mijn favoriete muziek: Vind alle 

soorten muziek wel leuk
* Mijn favoriete app: Instagram
* Het leukste in het dorp: Schoonre-

woerdse mart en het dorpse gevoel
* Dit wil ik worden: Verpleegkundige 

op een kinder-/babyafdeling
* Dit moet anders in het dorp: Alles is 

goed!
* Tip voor jongeren: Doen waar je zin 

in hebt!
* Deze vraag kan echt niet meer in 

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

Waar zie jij jezelf over 20 jaar?
* Ok. Waar zie jij jezelf over 20 jaar?: 

Ik hoop dat ik over 20 jaar met 
kinderen/baby’s aan het werk ben 
en nog wonende ben in Schoonre-
woerd met een leuk huisje en gezin.

* Volgende vragen aan: 
Gabriëlla van Dam 

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

* Naam: Maud Harlaar
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Sinterklaas en zijn Pieten. Al sinds 
mensenheugenis rijden ze met een trekker, 
paard en wagen, of zelfs een mini-treintje 
het dorp in. Maar dit jaar kan dat even niet, 
want door het coronavirus is het niet zo 
handig om met veel mensen bij elkaar te 
komen. Zo voorkomen we met elkaar dat we 
het virus krijgen en vervolgens doorgeven 
aan bijvoorbeeld kwetsbare mensen, zoals 
opa en oma of een oom en tante die al een 
lastige aandoening hebben en voor wie corona 
gevaarlijk is. 

In een gesprek met De Klepper laat Sinterklaas 
weten dat hij dit heel erg jammer vindt. Ook 
het hoofd van alle pieten: Hoofdpiet is via 
een beeldverbinding bij het gesprek. Samen 
kijken we even terug op alle intochten van de 
afgelopen jaren. Hoe vond Sinterklaas dat, 
gebeurden er spannende dingen? En hoe is de 
Sint dit jaar te bereiken? 

Sinterklaas? We reden door de Dorpsstraat met 
de trekker maar ineens kwam er allemaal rook 
onder de motorkap vandaan. Gelukkig was er 
toen heel snel een ANWB-piet die ons kwam 
helpen, hij kwam op een quad aangereden. De 
kinderen konden de trekker vooruit trekken 
aan een touw.’’ 

Sinterklaas lacht met de Hoofdpiet mee. ,,Dat 
kan ik me nog wel herinneren’’, vertelt hij. 
,,Daar was ook Jan van Tilburg heel actief bij 
betrokken’’, weet de Sint. Wat hij daar nou 
precies mee bedoelde is niet zo duidelijk, maar 
dat geeft niet. Soms is de Sint een beetje in de 
war lijkt het wel, maar dat kan als je al zo oud 
bent. Hoe oud bent u nu Sinterklaas? De Sint 
denkt even na. ,,Heel oud’’, zegt hij stellig. 

Maar Sinterklaas, vertel eens. Dit jaar gaat 
de intocht niet door. Wat vindt u daar nu van? 
De Sint gaat ineens verdrietig kijken, z’n 
mondhoeken zakken naar beneden. ,,Het is 
heeeel erg jammer’’, begint de Sint. ,,Ik ben 
teleurgesteld dat het niet kan, maar ik begrijp 
het wel, want evenementen zijn nu eventjes 
verboden door de burgemeester. Ik zei nog 
tegen Piet, hadden we niet alsnog een rondje 
door het dorp kunnen rijden en dat de kinderen 
dan kunnen zwaaien? Maar volgens Piet en de 
burgemeester kon dat ook niet.’’ Piet kijkt ook 

2010

2011
Hoewel Sinterklaas flinke wenkbrauwen boven 
zijn ogen heeft hangen en een grote witte baard 
rondom zijn mond, is het heel goed te zien hoe 
de ogen van de Goedheiligman gaan glinsteren 
en hoe zijn mond lacht, als hij het heeft over 
de intochten van Schoonrewoerd. ,,Die zijn 
altijd heel erg leuk’’, vertelt de Sint. ,,We zijn in 
de afgelopen jaren op verschillende manieren 
vanuit Spanje in Schoonrewoerd aangekomen. 
Ik moet denken aan het treintje van Grard-
Jan, dat was indrukwekkend; met een trekker 
ervoor zijn we door het dorp gereden. Maar 
ook ben ik eens op een vlot aan komen varen, 
met de prachtige oude brandweerwagen het 
dorp doorgereden en in de laatste jaren zelfs 
met een koets met paarden. Fantastisch! Nee, 
Sinterklaas loopt niet, dat klopt. Ik weet ook 
nog dat het een keertje sneeuwde.’’ 
Ook Hoofdpiet begint enthousiast te 
vertellen. ,,Ja, het is zelfs een keer gebeurd 
dat Sinterklaas pech had, weet u dat nog 

2012

Sinterklaas en Piet kijken terug en vooruit



beteuterd. ,,Ik zit hier al mijn pepernoten te 
tellen en toch verveel ik me. Schoonrewoerd is 
het mooiste dorp om naartoe te gaan. Het was 
echt een domper. Ik heb van verdriet al twee 
banketstaven opgegeten.’’ 

Sinterklaas heeft het te doen met de kinderen 
en met Piet. Maar hij vindt het ook leuk om 
terug te kijken naar alle mooie intochten die 
er waren. ,,Piet’’, vertelt Sinterklaas monter, 
,,Piet, weet je het nog, dat we samen met 
de muziekmakers van DES uit Everdingen 
door het dorp reden en dat we voor het eerst 
ook door de Amaliastraat gingen lopen?’’ Piet 
begint ineens te lachen. ,,Ja, Sinterklaas! Dat 
weet ik nog wel.’’ Sinterklaas: ,,De muzikanten 
waren bekaf. Ze hadden alle deuntjes al een 
paar keer gespeeld en toen moesten ze ook 
nog de Amaliastraat in. Ze waren zo moe. 
Daarom hebben we later maar besloten om elk 
jaar een overzichtelijker rondje te maken.’’ Piet 
lacht met de Sint mee. Maar begint weer wat 
beteuterd te kijken. ,,Dit jaar ook geen DES 
door de straten’’, verzucht Piet en hij begint 
weer een zakje pepernoten te tellen. 

,,Maar er is nog wel goed nieuws te vertellen 
hoor.’’ Ineens begint Sinterklaas weer wat te 
glimlachen. Hij schuifelt z’n billen wat rechter 
in zijn zetel en recht zijn rug. ,,Ik ben namelijk 
op tv geweest en op een filmpje op YouTube 

en als ouders dat willen kunnen ze een video-
verbinding maken zodat we via de computer 
kunnen praten. Er zijn ook jonge pieten 
geweest die door de straten zijn gegaan om de 
cadeautjes toch te gaan bezorgen. En er is een 
heuse puzzeltocht door het dorp uitgezet. Voor 
de ramen staan letters die samen bij elkaar 
een zin vormen. Die zin kunnen de kinderen 
insturen bij de Oranjevereniging en zij geven 
de winnaars, namens mij een leuke prijs.’’ 
Piet begint te glimlachen. ,,Dus er gingen wel 
pietjes door het dorp hè, Sinterklaas? Dat is 
leuk nieuws.’’ De sint knikt. ,,Dat is inderdaad 
goed nieuws.’’ 

2013

2014

2015

Sint zucht. ,,Dus Piet, daar heb jij weer 
geluk mee. Omdat ik wat ouder ben en door 
het coronavirus gaat het dit jaar niet lukken 
om met de kinderen in het stampensvolle 
kleine zaaltje van het Dorpshuis liedjes te 
zingen, foto’s te maken en cadeautjes uit 
te pakken.’’ Piet herinnert het zich ook nog 
goed. ,,Ja Sinterklaas! En daarna gingen we 
naar de grote zaal met de oudere kinderen, 
zij kregen ook een cadeautje. Maar die waren 
altijd wat baldadiger he. Zij gooiden weleens 
de pepernoten terug of beweerden dat u niet 
bestaat. Nou, we maken altijd mooie dingen 
mee, he Sinterklaas. Ze beweerden van alles, 
maar u bent nooit ontmaskerd.’’ Sinterklaas 
moet glimlachen. ,,Zo is het maar net.’’ 

Over de toekomst is Sinterklaas heel positief. 
,,Er zijn steeds meer kleine kinderen in het 
dorp, mede dankzij de jonge mensen die in 
de Amaliastraat wonen, dus we gaan volgend 
jaar gewoon weer naar het Dorpshuis, door 
het dorp rijden en achter de muziek aan.’’ 
Piet veert op van zijn stoel. ,,Dat is mooi 
Sinterklaas. En blijft dan alles hetzelfde?’’ De 
Sint kijkt bedachtzaam voor zich uit. ,,Weet je 
Piet, ik denk dat er wel iets kan veranderen. In 
Schoonrewoerd zou het best wel eens kunnen 
dat er elk jaar wat roetveegpieten bij komen 
of pieten in verschillende kleuren.’’ 



Piet denkt met Sinterklaas mee. ,,U bedoelt 
omdat we niet zo vaak meer door de 
schoorsteen komen, Sint?’’ Sinterklaas: ,,Dat 
klopt Piet. En weet je nog dat je zo boos was de 
laatste jaren met die gevaarlijke zonnepanelen 
op het dak?’’ Piet begint met stemverheffing 
te praten: “Ja! Sinterklaas! Dat was gevaarlijk 
he, met het paard op het dak. We gleden uit 
en gelukkig kon u zich nog met uw staf aan 
de nok van het dak vasthouden, anders was 
u naar beneden gevallen.’’ Sinterklaas knikt: 
“Inderdaad Piet. Dat ging maar net goed. 
Toen hebben we met de schrik in onze benen 
besloten om minder op het dak te gaan en de 
schoorsteen te gebruiken als ingang, maar om 
andere ingangen te vinden.’’  

kinderen en hun ouders om met Sinterklaas te 
videobellen. ,,Ik ben zo’n beetje de Zoompiet’’, 
vertelt Piet Thymo. ,,Voor 35 euro lukt het ons 
om een kwartier in verbinding te staan met 
Sinterklaas die dan ook precies weet welke 
kinderen hij voor zich heeft, welke cadeaus ze 
willen en of ze nog een beetje lief zijn geweest.’’ 
Sinterklaas luistert aandachtig naar de plannen 
van de Zoompiet en veert op. ,,Jazeker! Want 
hoewel ik niet in het dorp aankom, heb ik het 
Grote Boek gewoon bij me hoor. En ik zal dan 
bij de open haard eens in het boek kijken hoe 
de kinderen het dit jaar hebben gedaan en 
of ze al een mooie tekening voor mij bij de 
burgemeester hebben bezorgd, zoals dat op 
het Sinterklaasjournaal is uitgelegd.’’ 

2016

2018

2017

De Sint is opgelucht omdat er allemaal mooie 
nieuwe plannen zijn. Ook de Hoofdpiet is 
tevreden en gaat verder met het tellen van de 
pepernoten, de Zoompiet gaat z’n cameralens 
poetsen en zoekt een mooie plek bij de open 
haard. Het interview is voorbij. Maar dan wil 
Sinterklaas nog een ding zeggen: ,,We komen 
volgend jaar echt weer in het dorp aan. Het 
komt goed en dan komen we met een zak vol 
vaccins weer terug. Beloofd.’’ 

Wie in contact wil komen met de Zoompiet  
kan hem bereiken via: www.huisfeestje.net/
videobellen-met-Sinterklaas 
Van de kosten: 35 euro, gaat 10% naar de 
Oranjevereniging Schoonrewoerd. 

Gijs Kool
Piet kijkt bedenkelijk voor zich uit. ,,Maar 
Sinterklaas, best veel Pieten lijken op 
Schoonrewoerders. Als we weinig roet op ons 
gezicht hebben, dan denken ze misschien 
dat we dubbelgangers zijn?’’ Daar moet 
Sinterklaas nog eens over nadenken, zet 
hij. ,,Ja, Piet, dat kan, maar ik denk dat het 
goed komt. Echt. Daarbij zei je dat sinds het 
sluiten van de Regenboogschool de kinderen 
Sinterklaasliedjes minder goed zingen? Dat 
kan ook flink verbeteren de komende tijd. 
Ik kom volgend jaar echt weer luisteren in 
Schoonrewoerd.’’ 

Hoe het dit jaar gaat? Videopiet Thymo heeft 
een idee. Hij maakt het dit jaar mogelijk voor 

2019
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Voortgang prachtproject
In de vorige uitgave is er een mooi verslag 
geschreven over de activiteiten hier op 
Dorpsstraat 23. Intussen zijn we maanden 
verder en ogenschijnlijk is er niets gebeurd, 
alleen het open gegraven erf en alweer een 
container verraden dat er nog gebroken wordt. 
Bezorgd vragen mensen zich af of er nog wel 
iets van de woning zal overblijven?! En ja, we 
gaan tot op het bot, maar het eind van slopen 
is nu echt in zicht.

Het dak is inmiddels bijna klaar en geïsoleerd 
volgens de laatste standaarden. Het was een 
zoektocht om de juiste materialen te vinden 
om de integriteit van het geheel te bewaren. 
Zoals al is geschreven is het de bedoeling 
zonder pur, kit en gips te werken. Tot dusver 
is dat nog het geval… Tja, als je alleen maar 
sloopt, is dat natuurlijk makkelijk. Maar de 
opbouw is al in volle gang! Henk Middag is 
prachtige ramen aan het maken. Het worden 
replica’s van de oer-ramen.  We hebben 
kunnen achterhalen hoe ze in 1850 zijn 
geweest en gaan het in ere herstellen, maar 
dan met thermisch betere eigenschappen. Alle 
grondwerkzaamheden zijn klaar, stroom, gas 
en water zijn nu weer volgens norm. Dat was 
nodig ook, stroom zat nog in ijzeren pijpen, 
we hebben zelfs nog loden pijpen gevonden 
en onder de vloer hadden we maar liefst drie 
gaslekken! Het was geen luxe deze ouwe zooi 
eens op te knappen.

We hebben gevraagd wie ons wat meer zou 
kunnen vertellen over de historie van dit huis, 
hierop hebben we één prachtige reactie gehad: 
van Bastiaan de Leeuw! Het zou het script voor 
een film kunnen zijn.

Brief van dhr. De Leeuw:

Ik heb met veel bewondering het artikel in de 
Klepper gelezen over de verbouwing van uw 
huis in de Dorpsstraat. Vooral ook omdat ik zelf 
in 1992 dezelfde ervaring heb gehad met de 
verbouwing van onze boerderij op Kortgerecht 
42-44.
 
Omdat ik na mijn pensionering veel onderzoek 
doe naar de genealogie van mijn familie kwam 
ik in de archieven van Leerdam een grote 
brand op Schoonrewoerd tegen. Deze brand 
woedde op de Dorpsstraat waarbij ook jullie 
huis is afgebrand. Er werden 4 boerderijen en 

twee burger huizen getroffen. In het huis van 
jullie woonde toen Antony van den Berg. Deze 
familie heeft er tot ver in de twintigste eeuw 
gewoond. In het huis van de slager woonde 
mijn over-overgrootvader die ook afbrandde. 
In de archieven vond ik een correspondentie 
tussen de Burgemeester en het O.M. over 
de daders die de brand zouden hebben 
aangestoken. Deze correspondentie staat in 
de bijlage.
Dat deze grote brand veel ellende heeft 
gebracht spreekt voor zich, maar de huizen 
zijn weer snel opgebouwd.
  
Groeten, 
Bastiaan de Leeuw

Deze documenten [overgetypt en op de 
volgende pagina’s afgedrukt, (red)] kregen we 
precies op de dag dat deze verschrikkelijk brand 
170 jaar geleden zich aan het voltrekken was. 
Heel bijzonder en heel waardevol, nogmaals 
bedankt! Na de brand is met groot tempo weer 
begonnen met het herbouwen. Een ding weet 
ik zeker; het waren vaklui! Dit is te zien aan 
alles wat stamt uit deze tijd. Alleen de erker 
en de opbouw voor en achter zijn van na 
1850 blijven staan. Verder is echt alles eruit 
gebroken, niet omdat het niet meer mooi zou 
zijn, maar gewoon verrot of zo belabberd dat 
het geen enkele waarde had het te bewaren. 
De basis van de herbouw is goedbeschouwd 
nog in topconditie! Hierop gaan we verder 
en proberen alles met groot respect weer in 
topconditie te krijgen.

Bij de laatste sloopwerkzaamheden, het 
afbikken van de muren is er een juweel van 
een muur tevoorschijn gekomen. Een met zeer 
oude IJsselsteentjes opgebouwde muur. Mijn 
vermoeden is dat deze stenen echt heel oud 
zijn. Alle bruikbare materialen werden in die 
tijd hergebruikt, circulaire economie hadden 
ze in die tijd allang uitgevonden! 

Tot zover het bericht van Dorpsstraat 23.  We 
blijven nieuwsgierig wat er zich hier allemaal 
heeft afgespeeld en we houden onze oren 
open. Er zijn zoveel mooie verhalen en wellicht 
kunnen we er wat mee, als binnenkort het 
dorp 1000 jaar bestaat! 

Groet, 
Karla & Jan
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Correspondentie:

Brievenboek 1850

No.87 01-10-1850:

Aan de Off. Van Jastitie Gorinchem:
 Ik mij verpligt U Edele bekend te maken met de brand, welke alhier in 
de avond van 28 september en de daarop volgende nacht 6½ woning, 2 schuren 
en 6 hooibergen heeft in de asch gelegd. 
 Het begin is geweest aan de hooiberg van Ant. van den Berg aan de 
publieke weg.
 Nadat de brand gebluscht was, kwam mij een gesprek ter oore, waaarvan 
het hoofdinhoud hierin bestaat dat Herbert Boekelman en Aantje Verrips zekere 
Teunis Kool (arbeidslieden, allen woonachting te Schoonrewoerd) hadden hooren 
zeggen: “Ik had alreeds 6 weken geweten, dat het voorgevallene zou plaats 
hebben!”
 Genoemde personen, mij hebbende laten komen, bevestigden de 2 
eerstgenoemde zulks, daarna T. Kool afzonderlijk ondervragende, ontkent 
eerst zijn gezegde, maar zegt eindelijk: “Ja, ik hebt het gezegd en weet 
nergens iets over en heb het zelf ook niet gedaan”. Op de vraag wie hij het 
dan hed hooren zeggen, en waar hij dat gezegde gehoord had, atwoorde hij dat 
hij dat niet wist. 
Op de aanmerking dat het niet mogelijk was, of hij moest het zelf gezegd 
hebben, antwoord hij nu: ik heb het een hoop mensen, waarvan ik niemand kende 
op de hoek van de markt te Leerdam, hooren zeggen. 
 Op de aanmerking dat het niet mogelijk kon wezen niemand te kennen, 
daar hij zekerlijk 30 jaren even buiten de poort dier stad had gewoond, en nu 
slechts 5 of 6 jaren in deze gemeente, atwoordde hij geheel verward: ik stak 
mijn pijp aan bij een van dien hopen en ging spoedig weg waario ik vraagde wie 
hem dat vuur voor zijn pijp gaf, zegt hij na veel dralens, Wouter Morelisse 
(deze is te Leerdam woonachtig). De verwarde antwoorden van genoemde Kool 
doen mij veronderstellen dat welligt iets bij hem bekend kon zijn, dat met 
de plaats gehad hebbende ramp in verband staat en welligt daadzaken aan het 
licht brengen. 

De Burgemeester

Ingekomen brieven 1850 Sch.

Van de rechtbank 02-10-1850.

N.a.v. uw 2 missiven van 1 dezer, dat ik mij verpligt agt op te merken, dat 
de daarin vervatte mededeeling, betrekkelijk zekere door de arbeider Teunis 
Kool gehouden gesprek, voor alsnog geenen genoegzamen grond kan opleveren 
tot het i9nstellen van een altoos kostbaar geregtelijk onderzoek t.a.v. de 
te Schoonrewoerd plaats gehad hebbende brand in den avond van 28 september. 
 Indien in die missive een spoor te vinden was van eenig vermoeden, 
dat die brand aan kwaadwilligheid is te wijten, en daarvoor bestaande 
redenen opgegeven, dan kan welligt zoodanig onderzoek met eenig effect 
worden geproduceerd, maar zoolang er van niets anders sprake is dan van een 
descours gehouden door een persoon van wiens moraliteit geen woord gerept 
wordt, evenmin van deszelfs betrekking tot personen of eigen kunnen ie ik 
geen grond om voor alsnog aan gezegde Uwe missive enig gevolg te geven. 
 Mogt Ued mij echter later meer bestemde daadzaken of omstandigheden kunnen 
opgeven waaruit aanvankelijk niet vermoeden van opzettelijke brandstichting 
is af te leiden, dan zal ik gaarne dezerzijds alle belendende percelen. 
gevolg dat de volgende schade ontstond:

Brand op de Dorpsstraat in 1850



Atonie van den Berg: woning, bouwhuis en hooiberg
 door hemzelf bewoond schade f 5000,-

Joost de Jong: woon- en bouwhuis en achterhuis
 Bewoond door Cornelis Verrips en 
 Jac, Boekelman schade f 1000,-

Joost de Jong: woon- en bouwhuis en 2 hooibergen 
  schade f   600,-

Geerlof Swamborn: woon- en bouwhuis en schuurberg 
  schade f 1800,-

Johannes de Leeuw: woon- en bouwhuis en 2 hooibergen 
  schade f 5500,-

Brievenboek Schoonrewoerd No. 86:

Aan de CdK
Wij hebben de eer U te berichten van ’t ongeluk dat deze gemeente getroffen 
heeft door de brand , die 4 bouwmanswoningen, 2 woonhuizen, 2 schuren en 6 
hooibergen benevens nog de helft van een bouwmanswoning heeft venield. Om de 
belendende huizen, hooibergen en pastorij te beschermen is door get sloopen 
van heiningen en het uittrekken van een raam on het goed uit de pastorij te 
verkrijgen aan laatstgenoemd pand een schade veroorzaakt van f 15-,-

Brievenboek Sch. 1850

N. 98 17-10-1850
Aan GS
 Bij de verschrikkelijke brand op 28-29 september jl is ook de hulp 
ingeroepen van de spuiten van de gemeenten Leerdam en Asperen, met welke 
hulp het ons is mogen gelukken de brand meester te worden en een punt, dat  
ware het aangetast, welligt de gehele kom der gemeente een prri der vlammen 
ware geworden. Ontzettend en ijsselijk was het gezigt in ’t midden van ’t 
dorp, waar hooibergen, huizen en schuren gedekt met stroo en riet als aaneen 
geschakeld staan en regen van vonken. Of om t zoo te zeggen een vuurregen op 
die ligt vuurvattende stoffen te zien nederdalen. 
 Het lang aanhouden van de brand had bijna de moede krachten van de 
geaffecteerden uitgeput en begon men ontevreden te worden, dat zij niet 
behoorlijk afgelost konden worden, door dien meesten der geaffecteerden aan 
de spuit der gemeente, zoo niet zelve in het ongeluk gedompeld op uit waren 
om hun eigen panden voor het vallen der vonken te vrijwaren of hunne familie 
en buren te helpen redden wat er nog te redden was. 
 Treurig is het bij dergelijke omstandigheden op het platteland gesteld, 
dwang of middelen van geweld niet baten en is men alzoo verpligt zachtere 
maatregelen te nemen. 
 Drank, ongelukkig drank, is het waarmede men moed inprenten en orde 
handhaven moet. 
 Na dit voorval zijn rekeningen ingekomen op welker afdoening wij het 
eerst willen bedacht zijn. 
 Wij vragen dit te mogen doen uit rekening 1949-1850.

Dat er getwijfeld werd aan de oorzaak blijkt uit de volgende maatregelen 
nemen of provoceeren, die zouden kunnen strekken om de dader te ontdekken 
en in handen te krijgen, maar het zou mij dan tevens aangenaam zijn meer 
bepaalde feiten van Ued. te mogen ontvangen t.a.v. verdachte te personen. 
De Officier van Justitie te Gorkum.



 

HONING VAN BIJENBAAS 
Te koop bij Ad & Tineke's dagwinkel. 

Bijenbaas houdt bijen in de natuur.  
De honing is daarom duurzaam en verantwoord,  

zonder poespas. Honing zoals hij bedoeld is,  
lekker voor jou en goed voor de bijen.  



Deze rubriek die, naar ik verwacht, terugkerend 
zal zijn, gaat over een aantal vogels in de 
regio. 
Wij wonen in een prachtig groen dorp dat 
ook nog eens omgeven is door interessante 
natuurgebieden waar vogels niet ontbreken.
Wandelen en fietsen is niet alleen leuk, maar 
ook nog eens goed voor onze immuniteit (de 
bijna dagelijkse boodschap). Dus dat doen we 
en dan scoren we misschien ook nog leuke 
vogels. 
Veel soorten zijn naar warme gebieden 
vertrokken (zonder reisadvies), maar er zijn 
ook veel soorten gebleven (standvogels) en 
we hebben zelfs wintergasten uit het noorden. 

Winterkoning 
De winterkoning is een standvogel; parmantig, 
beetje nerveus en een luide zang met een 
trillertje aan het eind. Je kunt hem (of haar) 
overal tegenkomen, als het maar groen en een 
beetje rommelig is. 
Het mannetje bouwt een aantal nesten en 
het vrouwtje mag er dan een kiezen (geen 
woningnood dus). Maar… als het vrouwtje 
broedt, lokt menig mannetje een ander 
vrouwtje naar een speelnest (dat is dan weer 
minder koninklijk).
Waarom de naam winterkoning als de vogel 
een strenge winter met sneeuw (geen 
insecten) vaak niet overleeft? Daar zit welke 
fabel aan vast?
Zou beter zomerkoninkje willen heten… maar 
ja, die naam is door een aardbei toegeëigend.
Om ‘s nachts de winter door te komen, kruipen 
ze in aantallen tegen elkaar aan (wat ons 
tijdelijk ontnomen is).

Roodborst
Als er een vogel is die op kerstkaarten poseert 
en ons in de winter gezelschap houdt, is het wel 
de roodborst. Een mooie oranje kleur en een 
liefelijke uitstraling maakt hem/haar populair… 
alhoewel ze strijdlustig zijn naar soortgenoten. 
Een deel van onze roodborsten is reislustig 
(echte Nederlanders) en vertrekt in het najaar 
naar het zuiden. Anderen blijven en krijgen 
gezelschap van roodborsten uit Scandinavië, 
Duitsland en Polen. Ze kunnen zomaar jouw 
tuin als winterterritorium kiezen en tikken 
misschien wel op je raam bij aankomst en 
zingen ook nog eens fraai zodra ze gearriveerd 
zijn. 
Oh ja… het zijn insecteneters en daarom kun 
je ze de winter door helpen met bijvoorbeeld 
gedroogde meelwormen en ongekookte 
havermout.

IJsvogel 
Een vogel die tot de verbeelding spreekt is de 
ijsvogel… wat een kleurenpalet!
Ook een vogel in onze waterrijke regio zoals 
het Wiel, een brede vliet, de Huibert, de Waai 
en verderop de Zouwe. Zeker ook de Wetering 
die langs de nieuwbouw (inmiddels oudbouw) 
en de polder Kortgerecht loopt; de broedholte 
zit dan ook ergens in deze route.
De vogel zou beter visdiefje kunnen heten …
maar die is al toegeëigend door een andere 
vogel. De ijsvogel is er wel tijdens de 
winter, maar heeft er niks mee. Tijdens een 
‘Elfstedentochtwinter’ sneuvelt een groot 
aantal. 
Ik woon zelf aan de Wetering en de stok op 
de vlonder over het water is een regelmatige 
visplek. Door mijn raam kijkend zie ik hem dan 
heel alert naar het wateroppervlak speuren... 
maar ook behoedzaam voor bijvoorbeeld 
roofvogels.

Vogels in de regio 



Een duik vanaf de stok is natuurlijk wat 
je graag ziet, dus een tijdje bewegingloos 
toekijken heb ik er dan wel voor over. Een 
ijsvogel scoren… zittend of met grote snelheid 
scherend over het water is toch altijd weer een 
geluksmoment.

Slobeend
Een rondje Wiel is populair met doorlopend 
(toepasselijk woord) zicht op het water met de 
nodige wintervogels. Dat zouden zomaar ook 
wat slobeenden kunnen zijn die herkenbaar 
zijn door bruin met wit, een beetje zwart en 
vooral een groene kop en een spatelvormige 
snavel (voor lekker slobberen). Je kunt ze ook 
zien in polders, vooral plasdrasgebiedjes en 
mooie natuursloten met een hoog waterpeil. 
Gelukkig zijn er steeds meer boeren die een 

plasdrasgebiedje aanleggen, wat niet alleen 
voor de slobeend, maar ook voor andere 
vogels een waar El Dorado kan zijn. 
Op de Wiel kun je nu en aankomende winter 
ook andere soorten zien. Natuurlijk de fuut, 
meerkoet, waterhoen, maar ook kuifeend, 
smient, zaagbek, brilduiker en nonnetje (waar 
komen die namen toch vandaan?)

Misschien een vogelkijker in je bezit?...dat 
geeft veel mogelijkheden. Kijk eens op de 
website van de Vogelbescherming; wie weet 
schiet de Sint of de Kerstman uit zijn vogelslof.
Veel vogelkijkplezier en tot de volgende 
winteraflevering.

Tekst en illustraties
Bas Middelkoop



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 



Moeten we met een pasjessysteem gaan 
werken? Betalen per kg afval? Met bakken of 
zakken gaan werken? Kringloop of stort? 

Afval, we hebben er allemaal mee te maken. 

Bij mij gaat dat dan zo, dat ik voor het meeste 
wel weet waar ik er mee moet blijven:
Gft in de groene bak, plastic en blik in de 
zwarte/oranje bak, papier in de blauwe bak. Het 
glas gaat in de glasbak en bij onze Dagwinkel 
kun je kleding, frituurvet, kleine elektrische 
apparaten en lege batterijen gemakkelijk 
kwijt. Spullen die hergebruikt kunnen worden 
gaan naar de Kringloop en grof vuil kan naar 
het afvalbrengstation. 

En toch, soms denk ik: wat moet ik hier 
nou weer mee? Herkent u dat? En dan gaat 
het voor je het weet bij het restafval in de 
ondergrondse containers. Doen we allemaal 
denk ik. Gevolg is veel te veel restafval. In 
de hele Vijfheerenlanden: ruim 230 kg per 
persoon per jaar, waarvan 70% daar niet in 
thuis hoort! Wat nu?

In de Raad staat momenteel het afvalbeleid 
op de agenda. Hoe om te gaan met teveel 
restafval? Is dit op te lossen met een 
pasjessysteem? Een toegangspas voor elke 
inwoner? Met of zonder betalen per kilo? Hoe 
voorkomen we dat er zwerfafval ontstaat? 
Goed regelen is noodzaak. Maar hoe dan?

Je zou bij de bron kunnen beginnen: voorkomen 
van afval! Zo min mogelijk verpakkingen, bij 
zowel producenten als winkels. Is géén taak 
van de gemeente, maar wel van de overheid.

Ook is hergebruik van producten en van 
materiaal een goede mogelijkheid. Soms 
stel ik me voor dat de Kringloop naast 
het afvalbrengstation zit, compleet 
met een soort reparatie-café om kleine 
herstelwerkzaamheden te doen, en dat je daar 
je nog te gebruiken spullen kunt brengen. 
Naast een compliment krijg je dan een 
tegoedbon en mag je zelf iets uitzoeken bij de 
Kringloop. Mooi toch?

Bij dit alles staat dan ook een nieuw systeem 
voor na-scheiding dat met moderne robotjes 
ofzo al het andere afval nog even nakijkt, wat 
nog bruikbaar is eruit haalt en naar bedrijven 
brengt die dit hergebruiken, die nieuwe 
producten maken van afval. Kan dat? Jazeker! 
Studenten van de TU Eindhoven hebben als 
voorbeeld een auto gemaakt van uitsluitend 
afvalmateriaal: de Luca. Zoek maar eens op, 
best een leuk wagentje. Aan een dergelijke 
manier om van ons afval weer nieuwe dingen 
te maken werk ik graag mee. U toch ook?  

Hoe verder? Lopen we binnenkort met een 
betaalpasje naar de ondergrondse container? 
De Raadsleden hebben inmiddels hun mening 
gegeven over welk beleid er zou moeten 
komen. Dat was best gevarieerd. Het college 
van burgemeester en wethouders komt 
binnenkort met een raadsstuk waarover we 
als leden van de gemeenteraad een besluit 
kunnen nemen. Benieuwd? Volg de Raad! In 
de krant of digitaal: www.vijfheerenlanden.nl 

Nou, 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
Over Afval Gesproken...

Luca van Studenten TU Eindhoven



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!!!! 



Oranjevereniging

 

 

Oranjevereniging in coronatijd 
Het lijkt wel een titel van een boek maar nee 
het is wat het is. Wie had er gedacht aan het 
begin van dit jaar dat er geen of bijna geen 
activiteiten zouden zijn dit jaar? Nou wij zeker 
niet, dus begonnen we vol frisse moed aan de 
speculaasverkoop voor het Sinterklaasfeest. 
Zelfs 2x want toen wisten we al wel: langs 
de deur gaan om te verkopen, 
nee dat deden we niet. Je wilt 
in deze tijd niet je vrijwilligers 
onnodig in gevaar brengen.
De speculaasverkoop werd een 
drive-in. Iedereen kreeg een 
briefje door de deur daar stond 
op dat je kon bestellen maar ook 
zo door de drive-in komen. Het 
was koud op die vrijdagavond 
maar jullie kwamen toch naar 
het dorp voor onze lekkere 
speculaas. Op de vrijdagavond 
bleef er nog wat over dus Jan 
en Carla Frankenhuizen zeiden 
zet maar bij ons neer en dan 
verkopen jullie dat morgen-
ochtend nog even. Om 8 uur 
waren we weer op het dorp 
en als echte marktkooplieden 
brachten we onze speculaas aan 
de man of vrouw en ja hoor we 
waren uitverkocht. 
Maar voor de 2e keer aanbrak 
werden de corona cijfers 
slechter en er kwam een week 
voor tijd een mailtje we mochten 
geen drive-in meer houden maar wel nog 
op bestelling verkopen. Het hele dorp werd 
vlug opnieuw gefolderd dat we alleen maar 
op bestelling mochten verkopen. En ja, de 
bestellingen kwamen met grote getalen binnen. 
Hartelijk dank hiervoor! Het Sinterklaasfeest 
was gered.

Sinterklaasfeest
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de vorige 
klepper hadden we ook hier een heel leuk 
idee voor bedacht. Maar ook dit mag geen 
doorgang hebben. Nee dat betekent niet dat 
er geen Sinterklaasfeest is maar wel op een 
hele andere manier dan wat we gewend zijn 
in het dorp. Eerst maar even met sinterklaas 
bellen want zou hij wel komen uit Spanje maar 
hij komt zeker maar wel werkt hij vanuit huis. 

Het grote pietenhuis op paleis Soestdijk. Maar 
pieten stuurt hij wel naar Schoonrewoerd. 
Alleen die moesten in bad omdat ze te zwart 
waren geworden door alle schoorstenen, 
maar ze hadden geen zeep gebruikt maar per 
ongeluk kachelpoets. Dus dit jaar hebben we 
nog zwarte pieten en volgend jaar zien we wel 
weer. 

Alle kinderen die zich opgegeven 
hebben
voor het feest, daar is piet 
geweest om persoonlijk de 
cadeautjes te brengen. Dit was 
toch nog een groot succes. Alle 
kinderen hebben genoten van de 
aandacht van de pieten.

Speurtocht
Wat gebeurde er in het dorp 
overal verschenen letters voor 
de ramen en de ramen werden 
versierd met Sinterklaas en 
Pieten, cadeautjes, tekeningen 
en wortels. We hadden een 
speurtocht gemaakt in het 
thema van sinterklaas. Er liepen 
al gauw een hoop kinderen te 
zoeken naar de letters en vaders 
en moeders deden ook fanatiek 
mee. Je kon je oplossing 
inleveren bij Agnita of Francis en 
daar kreeg iedereen een lekkere 
zak pepernoten als beloning. 
Aan alle mensen die gehoor 
hebben gegeven aan de oproep 

om je raam te versieren heel hartelijk dank 
dat u meedeed mede daardoor werd het nog 
een veel leukere tocht.

Lampionnenoptocht
Zoals jullie gewend zijn is er op 31 januari 
altijd een Lampionnenoptocht. Wij weten nu 
nog niet of deze door kan gaan maar er komt 
rond die datum wel iets dus hou hiervoor fb en 
de posters in het dorp in de gaten. 
Misschien komt er wel een Lampionnenoptocht 
2.0 wie zou het zeggen. Wij gaan in ieder geval 
proberen weer iets te regelen.

Wij wensen jullie allemaal toch fijne feestdagen 
en een goed 2021 waarin we hopen dat we 
weer naar het oude normaal toe kunnen. 



Sinterklaas 2
02

0





 
 
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



Wandelen in de herfst
Mistmaand november… Mistige nachten 
waar een volle maan doorheen prikt. Mistige 
ochtenden met het oranje van de opkomende 
zon. Mistdraden in de tuin van spinnenwebben, 
het lijken wel parelkettinkjes. Mist boven de 
weilanden, zo mysterieus…

Wandelingen zijn dan zo heerlijk. Het ruikt 
buiten naar vocht, naar rottend blad, naar … 
naar herfst. Zo’n dag was het toen we dachten: 
“Zullen we een rondje Schaapskooi doen?” 
Helaas… dat hadden veel mensen bedacht, 
het was gewoon druk! Heel goed van al die 
mensen, maar wij wilden iets rustigs. We 
reden door naar de Autenase kade. Vlakbij de 
windmolens parkeerden we. Een aantrekkelijk 
laantje langs knotwilgen, stil en vochtig ligt op 
ons te wachten. 

We passeren het bord van het Utrechts 
Landschap; hé, geen honden toegestaan? 
Dat is ook wel fijn. Geen hondenpoep te 
verwachten. De knotwilgen staan met hun 
pruiken rechtop langs de slootkant. Nog niet 
geknot. (Nog NET niet geknot, constateer ik 
als ik halverwege de week langs fiets en er 
druk wordt gezaagd…)
Aan het eind van de laan gaan we linksaf. 
Enkele knotwilgen daar hebben het zwaar. 
Er zitten gaten in de stam. Het lijkt wel een 
gezicht… een beetje spookachtig. 

We blijven even kijken naar de uitkijkpost die 
is gebouwd om uit te kijken over het weiland. 
Misschien niet alleen voor kijken, misschien 
ook voor jagen… 

We steken via een dammetje de sloot over 
en worden getroffen door de spiegeling van 
het water. In het water weerspiegelen de 
knotwilgen haarscherp. Er is geen wind, dus 
het spiegelbeeld is werkelijk rimpelloos. 

Die knotwilgen zijn prachtig. Er groeit mos 
in en soms een varen. Het seizoen van groei 
is duidelijk om. Overal om ons heen staan 
uitgebloeide planten. En ook dat is weer mooi: 
de bijna grafische zaaddozen, de kleuren van 
het achtergebleven blad, de geur van verval en 
het knisperen en ritselen van droog geknakt 
en afgevallen groen. 



Aan het eind gaan we weer naar links, we 
steken een slootje over via een bruggetje. Het 
bankje aan de overkant is net zo groen als het 
gras, niet een plek om te gaan zitten…

De pijl op het paaltje wijst ons de weg… richting 
Kostverlorenweg. We genieten van uitzichten 
op knot-werkzaamheden en doorkijkjes over 
slootjes met bomen aan weerszijden. In een 
klein stukje weiland hangen twee witte reigers 
rond, samen met drie blauwe soortgenoten en 
een ooievaar. Allemaal statige stappers. Wat 
een prachtig en afwisselend landschap en dat 
zo vlakbij huis. 

Het laatste stukje zien en horen we de snelweg. 
Niet het mooiste zicht. Maar de haast die we 
zien op die weg, verdiept nog meer onze eigen 
rust. Stap voor stap, niet sneller, soms zelfs 
even lekker stilstaan… wandelen is prima!

Jolanda & Hans Lemcke   

Bouwen aan 
Overheicop



Vul Schoonrewoerd  
gerelateerde woorden  
in volgens de gegeven
cryptische omschrijving.
Breng de letters over naar  
de gelijkgenummerde vakjes. 
Bij juiste invulling leest u een 
Schoonrewoerds begrip in het 
balkje onder het diagram. 
 
1. Zuivel en vlees koop je 
bij de bakker. 2. Het wapen 
achter de kijker binnenhalen. 
3. Buurman is mijn medemens.  
4. Daar dans ik met mijn 
tafelgenoot. 5. Gedraag je 
fatsoenlijk bij het vissen.  
6. Die man is ouder. 7. Maakt 
dom geluid. 8. Die houthakster 
zit met de handen in het haar. 
9. Denksporten uit de provincie 
Utrecht in opleiding. 10. 
Vermaning van de dominee. 
11.
in de fruitboom? 12. Dom 
schaakstuk. 13. Een weg met 
bomen.

CRYPTOFILIPPINE 116

WIN EEN SCHRIJFPAKKET VAN 
GIJS KOOL SCHRIJFT 
 
Stuur vóór 1 januari 2021 het antwoord, uw 
naam en adres op naar puzzel@dorpskrantde 
klepper.nl. Kijk in de volgende Klepper of u de 
winnaar bent geworden! 

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

DE SCHOONREWOERDSE ZOEKVRETER

Cryptofilippine 137

Antwoord puzzel 136: 
Door ‘t bos rond de wiel 

De prijswinnaar is:
KARIN BAARS, AMALIASTRAAT 4 
De prijs wordt thuisbezorgd.
Gefeliciteerd! 
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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 



Benodigdheden:
 � Plaatje hout van 

35cmx20cm
 � 2 latjes van 40cm
 � 1 latje van 25cm
 � 4 spijkers
 � plastic schaaltje
 � 1 blok oasis
 � 1 meter lint
 � 1 metertouw
 � Dennen groen
 � Eucalyptus
 � Klimop 
 � Rozenbottel of 

ander besje
 � Minimaal 6 

kerstballen
 � Dennenappels of 

ander decoratie 
materiaal 

 � Warme lijm 
(lijmpistool) of 
ijzerdraadjes 

Instructie:
 - Leg de twee latjes van 40cm tegen het latje van 30cm en spijker deze vast.
 - Zet het framepje vast met spijkers op het plankje.
 - Laat de oasis vol trekken met water (niet onder water duwen!).
 - Leg de oasis op het plastic schaaltje en snijd de randen schuin af.
 - Plaats het plastic schaaltje met oasis op het plankje.
 - Steek het dennengroen, eucalyptus en de klimop gelijkmatig in de oasis (stelen schuin aansnijden 
zodat het gemakkelijker in het oasis blijft zitten).

 - Steek vervolgens de rozenbottel in kleine stukjes verdeeld tussen al het groen.
 - Bind het touw en lint om het frame.
 - Knoop de kerstballen op verschillende hoogten aan het touw/lint.
 - Lijm of steek de overige kerstballen (met ijzerdraad) in het bloemstuk.

Geef het geheel een mooi plekje en genieten maar!
Giet af en toe wat water in het plastic schaaltje om er zo lang mogelijk van te genieten.

Het frame en de materialen kunt u zelf maken en aanschaffen. 
Ook is het mogelijk om het frame (€10,-) en/of het materiaal (€12,50) te bestellen bij Natuurlijk, 
06-39398814/06-39623840 of natuurlijk2014@outlook.com t/m 18 december 2020. 

Kerstdecoratie  met  houten  frame



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



DE OUDE DEUR
een Schoonrewoerds kerstverhaal

De schemering was ingevallen. Straatlantaarns 
floepten aan en het was een drukte van belang 
op het dorpsplein bij de oude kerk waar 
straks de kerstboom opgetuigd zou worden. 
Dat is een jaarlijkse happening in het dorp. 
Loudsounds had een box aangesloten waaruit 
kerstmuziek klonk. Er stonden vuurkorven 
waar een ketel boven hing waar chocolademelk 
in opwarmde. En tot grote vreugde van jong 
en oud sneeuwde het, van die prachte grote 
vlokken die zo lekker plakken.
Wat een extra verrassing die sneeuw; het had 
in geen jaren zo gesneeuwd als het nu deed. 
Sneeuw maakt in iedereen weer het kind los.
De sneeuwballen vlogen heen en weer over de 
Dorpsstraat, de jeugd was aan het dollen en er 
werd gelachen en gejoeld. De ouders stonden 
er met plezier naar te kijken, een enkeling 
kon zich niet beheersen en deed mee. Andere 
ouders hielden de kleintjes een beetje uit de 
vuurlinie. Iemand opperde om een sneeuwpop 
te maken, en al gauw stonden -een beetje 
uit de gevarenzone- ouders met de kleintjes 
een sneeuwman te maken van allemaal 
sneeuwbollen.

Het was een gezellige drukte op het dorpsplein 
en de dorpelingen wachtten eigenlijk op de 
komst van de burgemeester, maar niemand 
vond het erg dat hij wat later was dan gepland.
Ah! Daar kwam de burgemeester aan. Hij was 
lopend gekomen omdat de weg zo mooi wit 
was en hij genoot om de sneeuw onder zijn 
voeten te horen knirpen. “Dus met excuus 
voor de vertraging”, zei hij. Na een korte 
toespraak over Kerst in het dorp en hoe leuk 
het was om dit met z’n allen samen te vieren, 
hing hij als eerste een kerstbal in de boom. De 
wat oudere jeugd vond het maar een beetje 
kinderachtig om de boom te versieren en bleef 
elkaar bekogelen en inzepen. Maar ze bleven 
wel in de buurt om straks aan de versnapering 
deel te nemen. De geur van net gebakken 
speculaas van de bakker rook zo heerlijk over 
het dorp en de warme chocolademelk zou er 
ook wel in gaan.
Die chocolademelk werd opgewarmd in een 
huis aan de Dorpsstraat en werd door drie 
vriendinnen, Jana, Zir en Minca naar de ketel 
boven het vuur gebracht. Zo liepen ze een 
paar maal heen en weer. De burgemeester, die 
dus al een poosje van huis was, moest even 
naar het toilet en liep met de vriendinnen 

mee naar binnen. Het huis was onlangs 
helemaal opgeknapt en zag er van binnen fris 
geschilderd uit. Alleen een oude houten deur 
stak een beetje vaal af tegen de rest. Ah ja, 
dacht de burgemeester, dat zal de wc zijn.  Hij 
deed de deur open en stapte naar binnen. En 
weg was de burgemeester.
Die oude vale deur bleek geen gewone deur, 
maar een bijzondere deur die toevallig pas 
gevonden was toen de bewoners van het huis 
aan het verbouwen waren gegaan. Het bleek de 
deur naar het verleden te zijn. De vriendinnen 
zagen de burgemeester verdwijnen en 
aarzelden geen ogenblik. Ook zij stapten over 
de drempel. Misschien deden ze dit omdat ze 
de burgemeester wilden redden? Of misschien 
ook gewoon omdat het drie nieuwsgierige 
vriendinnen waren.

PLOF…
Daar stonden ze opeens op de ijsbaan van de 
Wiel. Het zag er gezellig uit. In de hoek stond 
de koek en zopie tent en er stonden mensen 
in kleurige winterkleding bij. Kinderen gleden 
op sleetjes en heel veel waren er aan het 
schaatsen, een enkeling achter een stoel. Een 
paar stelletjes waren aan het zwieren. Het was 
in de namiddag en de zon scheen. Het vroor 
en rook fris, gemengd met de geur van warme 
appelen en chocolademelk. 

Maar er klopte iets niet helemaal en het 
duurde even voordat Zir, Jana, Minca en de 
burgemeester het doorhadden. De zon, het 
ijs… ze waren een aantal jaren én uren terug 
in de tijd geraakt! Ze keken rond en zagen 
dat er her en der mensen in groepjes stonden 
te praten. Het leek of er iets niet helemaal 
in orde was. Links stonden een paar oudere 
dames in dikke wollen mantels gebogen over 
een bundeltje op een slee. Daar wilden de 
vriendinnen meer van weten. En dan was er 
ook nog de burgemeester die wat verloren op 
het ijs rondliep en een paar keer bijna uitgleed. 
Die arme ziel. De vriendinnen besloten zich op 
te splitsen, te gaan luisteren wat er aan de 
hand was en de burgemeester te helpen. 

Jana besloot de burgemeester even weg te 
leiden van al het gedoe op de bevroren Wiel. 
Hij was nog niet zo lang de burgervader 
en ondanks dat hij al een hele poos in 
Schoonrewoerd woonachtig was, wist hij nog 
niet alles van ons mooie dorp. 
Terwijl Jana en de burgemeester naar de 
rand van de Wiel liepen, kwam uit de bomen 
een vrouw met blonde krullen hen tegemoet. 



“Goeiedag”, zei ze, tegen de burgemeester, “Ik 
kom u halen voor een reisje door een stuk van 
onze Schoonrewoerdse geschiedenis. Tenslotte 
zult u in 2023 het 1.000-jarig bestaan met 
ons gaan meevieren en dan moet u wel op de 
hoogte zijn van wat belangrijke gebeurtenissen 
en spraakmakende mensen.”
De goede fee lachte smakelijk toen de 
burgemeester weer een keer bijna uitgleed en 
hielp hem van het ijs. “Ik hoop niet dat u het 
erg vindt dat ik moest lachen”, zei ze.” Maar u 
bent best wel grappig.” De burgemeester kon 
wel wat hebben, gelukkig, dus liet hij zich met 
een gerust hart aan de hand nemen en begon 
de “vogelvlucht” in het jaar 1023, het jaar 
waarin Jan van Arkel ons Schoonrewoerd heeft 
gesticht. Toen bestond deze omgeving vooral 
nog uit polderland en boerderijen.  

Al snel vormden kerk en kroeg een belangrijk 
onderdeel van de soms ruige geschiedenis 
met plundertochten en belegeringen. De 
burgemeester luisterde aandachtig en schudde 
af en toe zijn hoofd. Al dat geweld!
Schoonrewoerd werd in het jaar 1573 ook 
nog eens getroffen door een dijkdoorbraak, 
wat een grote inbreuk gaf in het leven hier. 
Zelfs de boerderij die daar aan de dijk stond 
werd meegesleurd door het kolkende water. 
Het verhaal gaat dat de boerderij nog onderop 
de bodem van de Wiel staat. Er woonde een 
gierige boer in met zijn gebochelde zoon. Zij 
hadden geen medelijden met de armen en 
werden ervoor gestraft, zegt men. Maar dat is 
een ander verhaal…
Deze dijkdoorbraak heeft er echter wel voor 
gezorgd dat het dorp nu ook bekend staat om 
zijn grootste Wiel van Nederland, waar wij 
’s zomers allemaal graag in zwemmen en op 
schaatsen in de winter.  

Maar er scheen iets niet goed te gaan daar op 
het ijs. Een van de drie vriendinnen, Minca, 
ging erop af.  Zij zou het varkentje wel even 
wassen, als dat nodig was. Maar er bleek niet 
veel te wassen in deze vrieskou. Wat Minca zag 
was dat de groep dames in de wollen mantels 
zich met veel “ooch!’ En ‘aaaah, wat zielig!’ 
bogen over de slee die in hun midden stond. 
Ze liep ernaar toe en gluurde langs een paar 
dames naar de slee. Daarop lag een vreemd 
pakket gewikkeld in een mantel van een van de 
dames. Er staken twee lange oranje sprieten 
uit. Het duurde even voordat ze door had dat 
dit twee poten waren. In de jas lag een ooievaar 
gewikkeld. Het was de groentenvrouw die haar 
mantel om de ooievaar had gewikkeld. Zij kon 

wel tegen een beetje kou, in haar schuur was 
het in de winter ook nooit echt warm. 
“We vonden juffrouw Klepper bij de koek 
en zopie, helemaal verkleumd”, legde de 
groentenvrouw uit. Vanaf de slee bibbert die 
arme juffrouw Klepper: “Ik heb het zo koud. Al 
mijn familie is naar Zuid-Afrika gegaan toen ik 
net even zat te dutten. Ik weet de weg niet in 
mijn eentje dus dacht ik: dan blijf ik lekker in 
Schoonrerwoerd. Daar is het gezellig, maar ik 
heb het zo klepper de klepper koud!”
Een dame van de breiclub die bij het groepje 
stond, opperde om gelijk te gaan breien 
voor juffrouw Klepper: sloffen, een sjaal en 
vleugelwarmers. Hevig knikkend en opgewekt 
kletsend sloten een paar andere dames van de 
breiclub zich bij dit idee aan. Samen gingen ze 
naar huis om gelijk te gaan breien. Intussen 
vertelden ze elkaar verhalen en dronken ze 
een glaasje glühwein. Misschien ook wel een 
paar glaasjes, want de stemming zat er al 
gauw goed in. “De dames hebben het naar hun 
zin, zo te horen”, zei de burgemeester tegen 
de goede fee toen ze langs het huis kwamen 
waar de breiclub bezig was. Dat was in een 
mooie boerderij in ‘de Buurt’. 

Door de eeuwen heen ontwikkelde 
Schoonrewoerd zich tot een welvarend dorp, 
met veel gemengde boerenbedrijven en veel 
fruitteelt, daar staan nog voorbeelden van 
op de mooie Dorpsstraat. En ook werd hier 
de melkfabriek gevestigd, waar al die boeren 
uit de omgeving hun melk kwijt konden. Daar 
wordt de Leerdammer kaas gemaakt.
Ook andersoortige ondernemers waren er, 
zoals bakkers, een smid, een drogist, een verf- 
en behangwinkel, een slagerij, een kleermaker 
(die bovenop zijn tafel de aangemeten kleding 
zat te maken) een groot gemengd bedrijf in 
landbouwmachinerie. En tot op heden zijn 
er veel ondernemende Schoonrewoerders te 
vinden in ons dorp.

Een (oude) bekende was de Dorpswinkel/
kruidenier, omdat veel Schoonrewoerders daar 
hun boodschappen doen en een praatje komen 
maken. Diezelfde kruidenier stond nu met 
een wollen muts en een grote frons op zijn 
gezicht in de buurt bij de koek en zopie op het 
ijs. Hij was net aangekomen met een lading 
broodjes worst, melk, suiker en cacao voor 
de chocolademelk. Met een aantal anderen 
stond hij naast de ijsveegmachine, een echte 
Zamboni, de trots van de ijsmeester die vlakbij 
de Wiel woonde. De ijsmeester was ten einde 
raad. “Weer kapot!” riep hij. Bij dit groepje 



was ook Zir, de derde vriendin, aangehaakt. 
“Wat zeg je nou?”, vroeg ze. “Waarschijnlijk 
opzet in het spel”, antwoordde de kruidenier. 
“Ach dat meen je niet? Wie doet nou zoiets? 
Dat zal hier toch niet gebeuren?” 
“Al een paar maal achter elkaar en als hij 
gemaakt is, is het de volgende dag weer raak. 
En dan wordt er ook nog een zooitje op het ijs 
gemaakt!”, zei de ijsmeester. 
“Wat treurig, wie verzint nou zoiets? En hoe 
sneu kun je zijn?” Intussen waren er nog wat 
meer mensen bij komen staan. Iedereen vond 
het vreselijk jammer en er gingen stemmen op 
dat er wat aan gedaan moet worden. “Iemand 
moet de wacht houden”, was de slotsom.  
“Ach, dat hebben wij ook geprobeerd”, zei de 
ijsmeester verslagen, “maar we zien niks. Het 
is alsof het iets magisch is. We zien niemand, 
we moeten echt iets anders verzinnen, iets 
origineels.”

De kruidenier, die graag voor elk probleem 
een oplossing bedacht, had een idee. Het was 
inderdaad een erg origineel idee. “Waarom 
vragen we juffrouw Klepper, de ooievaar, niet? 
Zij verveelt zich namelijk nogal en ze blijft 
maar klepperen. Als ze wat te doen heeft, zal 

dat wel een stukje schelen. En daarbij, degene 
die de boel saboteert zal niet verwachten dat 
een ooievaar hier een oogje in het zeil houdt. 
Zij kan het van alle kanten bekijken zonder 
dat het opvalt.” Om zijn originele idee kracht 
bij te zetten, tikte hij veelbetekenend tegen de 
zijkant van zijn neus. 
Het idee werd meteen goedgekeurd. 
“Ga even juffrouw Klepper halen, zij is met 
de breiclub meegegaan naar de Buurt”, zei 
de ijsmeester tegen een kleine jongen. Snel 
schoot hij weg. Een belangrijke opdracht van 
de grote mensen! En naar de Buurt, waar vast 
wel wat lekkers op hem wachtte als hij het 
nieuws kwam brengen.

In zijn haast rende het jochie bijna de 
burgemeester omver die op de kruising van 
de Kalverweg stond te luisteren naar de 
verhalen van de goede fee. Hij wist nu dat 
Schoonrewoerd ook heel lang een zelfstandige 
gemeente is geweest met een eigen 
burgemeester en eigen gemeenteraad. “Wel 
lekker overzichtelijk” vond de burgemeester, 
die nu veel meer steden en dorpen onder 
zijn hoede had. Gelukkig zijn er ook enkele 
dorpsbewoners die hun bijdrage leveren aan 

Tekening:  Bas Middelkoop



de gemeenteraad in de ‘huidige tijd’. 
De goede fee wilde eigenlijk niet al te lang bij 
het verre verleden stilstaan, misschien werd 
het tijd om terug te keren naar het hier en nu, 
stelde ze voor. “Gaat u dan ook mee?” vroeg 
de burgemeester, die eigenlijk wel een beetje 
verliefd was geworden op deze goede fee. 
(Ja lieve mensen, het is verder privé hoe de 
burgemeester en zijn goede fee uiteindelijk 
zijn getrouwd en kinderen kregen, maar 
ze leven hopelijk nog lang en gelukkig in 
Schoonrewoerd. We laten hen dus met rust 
onder de lantaarn en de dwarrelende sneeuw 
en met blozende wangen en glanzende ogen… 
en kijken even verder in de Buurt.) 

In de Buurt was de breiclub, inmiddels erg 
vrolijk en luidruchtig van de glaasjes glühwein, 
bezig om juffrouw Klepper aan te kleden. Her 
en der werd er nog een draadje afgehecht en 
toen kon juffrouw Klepper haar outfit proberen 
in de buitenlucht. 
Onder gejuich van de breiclub vloog juffrouw 
Klepper op. Eerst nog wat onwennig met haar 
gebreide vleugelwarmers, maar al gauw met 
sterke slagen van haar vleugels. “Heerlijk 
warm!” riep ze. 
Zij is de eerste en enige ooievaar ooit 
die in plaats van in stemmig zwart-wit 
in vele kleuren heeft gevlogen. Toen zij 
haar vleugels spreidde, zag iedereen de 
regenboog op deze winterse namiddag.
Nadat ze van het jochie gehoord had dat 
ze op de ijsbaan werd verwacht, vloog ze 
daar direct naartoe. En ja, zij wilde wel de 
Zamboni in de gaten houden. 
Langzaamaan gingen de mensen naar 
huis, de drukte werd minder. Juffrouw 
Klepper vloog af en toe een stukje, maar 
hield de Zamboni altijd in de gaten.

BONGGG…  BONGGG… BONGGG…  
BONGGG…  BONGGG…  de kerkklok 
galmde vijf uur over het dorp en de 
wijde omtrek. Een paar laatste kinderen 
haastten zich van het ijs naar huis. En 
daar was opeens iets wat de aandacht van 
juffrouw Klepper vroeg. Daar, vlak naast 
de Zamboni scheen iets te bewegen. Een 
klein figuurtje sloop er naartoe en begon 
eraan te morrelen. Juffrouw Kleppers 
ogen waren erg scherp. Nog steeds had 
ze geen bril nodig. Ze stapte voorzichtig 
naderbij en ineens dook haar snavel 
naar beneden en had ze iets beet. Het 
trappelde en gilde. 
Het was geen kikker, die zitten in de 

winter onderin de modder. Maar wat dan wel? 
Wat spartelde daar zo wild? Het was vrij klein, 
mensen kijken daar gemakkelijk overheen 
maar zij, met haar scherpe ogen, zag hem 
wel. Het zette het op een gillen en schold dat 
het een lieve lust was. De laatste aanwezigen 
op de ijsbaan kwamen er snel aan. Onder hen 
de drie vriendinnen die nu weer samen waren 
en ook de burgemeester en zijn goede fee. 
Juffrouw Klepper deed voorzichtig haar snavel 
open en op het ijs rolde een kleine… kabouter. 

Het was Sad Gnome, een beetje een onhandige 
tuinkabouter die af en toe door het dorp 
zwierf. Niemand wist waar hij echt woonde, 
of bij welke tuin hij hoorde. Eigenlijk heette 
hij voluit Saddeus, maar iedereen noemde 
hem Sad.Sad bleef beteuterd staan. De 
burgemeester vroeg: “Sad, waar ben je mee 
bezig? Was jij degene die de Zamboni telkens 
kapot maakte? En waarom? Waarom zou je 
dingen van een ander vernielen en het hele 
dorp het schaatsplezier ontnemen?” Sad kreeg 
tranen in zijn ogen en keek heel ongelukkig 
om zich heen. “Nou vertel op, waarom doe je 
dit?” Sad zette zijn rode puntmuts recht en 
hees zijn broekje op. 

Tekening:  Trudi Middelkoop



“Ik woon al jaren aan de Kerkweg, in een 
holle wilg. Er wordt altijd totaal aan mij 
voorbij gelopen. Niemand die mij ziet, dus ook 
niemand die me groet of een praatje met me 
maakt.  Bij vreemde gebeurtenissen wordt er 
gezegd ‘ooww, dat zullen de kabouters wel 
gedaan hebben’. Nooit iemand die mij ziet als 
ik iets goeds doe. Elke nacht ga ik erop uit 
om ergens wat recht te zetten, wat rommel 
op te ruimen of een verdwaalde poes thuis te 
brengen. Iedereen vindt dat vanzelfsprekend, 
maar niemand die mij eens bedankt. Net als 
mijn neef. Die woonde in een kastanjeboom 
op ’t Zand, maar hij mocht daar niet blijven 
wonen en nu is hij dakloos geworden. Hij doet 
geen vlieg kwaad en zoekt nog een fijn thuis. 
Ik baal zo vreselijk. Ik voel me zo niet gekend. 
Nu doe ik eens iets wat de mensen niet leuk 
vinden en dan is het hele dorp boos op mij en 
zoeken ze me wél op… Snik.”

Iedereen keek elkaar aan en langzaam maar 
zeker voelde iedereen een rode blos over 
de wangen trekken. Een blos van schaamte. 
Omdat we eigenlijk allemaal altijd het goede 
maar voor lief nemen, maar als er eens iets 
niet gaat zoals we willen, ons heel druk kunnen 
maken. Sad is misschien niet zoals wij, hij is 
een tuinkabouter, en een beetje apart met zijn 
baard en puntmuts…  “Dat we het zover hebben 
laten komen”, dachten de Schoonrewoerders.

De burgemeester keek de kring met mensen 
rond en zei: “Oké, als we jou nou eens lekker 
laten wonen in je holle wilg aan de rand van het 
Sjemmenlaantje, en we zwaaien allemaal naar 
je en zeggen je gedag als we langs komen, vind 
je dat goed? We erkennen je goede werk, want 
je hebt gelijk. Er zijn veel kabouters die goed 
werk doen en daar nooit eens een bedankje 
voor krijgen. We zoeken ook een thuis voor 

je neef, hij kan vast 
wel ergens terecht in 
het dorp. Wat vind je 
daarvan?”
Sad’s verdrietige 
gezichtje klaarde op en 
hij vond het een goed 
plan.“Maar eerst even 
de Zamboni maken; 
fluitje van een cent,” 
zei hij.
Nadat hij de Zamboni 
gemaakt had, brachten 
de Schoonrewoerders 
hem samen naar de 
holle wilg. En daar 
woont hij nog steeds. 
Ga zelf maar eens 
kijken!

BONGGG… BONGGG… 
BONGGG… BONGGG… 
BONGGG… BONGGG… 
BONGGG …

Daar luidde de kerkklok 
nu de zeven uren bij 
elkaar. 
En zoals het bij veel 
verhalen gaat, betekent 
dit dat er dan iets te 
gebeuren staat.
De burgemeester keek 
de drie vriendinnen 
aan, en ze beseften dat 
ze een hele poos waren 
weggeweest van het 

Tekening:  Farhad Foroutanian



dorpsplein en de kerstboom. Ze moesten op 
een drafje terug naar de oude deur!
“Ga maar snel,” zei de goede fee, “ik zorg 
wel dat de kinderen en de mensen op het 
dorpsplein niets gemerkt hebben van jullie 
afwezigheid.”
De burgemeester keek haar dankbaar aan. 
Vervolgens rende het viertal naar de vale oude  
deur van het huis op de Dorpsstraat, grepen 
elkaar bij de hand en…

PLOF!
… Ze waren weer in het huis aan de 
Dorpsstraat. De vriendinnen pakten de laatste 
kan met chocolademelk en liepen ermee naar 
het dorpsplein, terwijl de burgemeester nu 
echt even naar het toilet ging. 
De aanwezigen waren allemaal nog in een 
opperbeste stemming, ze hadden allemaal het 
gevoel dat er iets bijzonders over het dorp was 
gedaald, een beetje vreemd, maar heel mooi 
tegelijk.
Ze verwelkomden de burgemeester met het 
Schoonrewoerdse dorpslied en vroegen of hij 
niet een mooi kerstverhaal wilde vertellen. 
Dat wilde hij wel. De burgemeester pakte de 
microfoon, en nodigde iedereen uit om naar 
voren te komen, zodat ze hem goed zouden 
kunnen horen. “Dit is een bijzonder verhaal”, 
begon de burgemeester. “Een vreemd, 
maar lief verhaal. Eigenlijk heel geschikt als 
kerstverhaal. Het begint zo: 

De schemering was ingevallen. Straatlantaarns 
floepten aan en het was een drukte van belang 
op het dorpsplein bij de oude kerk waar 
straks de kerstboom opgetuigd zou worden. 
Dat is een jaarlijkse happening in het dorp. 
Loudsounds had een box aan gesloten waaruit 
kerstmuziek klonk. Er stonden vuurkorven 
waar een ketel boven hing waar chocolademelk 
in opwarmde. En tot grote vreugde van jong 
en oud sneeuwde het, van die prachtige grote 
vlokken die zo lekker plakken….”

Door Enano Misterioso

Dat is het thema van de kerstsamenkomst 
op 24 december. De gezamenlijke kerken van 
Schoonrewoerd (Hervormde Kerk, Hersteld 
Hervormd Verband en Gereformeerde Kerk) 
zijn volop bezig om binnen de grenzen van wat 
er nu mogelijk is een mooie kerstsamenkomst 
te maken. Door iedereen te volgen, want het 
wordt uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. 

In het dorp zult u de posters zien met daarop 
alle details. 

Met zo’n mooi thema en zoveel enthousiaste 
mensen gaat dat beslist iets heel bijzonders 
worden. Helaas dus niet met elkaar in één 
kerkgebouw, maar wel verbonden met 
elkaar vanuit de kerk, vanuit alle kerken van 
Schoonrewoerd. 

Geef Licht, 
Juist in deze donkere tijd mogen we God 
danken om Zijn Licht in deze wereld. En we 
mogen God vragen om Zijn Licht te blijven 
uitstralen in onze harten. Zodat wij het licht 
ook weer kunnen doorgeven. 

Geef Licht.  

Geef Licht,



Beste Dorpsgenoten,

Waarschijnlijk kent u ons van de taartenmakery. 
Wij vinden het leuk om taarten te maken, uit 
te proberen en op te eten natuurlijk ook. 
Voor de komende kerst hebben wij voor u 
heerlijke toetjes uitgeprobeerd, en wij delen 
een recept met u van een trifle en een  tiramisu, 
die net even anders is.

Schwarzwalder trifle
Nagerecht voor 10 personen

Wat heb je nodig:
 � 2 potten kersen zonder pit (a 700ml per 

stuk)
 � 1 chocoladecake 24 cm (zelf bakken is 

natuurlijk het lekkerst) in dunne plakjes. 
Let op! Er komen 3 lagen cake in voor.

 � 50 ml kirsch
 � 1 pot kersenjam
 � 400 gram kant en klare chocolademousse
 � 400 ml slagroom
 � 2 zakjes vanillesuiker
 � theelepel kaneelpoeder
 � 250 gram mascarpone
 � 100 gram pure chocolade geschaafd
 � 1 grote glazen schaal

Aan de slag:
Giet de kersen af. Beleg de bodem van de 
schaal met plakjes cake. Besprenkel de kersen 
met de kirsch en verdeel de helft over de 
cake in de schaal. Besmeer de volgende laag 
chocoladecake met de kersenjam en leg de 
cake op de kersen. Verdeel vervolgens de 
chocolademousse over de cake, leg er nog een 
laag cake op. Leg vervolgens de tweede helft 
van de kersen op de cake.  Zet de schaal circa 
2 uur (of een dag van te voren) afgedekt in de 
koelkast. Klop de slagroom met de vanillesuiker 
en de kaneel lobbig. Klop de mascarpone in 
een andere kom los en spatel het daarna door 
de slagroom. Verdeel deze room over de trifle 
en strijk het  glad met de achterkant van een 
vochtige lepel. Garneer met de geschaafde 
chocolade. En dan… smullen maar!

Tip: vervang de Kirsch door bessenlikeur of 
25ml bosvruchtensiroop of wat sap van de 
kersen. 

Tiramisu- limoncellotaart
Taart voor 8 personen

Wat heb je nodig:
 � 1 pak lange vingers (28 ST)
 � 100 ml limoncello
 � 2 citroenen
 � 3 tl suiker
 � 250 gr mascarpone
 � 2el  lemon curd 
 � 200 gr (magere) kwark
 � 300 ml slagroom 

Zoete kerst



Bericht van het 
Ouderenkontakt
De enige activiteit die de laatste tijd heeft 
plaatsgevonden is de ouderengym. Deze is 
eerst met het mooie weer een aantal keer 
buiten gehouden, soms tot 
hilariteit van de langslopende 
mensen, maar het werd 
toch maar even gedaan. Met 
behulp van Marja Harlaar 
die zorgde dat alle stoelen 
en materialen afgesopt 
waren en de twee dames 
van de leiding, Marry van 
Santen en Janny Verschoor 
die er voor zorgden dat er 
voldoende afstand werd 
gehouden was dat een fijne 
afleiding en een belangrijke 
bezigheid. We waren trots op 
iedereen.  Daarna mocht het 
ook een poosje weer binnen 
in het Dorpshuis, maar dat 
is nu ook alweer een tijdje 
afgelast omdat de cijfers van 
besmettingen met Corona 
maar niet wilden dalen.
Corona, het is zo’n mooi 
woord wat “Kroon” betekent! 
Maar wat zorgt dit virus voor 
een hoop toestanden die we liever niet willen 
hebben. Het Ouderenkontakt kan nauwelijks 
iets doen voor de groep waarvoor wij in het 
leven zijn geroepen. In ieder geval kunnen 
wel hopen dat het goed gaat met u allen, dat 
de eenzaamheid niet te groot is en dat uw 
gezondheid goed blijft. 

 � 1 zakje klopfix
 � 6 el poedersuiker
 � geschaafde amandelen (ter garnering)
 � springvorm van circa 20 cm

Aan de slag:
Verwarm 100 ml limoncello met het sap van 2 
citroenen en 3 tl suiker en laat dit zachtjes 5 
minuten koken. Schenk het over in een diep 
bord. 
Roer met een garde of spatel de mascarpone, 
kwark en de lemon curd door elkaar. Klop de 
slagroom lobbig met de klopfix en poedersuiker.
Meng de slagroom voorzichtig met een spatel 
door het kwarkmengsel (zachtjes roeren, 
anders verdwijnt de luchtigheid).

Natuurlijk zitten wij er ook over na te denken 
hoe wij u toch kunnen bereiken en daarom 
hebben wij iets bedacht om u een poosje bezig 
te houden.
In de bijgevoegde plaat zitten een aantal 
spreekwoorden en gezegden verwerkt en de 
kunst is om er zoveel mogelijk te vinden. 

Voor een ieder die boven de 60 jaar is en mee 
wil doen (voor de hele goegemeente maken 
Rik, Gerrit en Naomi al een uitdagende puzzel) 
die kan de oplossingen opschrijven en op 
sturen of brengen naar: 
Mirjam den Hertog, Masada 19 of 
Jannette Sinke, Kon. Julianastraat 56

Dip nu de lange vingers kort in de limoncello en 
bedek hiermee de bodem van de springvorm. 
Zorg dat de lange vingers vochtig zijn, maar 
wel stevig. Bedek de lange vingers met de helft 
van het kwarkmengsel. Doe dit twee keer.
Laat de taart minstens 1 uur opstijven in 
de koelkast. Voor het serveren maak je het 
geheel af met wat citroenrasp, poedersuiker 
en geschaafde amandelen. 
Buon appetito!

Wij hebben veel plezier gehad in het maken 
van deze recepten en hopelijk u ook!

Smakelijke groet,
Paula en Mirjam
Taartenmakery



Er is ook nog een aardig prijsje aan verbonden, 
namelijk een leuk pakketje van de plaatselijke 
winkels.
Hier willen we het niet bij laten, houd uw 
brievenbus in ieder geval tot het einde van 
het jaar in de gaten met nieuws van het 
Ouderenkontakt.

In de tussentijd wensen wij niet alleen onze 
ouderen alle goeds en vooral een goede 
gezondheid toe, maar iedereen uit ons dorp 
natuurlijk!!

Het bestuur van het Ouderenkontakt
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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 







Nieuws van de Dorpsvereniging
Het laatste nieuws en berichten van het bestuur van DVS

Vorderingen renovatie speeltuin 
Schoonrewoerd-Oost
Wat betreft de speeltuin in Oost zijn we 
inmiddels weer wat verder gekomen. Marga 
en Rianda hebben een inspectie gedaan bij het 
terrein waar de speeltuin gaat komen, samen 
met een ambtenaar van de gemeente die hier 
over gaat. Hij kon ons wat extra informatie 
geven over wat er wel mogelijk is. En ja, er is 
genoeg mogelijk. Zodoende hebben wij weer 
positieve energie om ons hiervoor in te zetten. 
Helaas bleek de ambtenaar die wij spraken niet 
kundig in het maken van een tekening die we 
kunnen aanleveren bij de gemeente, waarin 
de speeltuin op schaal is getekend. We hebben 
Sjon Sterk bereid gevonden om deze tekening 
voor ons te maken. Sjon heeft inmiddels alle 
maten opgemeten en de randvoorwaarden 
ontvangen. Hij gaat voor ons de tekening 
maken. Zodra deze klaar is, kunnen we deze 
ter goedkeuring aanleveren bij de gemeente 
om het financiële plaatje rond te krijgen. 

Terugblik onderhoud speeltuin 
Theo Vuurensplein 
Op 12 september werd het, door 
omstandigheden die u in de vorige Klepper 
hebt kunnen lezen, helaas geen schuren 
en schilderen in de speeltuin aan het Theo 
Vuurensplein. Aangezien een aantal mensen 
zich wel hadden opgegeven om te helpen, 
wilden we deze dag niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. We hebben met een aantal 
vrijwilligers al het onkruid uit de speeltuin 
verwijderd en alles aangeveegd. We werden 
gezegend met prachtig weer en een lekkere 
kop koffie van Leontine, dus het was goed 
toeven. Zodoende ziet de speeltuin er weer 
netjes uit. Vrijwilligers: bedankt voor jullie 
hulp! 

Het plaatsen van de kerstboom 
in december
Ook dit jaar komt er weer een kerstboom 
op het dorpsplein bij de Hervormde kerk. 
Normaal organiseerde de Dorpsvereniging 
een feestelijke kerstbijeenkomst waarbij de 
boom werd versierd en de burgemeester met 
hulp van de brandweer de piek op de boom 
plaatste. Helaas kan dat dit jaar niet vanwege 
de corona-maatregelen. Maar daar laten we 
ons niet door uit het lood slaan. De kerstboom 
komt er, en de lampjes worden erin gehangen.
We vragen namens DVS aan iedereen die dat 

wil om zelf de kerstballen en kerstklokken, 
engeltjes en andere versieringen op te hangen 
in de boom. Houd daarbij afstand van elkaar en 
laten we met ons allen hopen dat we volgend 
jaar weer allemaal samen de kerstboom 
kunnen optuigen.

Rabo ClubSupport Campagne
De Rabobank Lek en Merwede stelt jaarlijks 
een financiële ondersteuning voor clubs 
en verenigingen beschikbaar. Via de Rabo 
ClubSupport Campagne konden leden van de 
Rabobank in de periode van 5 tot en met 25 
oktober 2020 op stichtingen en verenigingen 
stemmen. Via de Rabobank hebben wij 
ondertussen een cheque ontvangen van de 
Rabo ClubSupport. Wij zijn enorm blij met het 
bedrag van € 395,62!
Dit mooie bedrag gebruiken wij voor een nieuwe 
versie van ons dorpsplan voor Schoonrewoerd. 
Met de update van het dorpsplan willen 
we aansluiten bij de beleidsplannen van 
de gemeente Vijfheerenlanden. Nogmaals 
hartelijk dank aan alle stemmers!

Verkeerssituatie Kerkweg binnen de 
bebouwde kom
De aanpak van de kruising Kerkweg – 
Bongerd is nog niet voldoende om de snelheid 
uit het gemotoriseerde verkeer te halen. 
Snelheidsmetingen hebben laten zien dat 
er structureel te hard wordt gereden. Uit 
de resultaten van de metingen die met de 
‘Smileys’ gedaan zijn, blijkt dat voor het in- 
en uitgaande verkeer het gemiddelde tussen 
41 en 42 km/uur lag. Dit is voor een 30-km 
zone aan de hoge kant. De gemeente heeft 
nu een ingenieursbureau gevraagd om de al 
eerder aangebrachte snelheidsbeperkingen 
onder de loep te nemen en met een voorstel 
voor aanpassingen te komen. Deze worden 
in eerste instantie besproken met de direct 
omwonenden. Hiervoor was een afspraak 
gepland, maar die moest vanwege de 
verscherpte corona-maatregelen worden 
afgeblazen. Er wordt een nieuwe afspraak 
gemaakt zodra de maatregelen dit toestaan.

Ledenaantal Dorpsvereniging 
Schoonrewoerd (DVS)
Net zoals bij iedere vereniging zijn er jaarlijks 
mutaties in de ledenaantallen. Dit geldt ook 
voor DVS. Mensen verhuizen, overlijden of er 



is een andere reden waarom een lidmaatschap 
wordt opgezegd.
Het ledenaantal van DVS was tot voor een 
paar jaar geleden vrij stabiel, tussen de 270 
en 280. Lees: dit is het aantal voordeuren in 
ons dorp, waarvan de meeste leden binnen de 
bebouwde kom wonen. 
Dit is meer dan de helft van het aantal 
voordeuren in het dorp! Dat sterkt ons in 
het vrijwilligerswerk om zoveel mogelijk de 
belangen van het dorp te behartigen richting 
de gemeente VHL, burgerinitiatieven te 
ondersteunen en de leefbaarheid te bevorderen 
in ons prachtige dorp waar we trots op kunnen 
zijn.

Het valt ons de laatste 3 jaar op dat er veel 
leden zijn verhuisd naar een andere plaats 
en nieuwe bewoners ‘van buitenaf’ in het 
dorp zijn komen wonen. Dit vertaalt zich in 
het ledenaantal, in 2019 nog 271 maar in 
2020 gedaald naar 263. Op zich geen aantal 
om ons zorgen over te maken, maar het kan 
altijd meer. Nu zijn wij er niet zo voor om bij 
nieuwe bewoners aan te kloppen en uit te 
leggen waar Dorpsvereniging Schoonrewoerd 
voor staat. We hebben dit jaar de Jaarmarkt 
gemist (en wij niet alleen !). De Jaarmarkt 
is voor ons een goede plek om uit te leggen 
wat Dorpsvereniging Schoonrewoerd kan 
betekenen voor de bewoners en om nieuwe 
leden te werven.

Voor de nieuwe (en alle andere) bewoners 
in ons dorp
Bent u nieuw als bewoner in Schoonrewoerd 
of woont u hier al lang en heeft u interesse 
in een lidmaatschap van Dorpsvereniging 
Schoonrewoerd? Stuur ons dan een e-mail 

met uw naam en adres. U krijgt dan van 
ons een formulier voor aanmelding en meer 
informatie over waar we als vereniging voor 
staan. De jaarlijkse contributie is € 7,50 voor 
gewone leden en voor leden ouder dan 65 jaar 
(peildatum 1 juli) € 4,50. Het lidmaatschap kan 
ingaan vanaf 1 januari 2021. De contributie 
wordt geïnd in de maand september.
Stuur uw gegevens naar:
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com

Een bestuur zonder voorzitter
Wij als bestuur krijgen wel eens de vraag 
wie onze voorzitter is. Het antwoord is: die 
functie is al enige jaren vacant. Kun je dan 
als bestuur zonder voorzitter? Meestal wel en 
soms niet. Tot nu toe doen we het als bestuur, 
met zes ervaren bestuursleden, zonder een 
voorzitter als boegbeeld. In feite hebben we 
een projectorganisatie, waar we ‘de klussen’ 
in wisselende samenstelling oppakken en 
kijken naar de haalbaarheid in beschikbare 
tijd, voorkeur en vaardigheden. Deze manier 
van werken kost wat meer overleg, maar 
functioneert op zich naar behoren. Nu is wel 
zo dat alle bestuursleden 4 tot 5 dagen werken 
en dat er voor sommige activiteiten zoals 
bijvoorbeeld een overleg met ambtenaren van 
de gemeente verlofuren opgenomen moeten 
worden. Een voorzitter die op werkdagen wat 
ruimer in zijn tijd zit zou dan wel prettig zijn. 
Dit is geen noodkreet om de vacature in te 
vullen, maar wellicht dat iemand denkt: dat 
lijkt me wel wat! We zien graag een e-mailtje 
tegemoet. 

bestuur van Dorpsvereniging Schoonrewoerd
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com

� Dorpsvereniging Schoonrewoerd



Na 6 maanden weer thuis
Misschien denkt u: jullie wonen toch op 
Kortgerecht 36? En we zijn geen 6 maanden 
weggeweest uit Kortgerecht. Maar toen we in 
september na 6 maanden thuis in Nederland 
weer met het vliegtuig in Roemenië landden, 
voelden we des te meer: wat we deze plek 
hadden gemist. Ja, we kwamen thuis, wat 
hadden we de mensen gemist, de geur van 
de nog rondrijdende oude dieselauto’s, ons 
huis, het eten. Ja, ook in Roemenië gelden 
de social distance regels. Maar misschien 
kunt u begrijpen dat dit soms even niet lukte, 
want na zo’n lange tijd wil je elkaar even een 
knuffel geven, dan is er behoefte om even 
dicht bij elkaar te zijn. Dan ervaar je wat je de 
afgelopen maanden hebt gemist en wie je hebt 
gemist. En als je dan na 2 -3 weken weer naar 
huis gaat, doet afscheid nemen extra zeer. We 
ontdekken steeds weer dat Roemenië ook ons 
thuis is.

De verhuizing 
In de vorige Klepper schreven we over de start 
van de bouw van het huis voor Tutsa en haar 
gezin. Wat is er in 2 maanden tijd veel werk 
verzet. Toen we eind september aankwamen, 
stonden alle muren al overeind en lag er een 
grote voorraad constructiehout klaar om mee 
aan de slag te gaan. We hoefden het niet alleen 
te doen, samen met broeder Pavel en Ionut, 
en Daniël (een tiener die niet meer naar school 
wil gaan) timmerden we er een paar dagen 

lustig op los. Onder een strakblauwe hemel 
met temperaturen waarbij je denkt, had ik 
m’n korte broek maar meegenomen, ging het 

allemaal razendsnel. 
De kozijnen, isolatie, 
elektra, plafond, 
stucwerk, het liep als 
een geoliede machine. 
Zo gaaf om te zien hoe 
de kinderen hun best 
deden om na schooltijd 
mee te helpen en te 
zorgen dat hun huis 
steeds verder afkwam. 
Op 26 oktober jl. was 
de grote verhuizing! 
Vanuit het oude huisje 
werden de spulletjes 
overgebracht. Onze 
broeders wisten 
een aantal ‘nieuwe’ 
bedden op de kop te 
tikken compleet met 

kussens, lakens en dekens. Wat een vreugde 
voor Tutsa en de kids. Schoon, droog en warm. 



We belden haar de volgende morgen, ze kon 
haar geluk niet op, zo dankbaar. Iedereen die 
op welke manier dan ook heeft meegeholpen 
of bijgedragen, hartelijk dank!

Ontmoetingen 
Als u ons een beetje kent, dan weet u dat 
mensen een grote rol spelen in ons leven. 
Mensen om te ontmoeten, mensen om voor te 
zorgen, mensen om te omarmen, mensen om 
mee te spreken, mensen om van te houden. 
En deze mensen kom je overal tegen. En als 
je ze niet tegenkomt, gaan we ze gewoon 
opzoeken. God geeft zoveel om te delen.

Eerst boodschappenkarren vol ingekocht, 
tassen vol klaargemaakt. Olie, meel, pasta, 
chocolade, snoepjes, brood, groente. En 
dan mochten we delen van wat we hadden 
ontvangen. Ontroerende ontmoetingen. 
We ontmoetten een vrouw die al jaren in 
de rolstoel zit. “Komen jullie helemaal uit 
Nederland, esti Olandez?”. Ze keek Marjan 
ongelovig aan, misschien dacht ze dat alle 
Nederlandse dames blond zijn? Zo blij en 
dankbaar! Anna Banciu nodigde ons even 
binnen. Vol trots liet ze zien wat ze samen met 
haar man verbouwd had. “Loop maar door, 
je zakt niet meer door de vloer, we hebben 
het gerepareerd”. In de keuken rook het naar 
pannenkoeken en natuurlijk moesten we er 
even eentje proeven. Buitengekomen stonden 
andere vrouwen rond de bus te wachten en 
gaven we knuffels (coronaproof ellebogen) en 
lachend namen de vrouwen de boodschappen 
in ontvangst.

Wat zou het leeg zijn als we niemand zouden 
ontmoeten. Dankbaar met een lege bus naar 
huis. 

Alzheimer
collecte

Ondanks de coronacrisis is er een heel mooi 
bedrag binnengekomen: meer dan 900 Euro!
Alle gevers hartelijk dank en niet te vergeten 
hen die onder moeilijke omstandigheden toch 
gecollecteerd hebben. 

Wie lange armen had, kon de bus nog net 
aanreiken. Anderen deden het met de bus 
aan een lange stok gebonden. Weer anderen 
zetten de bus vlakbij de deur en bleven op de 
hen toegemeten afstand staan. 

Wie zegent, zal gezegend worden.

A.K. Wallet



Meer lokale producten in het schap: Ad 
& Tineke’s Dagwinkel gaan een samen-
werking aan met producenten uit Utrecht.

Supermarkt Ad & Tineke’s Dagwinkel uit 
Schoonrewoerd en vijf lokale producenten gaan 
samenwerken om een lokaal assortiment aan 
te bieden in de winkel. De ondernemers worden 
daarbij ondersteund door de voedselmakelaar 
van Lokaal Voedsel Utrecht. Het doel van de 
samenwerking is om te testen hoe bier, honing, 
jams en andere droge kruidenierswaren uit 
de streek een herkenbare positie in de winkel 
kunnen krijgen. 
De Dagwinkel van Ad en Tineke de Jong 
verkoopt al langer producten van dorpsgenoten 
zoals Leerdammer kaas en fruit van 
Landwinkel Van Buuren. “Maar zeker sinds de 
Corona-uitbraak is er een toegenomen vraag 
naar streekproducten. Consumenten willen 
de herkomst achter de producten weten. 
De ondernemer kennen die hun voedsel 
produceert”, aldus Ad. 

Lokaal Voedsel Utrecht
Voedselmakelaar Linette Mak beaamt de 
toegenomen aandacht voor lokale producten 
het afgelopen jaar, alhoewel het een trend is 
die al langer gaande is. “Ik merk wel dat er nu 
momentum is om ondernemers aan elkaar te 
verbinden op het gebied van lokaal voedsel. 
Vanuit een soort collectief bewustzijn dat ze 
samen willen ondernemen en een bijdrage 
willen leveren aan een veerkrachtig en lokaal 
voedselsysteem.” Het LEADER-project Lokaal 
Voedsel Utrecht ondersteunt producenten en 
professionele afnemers in de provincie Utrecht 
bij het vergroten van het aanbod van lokale 

voedsel. Ondersteuning wordt geboden in 
de vorm van advies op maat, leergangen en 
bijeenkomsten waarin het verbinden van vraag 
en aanbod centraal staat. 

Van bijenbazen en jam-makers, tot 
bierbrouwers en chocolade-avonturiers
Eén van de producenten die deelneemt 
aan de pilot is Dominique Linthorst. Zij is 
honing-koningin bij het bedrijf Bijenbaas uit 
Schoonrewoerd. Bijenbaas houdt bijen in de 
natuur op verschillende locaties in Nederland. 
Dominique vindt het belangrijk om hun honing 
lokaal in de supermarkt te verkopen, zodat 
consumenten weten dat er in hun eigen 
regio lekkere producten op een duurzame en 
verantwoorde wijze worden geproduceerd. 
Naast honing van Bijenbaas, worden er ook 
fruitsappen van Boerderij Nieuw Slagmaat uit 
Bunnik verkocht, speciale bieren van Brouwerij 
Hommeles uit Houten, jams-zonder-suiker van 
Fruitbedrijf Van Dijk uit Wijk bij Duurstede en 
chocoladerepen van Choxplore uit Utrecht.

Schatten uit de Streek
De producten worden één-voor-één in de 
winkel en op het schap gepresenteerd, onder 
het label ‘Schatten uit de Streek’. Op de 
vraag waarom de producten niet allemaal 
tegelijkertijd worden gepresenteerd is Ad 
duidelijk: “Net als aan een meisje, kan ik ook 
maar aan één product tegelijk de aandacht 
geven die ze verdient.” De naam Schatten uit 
de Streek is bedacht door de winkelier en de 
producenten. Verwijzend naar de verborgen 
schatten uit de directe omgeving die een 
breder publiek verdienen. 
De producten zijn vanaf vandaag te koop.
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november
t/m 30 november  Tentoonstelling ‘De fabriek, de mensen, de verhalen, het werk’ 

in de Kunstplaats, Markt 7 Leerdam

december
10 december 11:00 - 12:00 uur Rondbrengen kerststukjes voor ouderen, Noachschool
17 december 19:30 uur Kerstviering Noachschool via www.kerkdienstgemist.nl
22 december vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Kerk
24 december  Kerstsamenkomst, Schoonrewoerdse kerken

januari
26 januari vanaf 18:00 uur Ophalen oud papier, Hervormde Kerk
31 januari  Lampionnenoptocht 2.0, Oranjevereniging
 

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 


