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voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer drieentachtig
Het jaar 2010 is begonnen. Schoonrewoerd staat 
meteen goed op de kaart met de winnaar van de 
stadsrechtenprijs: Ad de Jong. Voor De Klepper 
wilde Ad daar graag over vertellen. 
Schoonrewoerd, op dit moment een mooi dorp in 
de sneeuw, want die winter, daar lijkt geen einde 
aan te komen. We zijn die straatjes vegen een 
beetje zat, wel doen, hoor! De mensen die slecht 
ter been zijn, zijn er zo mee geholpen. 

In deze goedgevulde Klepper treft u een grote 
variatie van artikelen aan. Dingen van vroeger 
met de SIA van de hand van meneer Bikker, 
wiens geheugen af en toe een bruisende fontein 
is. Hij leverde ook de foto van het reisgezelschap: 
“De Schoonrewoerdse reisvereniging”. Prachtige 
nostalgie waarmee weer een nieuw begin lijkt 
te zijn gemaakt. Het uitje naar Winterland in 
Maastricht georganiseerd door de Activiteiten 
Commissie van de DVS beviel erg goed en 
gaat vast gevolgd worden door meerdere 
reisbestemmingen. 
Heeft het iets te maken met onze ooievaars, dat 

(vele) Schoonwoerders graag uitvliegen? Ik denk 
aan Isabelle in Mostar en meneer Bikker die dan 
steeds weer hele groepen kinderen meeneemt. 
Dit keer weer een prachtig verhaal met als 
ingredienten: een reis naar Engeland, maar een 
geconfisceerd schip, geen campings en zelfs 
spijbelen. Ik wil u wijzen op enthousiaste jongen 
mensen die in Zambia gaan helpen bouwen 
aan een school. Gerco van de Kraats gaat deze 
zomer met de World Servants ver weg en vertelt 
daarover in deze Klepper.

De scholen berichten u uitgebeid over de 
afgelopen tijd en de komende –ook spannende- 
tijd met de CITO-toetsen in het vooruitzicht. Alle 
hoogstegroepers: veel sterkte bij het maken van 
die toets en het bepalen van je vervolgkeuze. Er 
is meer nieuws van de scholen: er komt een eigen 
echte gymzaal! Lees erover in deze Klepper. Uw 
inbreng daarbij wordt ook nadrukkelijk gevraagd 
en op prijs gesteld. 

Wim Scherpenzeel is in de pen geklommen. Na 
de vijftig vragen waarin hij aangaf dat de vragen 
van Kees den Besten wel iets meer ruimte 
zouden innemen dan in de rubriek vijftig vragen 
zou passen, heeft hij een stuk aangeleverd 
over de geschiedenis van de naam van de 
Vijfheerenlanden.  Hij voert ons terug naar de 
tijd van heeren, heerlijkheden en graven.
De wandeling gaat over het Waterliniepad, een 
nieuwe route langs opvallende resten van de 
Hollandse Waterlinie. Een wandeling door het witte 
sneeuwlandschap en in dat heerlijke zonnetje. 
Soms hoef je helemaal niet op wintersport,… het 
ligt gewoon voor de deur. 

Tenslotte wijs ik u op het koor ‘Zout’. Tijdens 
de kerstviering een heel groot koor, met maar 
liefst 35 extra project-koor-leden, maar normaal 
gesproken een koor van ongeveer 25 enthousiaste 
stemmen. Dat Schoonrewoerdse koor geeft een 
concert op 24 april 2010. Noteer het vast in 
uw agenda, want het wordt heel erg de moeite 
waard.
Het is weer een goed gevulde Klepper. Dank aan 
alle inzenders en veel leesplezier toegewenst. 

Met vriendelijke groet,
 Jolanda Lemcke

De uiterste inleverdatum van kopij voor 
Klepper nummer 84 is vrijdag 26 maart. 
Klepper 84 zal rond 16 april worden bezorgd. 
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Partycentrum Schoonrewoerd 
  
 Met: 

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

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

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

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

 
 

Bouw- en Aannemingsbedrijf 
 

 

 bouwen zonder zorg 
 

 
 
vrijblijvend prijsopgave voor: NIEUWBOUW, VERBOUW,  

ONDERHOUD en RENOVATIE 
 

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



We kregen een foto van de Schoonrewoerdse 
reisvereniging. Deze foto is gemaakt toen 
ze een dag op reis geweest zijn, maar de 
plaats is niet bekend. Ook de datum van de 
oprichting niet, waarschijnlijk in de jaren 50 en 
waarschijnlijk opgeheven in de jaren 70. Veel 
van de mensen op de foto herkende ik zelf wel, 
maar lang niet allemaal. Cees vd Berg wel, die 
wist ze allemaal nog thuis te brengen. Hoewel 
Cees het nu niet makkelijk heeft, ben ik naast 
zijn bed gaan zitten en hij noemde ze allemaal 
op met naam en toenaam. Die zal ik er maar 
niet bij schrijven. Hij vertelde dat Arie Kortlever 
penningmeester was, en die haalde elke maand 
de contributie op. En eens in het jaar zoch het 
bestuur, onder andere Cees Bogerd en Otto de 

de Schoonrewoerdse reisvereniging

Keyzer een bestemming op waar ze dat jaar 
heen zouden gaan. Het was nog in de tijd dat 
Cees als melkrijder 40-liter melkbussen op de 
wagen zwiepte. Die waren toen nog van ijzer 
(± 10 kg), later werden het 30-liter bussen 
nog steeds van ijzer en nog later werden het 
aluminium bussen; Nu zijn er helemaal geen 
bussen meer. En Cees maar vertellen over de 
reisvereniging. Ik kon het niet voorschrijven, 
de hele Klepper zou er mee gevuld zijn. De 
namen waren voor mij het belangrijkste en die 
kun je hier onder vinden. De ouderen zullen ze 
nu wel herkennen. Overigens staan niet alle 
leden van de reisvereniging op de foto. 

Bikker

v.b.n.b, v.l.n.r:
1e rij: Teus Morelissen, Geert den Hartog, Cees den Hartog, Willy Boger, Jaan van Zanten, Dineke 
Blokland, Otto de Keyzer, Nel de Keyzer, Corrie Verrips
2e rij: Jan Morelissen, Arie vd Berg, Lo Blokland, vrouw Blokland, Leen van Beuzekom, Teunis Bor, 
Dick Blokland, Mar vd Berg
3e rij: Roelof Spiegelaar, Gerrie Hol, Leen Morelissen, Nel de Gans, Arie de Leeuw, Alie Spiegelaar, 
vrouw Fortuyn, Toon Fortuyn, Marie vd Vlies, Job Bogerd, vrouw Bogerd, Arie van Renswoude, Cees 
vd Berg, vrouw Moot, Jo Moot, Jan Spiegelaar, Dirk Verrips
4e rij: Arie Kortlever, vrouw den Hartog, Aart den Hartog, Cees Bogerd, vrouw Bogerd, vrouw 
Spiegelaar, Roeli Spiegelaar  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



Woensdagavond 20 januari verzamelden vele 
inwoners van Kortgerecht, Overboeicop, Over-
heicop en Hoogeind zich in De Schaapskooi. 
Zij waren daar op uitnodiging van Landschaps-
beheer Zuid-Holland. Landschapsbeheer Zuid-
Holland maakt deel uit van het samenwer-
kingsverband Landschapsbeheer. Het samen-
werkingsverband, bestaande uit provinciale 
stichtingen Landschapsbeheer en Landschaps-
beheer Nederland, stimuleert en coördineert 
de actieve zorg voor het Nederlandse cultuur-
landschap. 

In de uitnodiging stond: “Op deze avond 
willen wij uw aandacht vragen voor het 
dorpslint … waarin u woont en samen met 
u daarover van gedachten wisselen. Uw 
woonomgeving verandert voortdurend, 
sommige ontwikkelingen zullen daarbij 
door u meer gewenst zijn dan andere. 
Bebouwingslinten vormen één van de grote 
kwaliteiten van het Groene Hart en in het 
bijzonder van de Vijfheerenlanden. De kunst 
is om de ontwikkelingen zo te laten zijn dat 
de landschappelijke-, cultuurhistorische- en 
natuurwaarden die de linten hebben ook 
behouden kunnen blijven, zonder er direct een 
openluchtmuseum van te maken.”
Centraal stond de vraag: “Wat zijn volgens 
u de kwaliteiten van het lint…? Welke 
ontwikkelingen vinden er plaats en zijn die 
volgens u gewenst of niet? Heeft u ideeën over 
hoe de waarden van het lint kunnen worden 
versterkt?” Na een korte inleiding over wat 
waardevolle elementen in ons landschap zijn, 
gingen we aan de slag. In groepen  probeerden 
we op een flap te schrijven waarop wij, in 
mijn geval binnen Kortgerecht, trots zijn. Ook 
raakten we in een stevige discussie over wat 
er aan groenelementen bij zouden kunnen. 
Het ging bijvoorbeeld over bomen naast de 
hekken en dammen aan het begin van het 
weiland. “Mooi, maar voor de agrariër niet 
handig.” “Wie doet het onderhoud?” was een 
vraag die vaak werd gesteld, want er kwamen 
zaken op de flappen als: meer knotwilgen 
en meer (hoogstam) boomgaarden en meer 
meidoorns. Op die laatste boomsoort schoot 
bij de fruitbedrijfsleiders de stress direct toe: 
perenvuur-verspreider, wie houdt dat in de 
gaten? 
Op één van de flappen stond: geen windmolens. 
Wat weer duidelijk maakte dat er zorg leeft 
binnen onze linten: zorg over bebouwing en 
invloed daarop. Met grote betrokkenheid 

bogen ruggen en hoofden zich over tekeningen 
en woorden en plannen. 

Aan het eind van de avond presenteerden 
de groepen hun bevindingen. Gijsbert 
Pellikaan, regiomedewerker De Waarden van 
Landschapsbeheer Zuid-Holland wees ons op 
de mogelijkheid aan de cursus erfbeplanting 
deel te nemen. “Want,” zo meldde hij, “het 
uiteindelijk streven is dat die schop de grond 
in gaat en er iets gaat gebeuren.” Ook meldt 
Gijsbert dat het Landschapsbeheer hulp 
kan bieden bij het aanvragen van subsidies 
voor beplanting en adviezen voor natuur en 
cultuurhistorisch vriendelijk bouwen.  
De plannen van de groepen worden verder 
uitgewerkt door de medewerkers van 
Landschapsbeheer en zullen verwerkt worden 
in een advies. We krijgen dat via de e-mail 
later toegezonden.

Gezien de hoeveelheid ideeën en de 
tegenstrijdige belangen bij een aantal ideeën 
lijkt mij dat een enorme klus: het formuleren 
van een advies. We houden u op de hoogte. 

Jolanda Lecmcke

Een avond over de linten van Schoonrewoerd



natuur- en 
Vogelwacht 
Vijfheerenlanden

Onze ministers en kopstukken zaten in 
Denemarken voor de klimaatconferentie. 
De vrees voor de opwarming van de aarde 
was tastbaar bij het koortsachtig overleg en 
de verhitte meningsverschillen. Intussen 
sneeuwde het in Nederland en waren de 
sloten bevroren. Schaatsen werden uit het 
vet gehaald en lippen, wangen en neus juist 
in het vet gezet. Een groot contrast, voor 
sommige mensen een geruststellend contrast: 
het loopt vast zo’n vaart niet. Maar wie de 
klimaatontwikkelingen echt in de gaten houdt, 
ziet dat het niet meevalt, dat de opwarming een 
realiteit is, een sluipende en vreesaanjagende 
realiteit.

Bewustwording van onze omgeving en van 
hoe we omgaan met onze omgeving, onze 
energiebronnen en ons afval is hard nodig. Meer 
en meer zie je ook dat bewustwording leidt 
tot stappen, bijvoorbeeld: de gloeilamp wordt 
vervangen door energiezuiniger verlichting 
en we gaan plastic nu ook apart inzamelen. 
Aan de bron van bewustwording staat volgens 
mij verbazing over en bewondering voor onze 
omgeving. Genieten van groene vergezichten, 
van vogels, bloemen, reeën, kikkers, 
enzovoorts maakt dat je je bewust wordt van 
het feit dat je dat niet kwijt wilt. Dat je daar 
wel meer van wilt. Dat je daar iets voor doen 
wilt.

Het ultieme seizoen van genieten van nieuw 
staat voor de deur. Geniet bewust, dat kan o.a. 
door u aan te sluiten bij de vrijwilligers van 
de Natuur- en Vogelwacht bij een excursie, 
een dag lekker buiten bezig zijn of een avond 
kijken en luisteren naar de mooie dingen die 
anderen zagen. 
In de Schaapskooi kunt u de gehele maand 
februari en maart genieten van de expositie: 
Kleurensymfonie. Prachtige foto’s van Jan 
Elen en Riet Elen-Doorduyn gemaakt in het 
zuiden van Spanje. “Daar ontdekten we, na 
lang speuren in atlassen en op kaartmateriaal, 
een rivier die ons leven danig zou gaan 
beheersen. … Het stroomgebied van deze 
rivier is geologisch zeer interessant:… de 
tinten die we er aantroffen worden veroorzaakt 
door minerale sporen van o.a. koper, zwavel, 

zink en ijzer.” Het levert foto’s op die de titel 
Kleurensymfonie werkelijk eer aan doen. 

U kunt ook mee op stap: 
7 februari naar het Arboretum bij 
Kalmthout in België. Om 09.00 uur vertrekt 
de groep vanaf de parkeerplaats bij sporthal 
Helsdingen te Vianen. Jules Klees heeft de 
leiding (0347-351499). 

21 februari een vogelexcursie naar 
Zuid- en noord Beveland o.l.v. Eduard 
Polfliet (0347- 372269). Om 08.00 uur wordt 
verzameld bij sporthal Helsdingen te Vianen.

28 maart vogelexcursie in het 
Zouwegebied dichtbij huis dus o.l.v. Bart de 
Groot (0345-615991). Vertrek 8.00 uur vanaf 
de parkeerplaats bij station Leerdam  

Tenslotte graag uw aandacht voor de 
dialezingen:
11 februari 
noorwegen Hardangervidda en Lofoten 
door Stefan Claessens.
25 februari
Weidevogels door Danny Ellinger.
11 maart    
Vissen door Pim Pos.
25 maart 
nostalgie over Oud Vijheerenlanden door 
Gerrit Zijderveld en Aart Horden.

Met name deze laatste avond mag u eigenlijk 
niet missen. Een avond die echt gaat over onze 
eigen omgeving, doorspekt met veel kennis en 
humor. De dialezingen starten om 20.00 uur 
en zijn gratis. 

  

Burgerlijke stand
Overleden
3 december 2009, Helma vd Berg-Witteveld 
in de leeftijd van 55 jaar, gewoond hebbend 
Overheicop 10.

Er zijn altijd veranderingen, die ik niet gemerkt 
heb. Zo is Rob vd Berg met zijn vrouw in april 
al komen wonen in Overheicop nummer 10, 
maar dat is toen niet in de Klepper vermeld. 
Tragisch is, dat zijn vrouw daar maar zo kort 
van heeft mogen genieten. Zij is op 3 december 
overleden en hier in Overheicop begraven.



Geboren

5 december Ylva
Dochter van Jerry en Angela van der Veen

17 december Emma (Margje Emma Theodora)
Dochter van Maurits en Thea Oudenaarden-van 
Vliet, zusje van Ralf

17 december Twan - Zoon van Polly Breur en Sjors Fröhlich, broertje van Sterre

Ingekomen: Wies Out met haar dochter Laura 
vanuit Leerdam naar Brinkstraat 8.

Vertrokken / verhuisd
Mij niet bekend

Overleden in 2009
In de eerste Klepper van 2010 gaan we gewoontegetrouw even terug naar 2009 en staan we stil 
bij diegenen die op ons dorp overleden zijn. Vijftien inwoners overleden, dat is veel voor ons dorp.
8 januari Jan Kersbergen bijna 81
9 februari Bastiaan Klein 81
11 februari Thomas vd Berg 53
13 april Hedy Best 62
24 april Jannigje den Braber-Hazendonk 78
8 mei Anna de Leeuw-Takken 86
14 juni Jan de Jong 93
11 juli Aaltje vd Heiden-de Jong 88
12 juli Dirk de Leeuw 59
26 juli Meta Burggraaf-vd Water 96
3 augustus Arike Johanna Klijn-v Vrouwerff 70
16 augustus Gerritje Jantje Middelkoop-v Santen 89
21 september Johanna Megchelse-de Bruyn 47
12 oktober Gijs Kool 58
3 december Helma vd Berg- Witteveld 55   - Bikker



 

  
 
 

 

Het adres voor huidverzorging,  
advies over voeding en gezondheid 

voor man en vrouw. 
 

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

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

harsen, epileren,  
en nog veel meer. 

 
Voor inlichtingen: 

Mary van Santen 0345 - 61 90 80 

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

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

bekende merken! 
 

Meent 82 – Leerdam
Telefoon: 0345 - 612177

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

 
 

 
 

BLITTERSWIJK SCHOONREWOERD 
Dorpsstraat 55 

4145 KB Schoonrewoerd 

℡ 0345 – 64 12 63 

Email:    blitterswijksuzuki@planet.nl  

Internet:     www.blitterswijksuzuki.nl 

Health & Beauty 



Hier een foto van een groepje kinderen uit de 
tijd dat de SIA nog ongeveer 100 leden had. Zo 
als de kinderen hier op de foto staan, zo zijn 
ze in mijn geheugen geprent. Op een enkele 
na had ik de namen nog paraat, soms moest 
ik even geholpen worden om de namen weer 
helder te krijgen. We zijn nu 20 tot 25 jaar 
verder en nog steeds zien die kinderen er in 
mijn geheugen zo uit.

Velen heb ik nooit meer gezien. Of misschien 
wel gezien, maar dan niet meer herkend. Er 
zijn er die zelf al moeder geworden zijn en die 
al schoolgaande kinderen hebben. Misschien al 
wel kinderen hebben die al zo groot zijn, zoals 
hun moeder hier op deze foto. 

Eigenlijk zou ik alle 100 SIA-leden van toen 
nog wel weer eens willen laten zien. Nu krijgt 
u er hier op de foto een aantal en elders in De 
Klepper ziet u er tijdens een reis naar Engeland 
nog weer een aantal. In een volgende Klepper 
is vast wel weer ruimte om die SIA- wandelaars 
van toen te tonen. 

Bikker 

Uit de oude doos van de SIA

Van links naar rechts bovenste rij: Bep v.d. Water, Anika Blokland, Riane Buyzerd, ? , Liane Bras, 
Ester Brouwer, Adrie v. Zanten, … Haag.
Middelste rij, van links naar rechts: Lodewijk Blokland, Hans van Santen, Jannie de Wit, Aart Jan v. 
Santen, Martijn den Braber, Ineke Langhout, Anne Marie Langhout.
Onderste rij van links naar rechts: Petra van Es, Sandra van Zanten, Karin van Zanten, Corina de 
Keijzer, Andrea den Hertog, Marjolijn de With, Sonja v.d. Heijden, Heleen Bras. 

 
 

 

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



 

 
 
INSTALLATIEBEDRIJF  DEN BESTEN  

 
 

 Voor al uw: 
 
  gas- en waterleidingen 
 
  sanitair – rioleringen 
 
  lood-, zink- en dakwerk 
 
  centrale verwarming 
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Deze mooie zin is het motto van 
de World Servants, een Christelijke 
organisatie die door het meebouwen 
aan huizen, scholen, klinieken en 
sanitatieprojecten wil bijdragen aan 
structurele armoedebestrijding. 
Het unieke aan het World Servants 
project is dat Nederlandse jongeren 
en volwassenen twee tot drie weken 
samen met de plaatselijke bevolking 
aan de slag gaan. Nog unieker dit 
keer is dat een Schoonrewoerdse vrijwilliger 
deel gaat nemen aan een project van de 
World Servants: Gerco van de Kraats van het 
Kortgerecht in Schoonrewoerd gaat samen met 
Anne-Sophie Blokland uit Zijderveld en David 
Zijderveld uit Heicop eind juli voor drie weken 
naar Zambia. In De Klepper willen ze graag 
hun verhaal vertellen.

Een ideaal uitvoeren.
Buiten sneeuwt het (weer) als we aanschuiven 
bij Gerco en Anne-Sophie aan de keukentafel 
op het Kortgerecht. Op tafel liggen de folders 
al klaar met foto’s van mensen in t-shirt, 
platen van warme landen en ook ons gesprek 
raakt overgoten van het warme enthousiasme 
van deze jonge mensen. Het idee om iets te 
gaan doen voor anderen, voor mensen die het 
minder hebben dan wij was er al lang. De stap 
om zich aan te melden bij de World Servants 
is aangemoedigd door David. David is al twee 
keer eerder met de World Servants op pad 
geweest. Zijn verhalen en foto’s inspireerden 
Gerco en Anne-Sophie om hun ideaal ook om 
te zetten in daden. 

Mwishala.
“We gaan met 30 personen en 5 
stafleden naar Mwishala in Zambia. 
Dat ligt ergens in de bush-bush. Ik 
heb het op Google-Earth nog niet 
kunnen vinden.” zegt Gerco. “Het 
is een dorp met ruim 400 kinderen 
en 4 leraren.” Gerco laat een stilte 
vallen. We realiseren ons dat dat 
inhoudt: 1 leraar op 100 kinderen! 
Anne-Sophie vult aan: “Er is een 

lagere school, maar geen middelbare school. 

De dichtstbijzijnde middelbare school is voor 
deze kinderen te ver weg. Een echt beroep 
leren voor hun toekomst kunnen de meeste 
van deze kinderen dus niet. Wij gaan daar 
verder bouwen aan de middelbare school (er 
is al een jaar gebouwd) en werken aan huizen 
voor de leraren, zodat er meer leraren hier 
naar dit dorp willen komen.” 
Maar deze twee 18 jarigen zijn geen metselaar 
of elektricien. Gerco zit in het tweede jaar van 
de opleiding fysiotherapie en Anne-Sophie 
in het laatste jaar van de verpleegkundigen-
opleiding.  Ze zien mijn verbazing. “Nee, wij 
gaan helpen. Er gaan specialisten mee voor 
aanwijzingen en gespecialiseerd werk en we 
werken samen met de plaatselijke bevolking.” 
Er wordt 5 dagen per week gewerkt. Daarnaast 
worden er activiteiten ondernomen met de 
kinderen: spelletjes doen, bijbelverhalen 
vertellen, dat soort dingen. “De bedoeling is 
dat we echt met de bevolking optrekken, met 
hen samen leven en eten wat zij eten.” “Lust je 
dat?” vraag ik met licht afgrijzen, want wat eet 
men in Zambia? “Ik weet niet wat we zullen 
eten, rijst, denk ik, maar verder… ik weet niet. 
Het zal anders zijn dan hier.” glimlacht Anne-
Sophie en ze vertelt: “Zij wassen ook onze 
kleding, bijvoorbeeld, dat vind ik zo’n bijzonder 
verhaal: dat gebeurt heel wat primitiever dan 

Bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander. 



hier, met water uit de plaatselijke rivier. Je 
kleding moet na het wassen dan ook gestreken 
worden om alle beestjes te doden die na het 
wassen achterblijven.” 
Communiceren met de bevolking gebeurt in 
het Engels en er zijn tolken. Er worden ook 
excursies gemaakt naar mooie of bijzondere 
plekken in het land. “Het is eigenlijk een 
werkvakantie,” realiseert Gerco zich, “waarbij 
je het land en de mensen leert kennen en 
iets voor hen doet, waar zij nog lang wat aan 
hebben.”
Dat is de missie van de World Servants. In de 
folder staat dat zo: ‘Vanuit het geloof in Jezus 
Christus wil World Servants mensen enthousiast 
maken en toerusten om zich dienstbaar in te 
zetten in deze wereld. World Servants doet dat 
door het uitsturen van teams die bouwprojecten 
realiseren in ontwikkelingslanden: scholen, 
klinieken, huizen en waterprojecten. 
Deze bouwprojecten zijn onderdeel van 
programma’s van lokale partnerorganisaties 
en dragen bij aan het blijvend verbeteren 
van de levensomstandigheden van een hele 
gemeenschap. Zowel het bouwen als het 
overige programma, waarin thema’s als 
armoede, praktisch geloven en omgaan met 
cultuurverschillen een rol spelen, vinden plaats 
in nauwe samenwerking met de plaatselijke 
bevolking. Deelnemers hebben zo de kans om 
daadwerkelijk te ervaren wat dienstbaarheid 
inhoudt.’  

Inzamelingsacties.
Meegaan met de World Servants betekent dat je 
een deelnemersbijdrage moet betalen. Uiteraard 
betaal je je eigen reis- en verblijfskosten op 
deze manier, maar in je deelnemersbijdrage 
zitten ook vormings/trainingskosten en een 
deel van de bouw- en uitvoeringskosten. Voor 
het Zambiaproject moeten Anne-
Sophie en Gerco ieder 2400 euro aan 
deelnemersbijdrage betalen.
Om dat bedrag bij elkaar te krijgen 
zijn ze allerlei acties aan het doen en 
sponsors aan het zoeken. Succesvolle 
acties, want zeker 2/3 deel van het 
geld hebben ze al bijeen. Wat hebben 
ze gedaan? 
“We hebben op de winterfair in 
Zijderveld gestaan. Daar verkochten 
we nootjes die we bij Den Besten voor 
inkoopsprijs hebben kunnen inkopen 
en met een kleine winst hebben 
verkocht. We hadden spelletjes 
waaraan je voor een kleine bijdrage 
kon deelnemen, dat was ook heel 

leuk.” De ogen van de beide World Servants 
glimmen:”We hebben natuurlijk ook reclame 
gemaakt voor de World Servants.” Trots tonen 
ze ons de t-shirts waarmee ze tijdens de acties 
laten zien waar ze voor staan. Anne-Sophie: 
“Een nicht van mij had een enorm kerstboeket 
gemaakt dat mochten we op inschrijving 
verkopen. Dat leverde flink wat op.” “Oh, ja,” 
vult Gerco aan, “en mijn oma had heerlijke 
appeltaartjes gebakken die we mochten 
verkopen. Dat liep ook goed, hoor.”  
De steun van familie en vrienden is onmisbaar 
bij zo’n project. Dat ervaren ze allemaal. “Maar 
ook merk je dat voor zo’n groot bedrag je 
steeds een andere doelgroep moet proberen 
aan te spreken. Je kunt niet steeds bij je 
familie en bekenden blijven aankloppen.” 
Daarom hebben ze ook een actie gedaan in het 
winkelcentrum van Gorinchem. 
“Tijdens de laatste twee dagen voor Kerst 
hebben we mensen geholpen met het inladen 
van de boodschappen en hebben we voor 
wie dat wilde de boodschappenwagentjes 
teruggebracht. Vaak mochten we dan het 
statiegeld van de boodschappenkar houden en 
kregen we geld voor onze hulp. Het was enorm 
druk, dus ook deze actie liep heel goed. We 
hadden nog wat extra vrienden ingeschakeld 
en konden het werk bijna niet aan.” “Het 
was wel heel koud, hoor.” rilt Anne-Sophie 
nog na. De supermarkten Super de Boer en 
Albert Heijn gaven alle twee ook nog een extra 
bijdrage, want die waren weer erg geholpen 
met het terugbrengen van de karren. “En 
bij Albert Heijn werden we echt verwend. Er 
was daar een kerstbuffet en we mochten zo 
aanschuiven en weer even opwarmen en naar 
het toilet. Aan het eind van de actie kregen we 
zelfs het aanbod om terug te komen straks bij 
de Paas- of de Pinksterdrukte.” 



“We hebben ook meegedaan aan een andere 
ijskoude actie: de oudjaarsduik in een 
recreatieplas bij Voorthuizen.” Deze actie werd 
georganiseerd door de World Servants zelf en 
er hebben ruim 400 mensen aan deelgenomen. 
“Je kon meenemen wie je maar wilde (familie, 
vrienden en bekenden). Iedereen had zelf 
sponsors gezocht en zo leverde ook deze 
activiteit heel veel op. TV Gelderland was erbij 
en een duiker, het was heel goed georganiseerd.” 
Er klinkt bewondering in de stem van Gerco. 
Want 400 mensen die zich verzamelen op een 
betrekkelijk kleine plek, te water gaan zonder 
ongelukken er weer uit komen en zich moeten 
kunnen verkleden, dat is een hele organisatie 
en verantwoordelijkheid. We kijken even naar 
een paar filmpjes die op die dag gemaakt 
zijn. Anne-Sophie en Gerco beleven het weer 
helemaal opnieuw en zijn vol lof over de 
goede sfeer zo met elkaar. “Het was echt een 
prestatie, want het was zo koud. Een aantal 
oud- en nieuwjaarsduiken was geannuleerd 
vanwege de kou. Die van ons ging door!”    

Meer actie-ideeën.
Eind juni moet de deelnemersbijdrage klaar 
staan. In mei is er nog een voorlichtings- en 
kennismakingsweekend waar meer wordt 
verteld over de inentingen die nodig zijn, over 
gedragsregels en andere zaken waarmee je 
rekening moet houden. Je stapt immers in een 
heel andere wereld. 
Er staan nog plannen klaar voor een 
stroopwafel-verkoop-actie. “Dat zou afgelopen 
week plaatsvinden, maar toen gingen de 
basisschoolleerlingen op pad met stroopwafels 
voor Haïti. Ook een uitstekend doel, dus daar 

wilden we niet doorheen gaan. Die actie kan 
ook nog in april ofzo.”
Autowassen is nog een idee. Op een 
parkeerplaats bij een winkelcentrum een 
aantal plekken reserveren waar de auto wordt 
gewassen, terwijl men de boodschappen 
doet. “We zoeken dan weer sponsors voor 
het autowasmiddel en maken tijdens de actie 
uiteraard ook weer reclame voor de World 
Servants.” 
“Mogelijk laten we ook ons actie-gezicht zien 
op de Schoonrewoerdse Markt. We moeten 
dat nog verder regelen. En we mogen dus nog 
terugkomen in Gorinchem bij de supermarkten.”

Bouwen aan jezelf… bouwt u mee?
Anne-Sophie, Gerco en David (samen met, 
voor dit project, nog 27 andere vrijwilligers) 
gaan ervoor, dat is wel duidelijk. Dat motto: 
bouwen aan jezelf door te bouwen voor een 
ander, is hen op het lijf geschreven. Nu al met 
het regelen van die acties en het oriënteren op 
het project in Zambia zie je ze groeien, zie je 
ze bouwen aan zichzelf: met zelfvertrouwen op 
zaken en mensen afstappen, met enthousiasme 
deelnemen aan een interview zoals dit. Prachtig 
om mee te maken.

Wellicht denkt u na het lezen van dit verhaal: 
ik wil ook wel een steentje meebouwen. 
Dat kan. U kunt een bijdrage storten op het 
rekeningnummer van de World Servants: 
Rabobankrekening 303564466 of Giro 2135, 
onder vermelding van: Anne-Sophie Blokland 
of Gerco van de Kraats.
Vermeld u ook de code: ZA 310, dan komt het 
echt terecht bij de deelnemersbijdrage van 
deze gepassioneerde jonge mensen.  

Jolanda Lemcke
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Een kans voor het dorp

De Noachschool krijgt een nieuw gebouw op 
het Kerkeland, naast de Regenboogschool. Dat 
heeft de gemeente in mei 2009 besloten. In 
december volgde het besluit om voor beide 
scholen en het dorp een gymzaal te bouwen.
We zijn als gemeente erg blij dat het mogelijk 
is gebleken om aan de wensen van de scholen 
en inwoners tegemoet te komen. We realiseren 
ons ook terdege dat deze ontwikkeling van 
grote betekenis is voor Schoonrewoerd: het 
brengt nogal wat veranderingen met zich mee 
waar bijna iedereen in het dorp mee te maken 
gaat krijgen.  
Op 30 maart 2009 heeft de gemeente 
daarom al een eerste keer gesproken met 
de Dorpsvereniging. Nu duidelijk is dat de 
school en gymzaal gebouwd kunnen worden, 
volgt binnenkort een tweede uitnodiging 
voor overleg over de manier waarop het dorp 
betrokken wordt bij de plannen.

Dankzij het besluit van de gemeenteraad 
zijn de twee basisscholen straks niet langer 
aangewezen op het Partycentrum voor hun 
gymlessen maar krijgen ze de beschikking 

over een prima ruimte voor sport en spel.
Maar dat is niet alles. Op uren dat de scholen 
of peuterspeelzaal De Klimaap de ruimte niet 
nodig hebben, kan de zaal benut worden voor 
iets anders. Dan kun je denken aan toneel- 
of muziekuitvoeringen, shows, trainingen, 
competitie, (fysio) fitness  enz.
Het  zijn nu nog geen concrete ideeën en dat 
hoeft ook nog niet. Maar het is wel verstandig 
om bij de bouw alvast rekening te houden met 
andere doeleinden en de eisen die dat stelt 
aan de ruimte en faciliteiten. We zijn van plan 
om u als dorpsbewoners te betrekken bij een 
inventarisatie van gebruiksmogelijkheden voor 
de uren dat er geen gym is. Dat meedenken 
verplicht u nu nog tot niets maar helpt ons om 
een gymzaal te bouwen die voor het dorp als 
totaal meerwaarde kan hebben. 

Als de gymzaal eenmaal klaar is, komt er een 
stichting of commissie die de gymzaal gaat 
beheren. Die zal zich inspannen om gebruikers 
te vinden voor de ruimte. Daar kunnen 
verenigingen en dergelijke terecht voor een 
huurovereenkomst.

Gemeente Leerdam

Pl�a��e� �� Pr�a��e� O�����ic��

Zware kruin

Ze leunen
over de sloot met bovenop

als warrig haar die uitgeschoten wilgentenen

Ze kreunen
in de wind en goed verstopt

zit er een nestje van tien kleine jonge wilde eenden.

Toen kwam de sneeuw
Witter en stiller werd de wilgenlaan.

De knotwilg leunde zwaarder over ’t zwarte water.

Toen kwam de sneeuw
De wilgentenen kregen witte sokken aan

De wilde jonge katjes raakten goed beschermd voor later. 

Gejo



In een vorige Klepper heb ik al eens geschreven 
dat de meeste jongens hadden bedankt als 
lid van de wandelclub S.I.A. en lid geworden 
waren van de voetbalclub H.S.S.C. in Heicop. 
Nog maar enkele jongens bleven er over, maar 
ook deze jongens bedankten later. Ze vonden 
het niet leuk meer tussen al die giechelende 
meiden, zodat de S.I.A. verder ging met alleen 
meiden. 

Actie!
Heicop de Schoonrewoerdse jongens inpikken? 
Wij actie houden in Heicop! Dat leverde veel 
actieve meiden op, die lid werden van de S.I.A.
Dat ze actief waren bleek wel: voor een afstand 
van 10 km lopen draaiden ze hun hand niet om. 
Je zet gewoon je ene been voor de andere, dat 
kunnen we best een paar uur volhouden.

Stuntaanbieding
Zelf was ik behalve met lopen altijd op zoek 
in kranten, tijdschriften, enz. Naar iets 
betaalbaars wat voor onze groep leuk was om 
te doen. Iets anders, voor er tussen door. Zo 
vond ik een stuntaanbieding van North Sea 
Ferries voor een weekend retour Engeland. 
We waren al eens eerder met een groep in 
Engeland geweest. Maar ja, we hadden nog 
veel leden die nog nooit in Engeland waren 
geweest en dan voor die prijs, dan is de eigen 
bijdrage ook laag. Toch maar even informeren 
of we 2 VW-busjes vol kunnen krijgen, met 
één busje gaan, is niet zo leuk.
Enkele ouders vonden dit echt te veel worden. 
De contributie van het lidmaatschap was wel 
niet zo veel, maar als er aan een wandeltocht 
deelgenomen werd, was het ook al gauw  
fl. 2, - eigen bijdrage. Ook als we gingen 
schaatsen of zwemmen moest er worden 
bijbetaald. En er was vaker iets bijzonders: 
naar de bollenvelden, in de vakantie een 
kampweek of trektocht, in de herfstvakantie 
een estafette, en dan nu weer een bijdrage 
voor een pinksterweekend. Dan moet je nog 
extra zakgeld mee geven. Nee dit wordt echt 
te veel, deze keer mogen ze niet mee. 

Spijbelen
Maar niet getreurd, we kwamen in Heicop, 
die meiden waren niet alleen actief, ze bleken 
ook voor alles in te zijn. Alle meiden van de 
6e klas van de school melden zich aan voor 
het pinksterweekend naar Engeland. Maar 
geen van allen had iets gevraagd aan de heer 

Matsinger, hoofd van de school en ook hun 
ouders niet, niet netjes natuurlijk. Vrijdags 
spijbelden ze allen. 
We hebben het nog eens gehad, toen moest 
ik op het matje komen bij de heer Matsinger. 
Zo kon het echt niet meer. Ik had ze er niet 
toe aangezet, alleen de gelegenheid geboden, 
maar ja, dit is niet goed te praten natuurlijk.
We kregen nu zoveel aanmeldingen dat we 
een stop moesten zetten. Met onszelf en onze 
3 dochters en twee van hun vrienden die als 
chauffeur meegingen, waren we in totaal met 
36 personen, precies al onze 3 VW busjes vol. 
We hadden VW transporters, daar kun je simpel 
met een paar vleugelmoeren twee banken in 
monteren en demonteren (toen mocht je nog 
van verzekering en verkeerswet op een bank 
van 2 volwassenen, 3 kinderen onder de 12 
jaar hebben) gordels bestonden nog niet. Dus 
in al onze 3 busjes de banken gemonteerd.

falklandeilanden
We hadden de overtocht geboekt en betaald, 
toen kwam er een kink in de kabel. Op de Engelse 
Falklandeilanden brak een opstand of oorlog 
uit (de Falklandeilanden liggen bij het uiterste 
puntje van Zuid-Amerika). De passagiersboot 
van de North Sea Ferries waarmee wij zouden 
gaan, werd gevorderd en moest Engelse 
militairen naar die eilanden brengen. We 
kregen een alternatief aangeboden: dan 
moesten we naar Zeebrugge in België, en 
konden we met een andere maatschappij 
namelijk Townsend Thoresen mee. Die bracht 
ons naar Felixstone in Engeland. Of je kon een 
groot gedeelte van het geld terugkrijgen. We 
kozen natuurlijk om naar Engeland te gaan. 
Terug moesten we dan vanuit Hull met een 
prachtige Finse passagiersboot die naar de 
Europoort ging. Dus het was aanhanger laden, 
tenten, bagage, gasstel, fles gas, pannen, enz. 
Detailkaart van Midden Engeland, campinggids 
en op naar Zeebrugge. Alleen al op zo’n grote 
passagiersboot is een hele belevenis. Zeker als 
je alleen maar in een schouw in de wetering of 
Huibert gevaren hebt, of met de pont in Brakel 
overgevaren bent. Zeker voor schoolkinderen 
van de basisschool en nog wel allemaal meiden, 
toch wel iets aparts.

Wild kamperen
We kwamen vrijdagavond in Felixstone aan,. 
Het begon al een beetje donker te worden. Om 
nu nog een camping te gaan zoeken is ook al 

Engelandvaarders



zo wat. We zagen duinen, net als bij ons, een 
eind een zandpas ingereden, daar was een 
vrij vlak gedeelte tegen de duinen aan. Daar 
zetten we onze tenten op, we zullen wel zien 
of er iemand komt melden dat we daar niet 
mogen staan. Er was natuurlijk niets: geen 
elektra, water, wc, maar het werd toch donker 
en je zag er niemand. 
Wild kamperen was voor ons en verschillenden 
die al meer mee geweest zijn niet vreemd en 
voor de nieuwelingen een avontuurtje apart. 
De hele nacht niemand gehoord of gezien. 
’s Morgens de tenten afbreken en laden, op 
naar een winkel voor brood enzo. En ergens 
onderweg picknicken. Een mooie toeristische 
route uitgestippeld, richting Hull, een prachtig 
gebied. Bij het riviertje de Ure met z’n 
watervallen bij het dorpje Aysgarth nog eens 
gestopt. Jammer, volgens onze gids is daar 
geen camping, maar wel een “restaurantje” 
een Inn of Pub? En er lag ook een mooi kampje 
land achter. 

Schapen
Een beetje met voorbedachte rade, nam ik de 
twee jongste, kleinste, meisjes mee (op die 
leeftijd hebben ze nog van die onschuldige 
giebelbekjes, die maken soms de hardste 
harten week). Wij naar de eigenaar van het 
restaurant, vragen of hier in de omgeving een 
camping is, zo niet, of we dan onze tenten 
op het land achter het restaurant mogen 
zetten. Ik zei: “We hebben een groepje van 
dit spul”, wijzend op die meisjes bij ons, “en 
we gaan overmorgen naar Hull en vandaar 
naar Holland.” Een goed verstaander heeft 
maar een half woord nodig, we mochten daar 
onze tenten opzetten. Hij liep met ons mee, 
in de hal van het restaurant had je een heren 
en een dames w.c. met een groot voorportaal 
waar een wastafel met spiegel erboven was. 
Die mochten we ook gratis gebruiken, maar 
om 11 uur ’s avonds tot 9 uur ’s morgens was 
dit gesloten. Op dat kampje land liepen wel 

een paar schapen, maar die doen geen mens 
kwaad. Je snapt wel, dat die man mij nooit kon 
verstaan, maar ook voor hem was “een goed 
verstaander heeft maar een half woord nodig.” 
Met wat gebarentaal erbij en een paar kleine 
meisjes erbij bereikten we wat we hoopten, 
dat we daar mochten staan. 

Zwemmen
Achter dat kampje land liep het riviertje met 
de vele watervalletjes. Er was nog een “diep” 
gedeelte, enkele enthousiastelingen hebben er 
zelfs nog gezwommen. Er zijn er maar weinig 
die daar droge voeten gehouden hebben. We 
hebben ons daar prima vermaakt.

Op naar Hull, ook daar liep het niet zoals 
de planning was. Die Finse boot die ook de 
passagiers van de North Sea Ferries mee zou 
nemen, was vol voor die dag en had ons een 
dag later ingepland. Maar ja, een hele dag nog 
in Hull blijven en dan nog een dag spijbelen 
dat wordt toch te gek. We mochten wel mee, 
maar er was niet voor allemaal een hut en een 
kooi om te slapen. Dan maar een gedeelte in 
de “zaal” met ligstoelen de nacht doorbrengen. 
En zo kwamen we dinsdagmorgen weer 
heelhuids in Europoort aan, met veel mooie 
herinneringen.

Bikker
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Het is zondagmiddag. Er is zon, dat is niet 
altijd op elke zondagmiddag, maar op deze 
wel. En er ligt zo’n mooi, knisperend wit laagje 
sneeuw. Zo uitnodigend om even een frisse 
neus te gaan halen. Waarheen? Overal is het 
mooi. We kiezen voor de Lek, wandelen langs 
water, ijs en sneeuw.

We starten bij fort Everdingen met 
bergschoenen en handschoenen aan en 
de sjaal goed omgeslagen stappen we het 
winterse landschap in. We volgen de bomenrij 
langs het water rond het fort. Op het water 
ligt ijs met daaroverheen poedersneeuw. Er is 
goed zichtbaar wat hier heeft rondgescharreld: 
vele sporen van kleine vogels en van een kat in 
de witte wereld. 
Een winterkoninkje vliegt een stukje mee 
en verbergt zich dan steeds snel tussen de 
takken. Hij steekt af tegen de witte sneeuw 
en lijkt nog wel kleiner dan hij al is. Met zijn 
staartje parmantig overeind toont zijn silhouet 
een vreemd vogeltje: net of iemand zijn 
achterkant eraf heeft geknipt. Al snel bereiken 
we de zomerdijk en zien we de Lek. Het water 
staat heel laag en stroomt snel. Vele eenden, 
ganzen, meerkoeten en andere zwemmers 
drijven op het open water. Er zitten hele kleine 
duikelaartjes tussen: de dodaars. Dat is geen 
eendje maar een fuutachtige. 
We wandelen naar het Werk aan het Spoel, 
een deel van de Hollandse Waterlinie met links 
en rechts van de Lekdijk verdedigingswerken. 
Er is daar veel gekapt en opgeruimd. Een heel 
ander gezicht. Beetje jammer, want lange 
tijd konden we er altijd een eend (nee, geen 
zwemeend, maar een auto-eend) of een Diane 
(beide oude Citroen-auto’s, na wandelen 
onze tweede grote hobby) ontwaren tussen 

alle schrootauto’s en woekerend groen. Maar 
kennelijk werd het stukje niemandsland 
toch weer interessant voor exploitatie, want 
alle auto’s zijn weg en de kampers en de 
(waarschijnlijk illegale)  bewoners ook. 
Over het bruggetje draaien we naar rechts 
naar de dijk terug. Ik speur naar ijsvogels, 

die zag ik altijd wel boven het water vlakbij 
de bomen. Maar het is nu zo kaal… en het 
water in de kom is vrijwel dichtgevroren… 
Wat zullen die vogeltjes het zwaar hebben 
deze winter.

Op de dijk zien we een nieuw bordje: ‘De 
Waterlinieroute’. Het wijst ons rechtdoor 
weer omlaag van de dijk, maar nu dus aan 
de andere kant. Ook hier is het nog erg 
kaal allemaal: veel bomen zijn gekapt en 
struiken weggehaald. We lopen onderlangs 
het verdedigingswerk en zien in de verte de 
hoge vijstaande muur met de twee poorten, 
die zo vreemd in het weiland staat. Dit is 
een ‘kogelvanger’ en maakt onderdeel uit 

van de daar vroeger gelegen schietbaan. 

De wandelroute leidt ons het weiland in en we 
komen vlak langs dit merkwaardige restant 
van de Oude Hollandse Waterlinie. We steken 
verder door en komen uit op de Prijsseweg. 
We slaan rechtsaf. Links en rechts zien we 
vele ganzen in de witbesneeuwde velden. Ook 
een ree waagt zich aan de rand van hogere 
begroeiing al even op een stukje open wei. 
Bij de eerste weg naar rechts, de Breedsteeg, 
gaan we weer naar de dijk en naar de auto 
terug. 

Hoe gaat dit gebied zich verder ontwikkelen? 
We houden u op de hoogte.

Jolanda Lemcke  

Waterlinie wandelroute



 
 
 
 
 

 
Gespecialiseerd in: 
• nieuwetijdsboeken en muziek (New Age) 
• informatie over cursussen / therapieën, zoals 

yoga, zen, t’ai chi chuan, gestalt, 
hypnotherapie 

• aromalampjes en diverse geuroliën 
• wierook, sieraden en gezondheidsstenen 
• alle andere boeken op bestelling ook leverbaar 
 
 
Loop eens vrijblijvend binnen ! 

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

 

 
 

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

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

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

 



1.	 Naam:	Henry	van	Stein.
2.	 Leeftijd:	18.
3.	 Broers/Zussen:	3	broertjes	en	

1	zusje.
4.	 Hobby’s:	Voetbal	en	zwemmen.
5.	 Opleiding:	Vrede	en	veiligheid	

3	op	het	Roc	in	Nieuwegein.
6.	 Leukste	vak	op	school:	Sport.
7.	 Ik	heb	een	hekel	aan:	

Arrogante	mensen.
8.	 Mijn	favoriete	sport:	Voetbal.
9.	 Ik	kan	geen	dag	zonder:	Mijn	

telefoon.
10.	 Ik	lust	geen:	Spruiten.
11.	 Ik	ben	gek	op:	Pizza	en	Shoarma.
12.	 Ik	word	kwaad	als:	Niks	wil	lukken.

13.	 Een	slechte	eigenschap	van	
mezelf:	Luiheid.

14.	 Mijn	favoriete	vakantie:		
Een	vakantie	zonder	zorgen.

15.	 Mijn	favoriete	muziek:	
Hardstyle.

16.	 Mijn	favoriete	broek:		
Trainingsbroek.

17.	 Het	leukste	in	het	dorp:	
Schoonrewoerdse	markt.

18.	 Dit	wil	ik	worden:		
Beroepsmilitair.

19.	 Dit	moet	anders	in	het	dorp:	

16	+	5	vragen	aan	Henry van Stein

Vanaf 30 januari zijn we definitief van start 
gegaan in onze vernieuwde Rommelschuur. We 
kregen de kans om de voormalige winkel op 
hetzelfde terrein (Overheicop 1) te gaan huren. 
Deze ruimte is veel lichter en overzichtelijker. 

Er is hard gewerkt om alles op te knappen 
en de stellingen te verhuizen. Daarna zijn 
alle spullen weer eens grondig uitgezocht en 
opnieuw gesorteerd. Er komen ook steeds 

weer veel nieuwe spullen binnen. Heel veel 
mensen uit de regio weten ons inmiddels te 
vinden. We zijn er heel blij mee en hebben dat 
met onze klanten gevierd op 30 januari met 
gratis koffie en cake.

Onze ruim gesorteerde boekenafdeling is nog 
steeds op de oude vertrouwde plek gebleven. 
Deze afdeling is ook helemaal opnieuw 
ingericht. Op 11 januari jl. zijn de boeken 
geteld, er stonden op dat moment 6126 
boeken. Als u nog nooit bij ons bent geweest, 
is het zeker de moeite waard om eens binnen 
te lopen. We hebben de koffie altijd klaar!

Hangplekken	voor	de	jeugd.
20.	Tip	voor	jongeren:	Geniet	van	het	leven.
21.	 Volgende	vragen	aan:	Kees van de Berg

Minirommelmarkt

Gereformeerde Kerk



Deze wet vervangt de 
belastingaftrek voor buiten- 
gewone lasten en regelt de 
tegemoetkoming meerkosten 
per 1-1-2009.

U weet het misschien niet, 
maar de WTCG is een wet waar 
heel veel Nederlanders mee te 

maken hebben. Voor iedereen die chronisch 
ziek of arbeidsongeschikt is of  die  gebruik 
maakt van de Wmo is dit een belangrijk maar 
onduidelijk onderwerp. 

Het Platform Gehandicapten Beleid Leerdam 
e.o., de Seniorenraad en  het Gehandicapten 
Platform Geldermalsen organiseren 
hierover twee voorlichtingsmiddagen in 
samenwerking met de CG-raad en het CAK op 
twee verschillende locaties. De data staan al 
vast: 

maandag 8 februari in zorgcentrum           
Ravestein, De Wieken 11 in Geldermalsen.
donderdag  11 februari in wijkgebouw 
Maranatha, J.A. Burgerstraat 1 in Leerdam. 

Tijd: voor beide lokaties 15.00-16.30 uur. De 
zaal is open vanaf 14.30 uur. Reserveert u 
alvast een van beide data in uw agenda. 

Wet Tegemoetkoming  

Chronisch zieken en 

Gehandicapten

Teleurgesteld of een 
depressieve bui?
De één of andere verandering die langzaam 
binnensloop, waar ik zelf maar niet aan wilde, 
en niet begreep of zag. Die verandering was 
niet alleen hier op Schoonrewoerd, het was 
landelijk, ja, ik denk over heel de wereld.

De jaren 90
Het was begin jaren negentig. Het begon bij 
de S.I.A. bij de 15 km groep, als ze ergens aan 
een wandeltocht deel gingen nemen, zeiden 
ze: We trekken onze uniformen aan als we 
daar zijn, niet thuis, dat staat zo stom.
Niet elke vereniging had een kleedruimte 
beschikbaar, dan was het: “Dan lopen we niet 
in ons uniform.” Dit sloeg al gauw over op de 
andere groepen. Toen was het al gauw: “We 
hoeven toch niet in onze uniformen te lopen 
hè? Dat staat zo ouderwets en stom.”

Ouderwetse trekkerstent
Maar het bleef niet bij die uniformen. Met de 
kampweken in Luxemburg, dat hebben we 15 
jaar gedaan, moesten we steeds meer kinderen 
van een andere vereniging halen om toch 
minstens 3 VW busjes vol te krijgen, omdat 
er bij de S.I.A. steeds minder belangstelling 
voor was. Wat was achteraf de reden? Wat 

hoorden we pas veel later? Op een kamping 
zag je nergens meer van die trekkerstenten, 
alleen stelletjes met nylon iglo tentjes en 
caravans met gezinnen. Als er dan een beetje 
invloedrijk meisje zegt, dat het stom staat met 
zo’n ouderwetse trekkerstent, op het moment 
dat we deze aan het opzetten zijn, dan staan 
die mensen net te kijken alsof we uit één of 
andere inrichting komen. Ja, dan weet je hoe 
het gaat hè? Dan vinden de meeste anderen 
het ook stom. Op een enkeling na die nog durft 
te zeggen: “Maar ik vind het leuk.” En die ging 
dan nog mee. 

Er is nog meer goed nieuws te melden: vanaf 
februari gaan we 2x per maand open, de 
2e en de laatste zaterdag van de maand van 
9–12 uur. De openingsdata zijn: 13 en 27 
februari, 13 en 27 maart, 10 en 24 april, 14 
mei (jaarmarkt) en 29 mei, en 12 en 26 juni.

Heeft u zelf spullen die u niet meer gebruikt, 
dan kunt u die op deze data bij ons brengen. 
Heeft u vragen dan kunt u terecht bij onze 
contactpersoon Gerrit Middelkoop (642186).

 



Exclusieve plaatsjes
En ikzelf kon het eerst maar niet begrijpen. Deed 
er van alles aan. Zocht de meest exclusieve 
plaatsjes op. Totdat dat ik het eindelijk door 
had. Wat wij vroeger leuk vonden, is nu niet 
meer leuk. Ze willen wat anders, eigentijds. 
Ja en daar ben ik te oud voor geworden. Dit 
is niet alleen hier. Het volgende is wel iets 
heel anders, maar toch heeft het ook enkele 
raakvlakken. 

Polen
Doordat ik nog steeds niet kon besluiten, die 
ouderwetse trekkerstenten met het grof vuil 
mee te geven, pakten we alle kampeerspullen 
in, potten, pannen enz. en gingen naar Polen, 
naar een kindertehuis. We hadden het plan 
om deze Poolse kinderen een vakantie aan te 
bieden. Eenmaal daar bleek er wel animo en 
konden we een groepje meisjes zo inladen.
Misschien zijn er enkele lezers die denken, je 
kan toch zo maar niet naar Polen rijden en een 
groepje meisjes inladen en wegrijden?

Herhaling
Wat ik nu ga schrijven, heb ik al meer 
geschreven, in m’n gedachten hoor ik al 
zeggen, je kan nu toch echt merken dat Bikker 
oud wordt, hij gaat steeds hetzelfde schrijven, 
dat klopt. M’n eigen kinderen zeiden wel eens: 
Pa, dat weten we nu onderhand wel, dat heb 
je ons al meer verteld, of ze maakten zelf het 
verhaaltje af. Dus diegenen die denken dat ze 
dit al eens eerder gelezen hebben, sla gerust 
deze bladzijde om, dan mis je niets.

Avonturiers/pioniers
Als iemand ergens heel vol van is en het 
interessant vindt, ga je soms denken dat een 
ander het ook wel interessant zal vinden, 
maar dit is lang niet altijd zo. In elk geval 
ben ik er na zoveel jaar nog steeds vol van 
dat we dit zelf meegemaakt hebben. Dat wij 
als gewoon particulier zijnde, niet via een 
organisatie of zo, als avonturiers of beter 
gezegd pioniers, zomaar een groepje meiden 

van 10 á 14 jaar meekregen, die wel in die 
ouderwetse trekkerstenten wilden slapen 
en die kaasmeisjespakjes wilden dragen. In 
de winter was hun school 6 weken gesloten. 
Besparing van brandstof, de school werd dan 
niet verwarmd. Die kinderen hadden weinig te 
doen.

Kerst in Holland
We wilden toen voor de kerst een groepje 
meisjes meenemen naar Holland. Maar het 
had die nacht ervoor zo gesneeuwd en de weg 
was zo glad, dat ik het niet verantwoord vond 
met een busje vol kinderen naar huis te rijden. 
Maar de directrice van het kindertehuis zei: 
“Geen enkel probleem, als jullie er zelf maar 
goed afkomen. Al verongelukken die kinderen, 
er is hier niemand die er een traan om zal 
laten. Ik hoop dat je ze niet meer terugbrengt, 
ze zullen het bij jullie in Holland wellicht beter 
krijgen dan hier in Polen.” (Even er tussendoor, 
we hebben ze meegebracht en met de kerst 
zijn we in 3 verschillende kerken geweest. Eén 
ervan was de katholieke kerk in Everdingen, 
want die meisjes waren, zoals de meesten in 
Polen, katholiek.) 

Baby’s te koop
Dat er toen grote armoede in Polen was, 
bleek wel: Je kon baby’s kopen op de markt. 
Niet dat er een rij baby’s uitgestald lag in de 
marktkramen, met een prijskaartje aan hun 
teen  gebonden. Neen, daar liep een man 
op die markt, die handelde op provisiebasis. 
Als je hem te kennen gaf wat je zocht, dan 
had hij verschillende adressen. Hij ging met 
je mee naar zo’n adres en in dat gezin of bij 
die vrouw (meisje) alleen, meestal zigeuners, 
was zoveel armoede, dat ze het beter voor de 
baby vonden om hem/haar te verkopen. Hij/zij 
krijgt dan wellicht een beter leven dan bij hun 
in Polen.

Gratis baby’s
Hetzelfde maakten we mee in Roemenië. Toen 
we babykleertjes in het ziekenhuis brachten 
wezen de verpleegsters verschillende baby’s 
aan, die mocht je voor niets meenemen. Hun 
moeder was weggelopen en zonder vaste woon- 
of verblijfplaats, dus niet meer te bereiken. Ze 
komen hun baby dus nooit meer halen. 
Ook bij de kindertehuizen konden we zonder 
moeite een groep meisjes meenemen voor 
een vakantie. Zij hadden geen probleem om 
in onze ouderwetse trekkerstenten te slapen 
en hadden ook geen probleem om onze 
kaasmeisjespakjes te dragen. Zelfs niet hier 



nemen, ook niet naar ons in Holland. Want 
dan kunnen de mensen zien dat we uit een 
kindertehuis komen dachten ze. Ze wilden ook 
als eigentijdse meisjes gezien worden.

Kaasmeisjes
En nu waarom ik dit nu schrijf. Onlangs was er 
een oud (niet echt oud) S.I.A. lid bij ons. M’n 
vrouw en ik vroegen zo eens, of ze nog wist van 
die tijd dat ze met ons meeging. “Ja”, zei ze, 
“ik weet nog heel goed dat we van die stomme 
apenpakjes aan moesten (kaasmeisjespakjes) 
alle mensen keken dan naar je en dan moest 
je per sé daar mee lopen.”

Ja, toen trapte ze zo op m’n ziel, ik kon wel 
janken. Ik zei, nee, ik zei niets, maar ik dacht: 
“Heb ik me daar al die tijd voor ingezet, en 
geschooid bij de zuivelfabriek om een geldelijke 
bijdrage als die meisjes de kaasmeisjespakjes 
zouden dragen. En dan nog het geld dat we 
er zelf voor uitgegeven hebben, en nu krijg je 
stront voor dank.”
Gelukkig zag m’n vrouw het anders. Ze zei, 
toen ze weg was: “Ach joh, we hebben er toch 
zelf ook plezier in gehad? En dat geld, we 
hebben er toch nooit één snee brood minder 
om hoeven te eten?” Maar het zat mij zo hoog, 
dat ik het van me af moest schrijven, bij dezen 
dus, en nu zand er over.

Bikker

in Holland. We zijn een keer hier naar de 
bloembollenvelden geweest met hen. Toeristen 
maakten foto’s van hen. Ze dachten dat het 
bloemen- of tulpenmeisjeskleding was, deze 
lijken er veel op.

Wintersport
Op een keer in de winter gingen we met 
een groep kinderen uit een kindertehuis 
naar Zakopane, een echte wintersportplaats 
met skiliften enz. We gingen bij een soort 
jeugdherberg vragen naar slaapplaatsen. De 
meeste toeristen gaan naar hotels die daar 
ook staan. Met m’n Pools woordenboek in de 
hand gezegd dat we een groep kinderen uit 
een kindertehuis bij ons hadden. We kregen 
een “kamer” waar 10 stapelbedden in stonden, 
een heel lange tafel en stoelen, dus 20 
slaapplaatsen. We moesten dus zelf ook bij die 
kinderen slapen en hoefden alleen voor onszelf 
te betalen. 

We gingen naar een bedrijf waar ski’s verhuurd 
werden, vragen of we één paar ski’s konden 
huren om foto’s te maken. Toen ik zei dat we 
kinderen uit een kindertehuis bij ons hadden 
,kregen we een heel stel ski’s gratis voor een 
uur. Hier stonden een paar meisjes bij, die 
waren zeer gepikeerd dat ik gezegd had dat 
ze uit een kindertehuis kwamen. Later wilden 
ze alleen mee, als ik maar niet zou zeggen dat 
ze uit een kindertehuis komen. Ze wilden als 
gewone meisjes aangezien worden. 

Roemenië
Zo waren we ook in Roemenië met onze 
trekkerstenten met een groep kinderen uit een 
kindertehuis. Veel van deze meisjes hadden 
gitaarles gehad en hadden een eigen gitaar. 
Als de leidster mee ging van wie ze gitaarles 
kregen, dan moesten ze een gitaar meenemen. 
Hartstikke gezellig, bij een kampvuur zingen 
met gitaren erbij, maar als die leidster niet 
mee ging, dan wilden ze hun gitaren niet mee 
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LAAGSTE PRIJS – BESTE SERVICE 
 
 

 
 
 

AUDIO – VIDEO – WITGOED 
 

TELECOMMUNICATIE 
 

ZONNEBANKAPPARATUUR 
 
 

 
Hoogstraat 18 -20 
Telefoon (0345) 618779 

 

DAAR WORD JE WIJZER VAN 
 
 

Leen Bogerd 
Overheicop 15 

4143 KW SCHOONREWOERD 
Tel. 0345-641673 

 
Groot assortiment in: 
 

• klompen 
• laarzen 
• werkschoenen en werkkleding 
• veebenodigdheden 
• diergeneesmiddelen 
• en nog vele andere aanverwante artikelen 

 

 
 

 

 

 
 
 

DIERVOERDERS 
 

• paarden-, schapen- en geitenbrokken 
• honden- en kattenvoer (o.a. Fokker) 
• kippen-, konijnen en caviavoer 
• diverse soorten vogelvoer 

 

 

Nieuwe en 
gebruikte motoren 

 

 
 

Honda / Suzuki dealer 
 
 

 



Het is inmiddels een mooie traditie aan 
het worden: in Schoonrewoerd werd de 
kerstnachtdienst wederom gezamenlijk gevierd 
met ondersteuning van het koor ‘Zout’. Het 
koor ‘Zout’ nodigde ook dit jaar inwoners van 
Schoonrewoerd en omgeving uit mee te zingen 
in het koor om zo samen het projectkoor voor 
de kerstnachtdienst te vormen. Gedurende vijf 
maandagavonden werd een prachtig repertoire 
ingestudeerd onder de bezielende leiding van 
dirigente: Polien Fijan. 

Het koor ‘Zout’ is een Christelijk gemengd koor 
en bestaat uit ongeveer 25 vaste koorleden van 
alle leeftijden. Voor de kerstnachtsamenkomst 
hadden zich ruim 35 mensen aangemeld, 
waarmee een koor van bijna 60 stemmen 
de Gereformeerde Kerk te Schoonrewoerd 
goed vulde. Met begeleiding op de piano van 
Johannes Kaldeway werd het prachtige ‘Come, 
thou long-expected Jesus’ met daarin ‘And the 
glory of the Lord’ uit de Messiah van Händel 
gezongen en het lied ‘Child of Bethlehem’ van 
Wayne Watson en Claire Cloninger. Samen met 
de gemeente zong het koor ‘Ik kniel aan Uwe 
kribbe neer’. In het verstilde ‘Born is the Light 
of the World’ kwamen de kwaliteiten van dit 
gelegenheidskoor prachtig tot uiting.

De kerstnachtdienst had als thema: Kerst, het 
goede nieuws! In de lezing van ds. G.M. van 
den Berg- de Haan en in de meditatie van ds. 
R.R. Eisinga kwam die boodschap duidelijk over. 
Ds. Eisinga sprak over een sms-bericht:”Goed 

Projectkoor Schoonrewoerd groot succes

nieuws! Ik kom gauw. xxx God”. Daarmee 
plaatste hij het oude verhaal geheel in deze 
tijd. 

Er is nog meer goed nieuws: het koor 
‘Zout’ geeft op zaterdag 24 april 2010 haar 
jubileumconcert. U wordt hiervoor van harte 
uitgenodigd in de Gereformeerde Kerk te 
Schoonrewoerd. Kom genieten en laat u 
verrassen, want naast klassieke liederen heeft 
het koor ook Russische en Afrikaanse liederen 
op haar repertoire staan. 

Zaterdag 24 april 2010 om 20.00 uur te 
Schoonrewoerd, jubileumconcert van het koor 
‘Zout’, waard om nu alvast in uw agenda te 
noteren.
  



 

 

 

                

 

 

 

    

          RED FIRE 

                                                 Vanaf €149,- 
                 incl. hevelpomp 

                 petroleum 20l €39,95 

 
.     

 PARTNER FORMULA 60                     
Actieprijs €189,- 
 

Deze kettingzaag weegt maar 4,7 kg  

met een zaagbladlengte van 40 cm  

en een motorinhoud van 46 cc. 

Deze machine is uitermate geschikt voor de particulier. 

Wordt geleverd met handige opbergkoffer.   

                                                                                                     

 www.gengtuinenparkmachines.nl 

 

 

 

 

 *reparatie 

     *laswerk 

          *vca keuringen 

      *advies 

           *verkoop 

                *verhuur 

                     *service 

 *reparatie 

     *laswerk 

          *vca keuringen 

       Schaikseweg 82a 

    4143 HH Leerdam 

         0345-642164 

         06-23801414 
Openingstijden per 01-02-2010: 

Maandag 18.45-22.00 

Dinsdag 8.00-18.00 

Woensdag 18.45-22.00 

Donderdag 18.45-22.00 

Vrijdag 8.00-18.00 

Zaterdag    7.30-17.00 

En na een telefoontje. 



Na het niet doorgaan van 
het uitje in augustus kwam 
Eline van Weverwijk bij de 
Activiteiten Commissie. Zij 
had voor haar opleiding 
Communicatie en Marketing 
de opdracht gekregen om een 
evenement te organiseren. 
Dat werd het uitje naar 
Winterland.

De voorbereiding was zeer 
uitgebreid. Eline heeft onder 
andere sponsoren benaderd 
die bereid waren om enige 
bijdragen te leveren. 
Sommigen in de vorm van 
spullen voor in de goody-
bags die uitgedeeld zijn in de 
bus en anderen met een geldelijke bijdrage. 
De volgende sponsoren willen we hiervoor 
hartelijk bedanken:

Dorpsvereniging Schoonrewoerd,  
Ad & Tineke’s Dagwinkel, Café de Zwaan

Foodmaster Schoonrewoerd,  
Suzuki Blitterswijk, Career and Kids, 

Schoonheidssalon Marieke,  
Van Weverwijk Fruit, Fruitschuur den Hartog, 

Landwinkel van Buuren,  
Texaco Schoonrewoerd,  

HM Klijn-van den Berg Massagepraktijk.

12 December was het eindelijk zover. De 
dag van vertrek. ’s Ochtends om 8:00 uur 
stonden twee grote touring-cars klaar om 
alle deelnemers op comfortabele manier naar 
Maastricht te brengen. Helemaal in stijl van 
het Limburgse uitje was er op de heenweg 
halverwege nog een stop met koffie en VLAAI.

Rond 11:15 uur kwamen we aan in Maastricht 
en werd iedereen losgelaten op de Winterland-
fair op het Vrijthof. Er waren verschillende 
attracties waaronder een zeer groot reuzenrad 
en een schaatsbaan. Daarnaast allerlei 
kerstzaken als Gluhwein, kerstmannen en 
een kerstmarkt. Verder was er natuurlijk de 
mogelijkheid om lekker te shoppen in het 
uitgebreide winkelcentrum van Maastricht.

’s Avonds waren we moe en voldaan in de bus 
gestapt en helemaal klaar om naar huis te 
gaan. Maar dat ging niet geheel volgens plan. 
De slagboom van de parkeerplaats had kuren 
en daardoor duurde het ±1 uur voordat we 
echt weg konden. De tweede bus van ons was 
net te laat en reed pardoes de slagboom eraf. 
Met als gevolg dat de achteruitkijkspiegel los 
kwam te hangen. De chauffeur kwam met de 
schrik vrij. Met hulp van de Schoonrewoerders 
werd de achteruitkijkspiegel professioneel 
gerepareerd met duc-tape.

Uitje naar Winterland in Maastricht



Ondanks de wat latere aankomst vonden de 
meesten het een geslaagd uitje. Wie weet tot 
een volgende keer!

Foto’s zijn beschikbaar op Hyves-pagina: 
http://acschoonrewoerd.hyves.nl/

Groeten van Eline van Weverwijk  
en de Activiteitencommissie DVS

P.S. Woensdag 17 februari van 14:00 tot 16:00 
organiseert de activiteitencommissie een 
knutselmiddag.

Dorpsstraat 18, 4145 KC Schoonrewoerd, Tel. (0345) 641471 Den Besten Woninginrichting, Burg. Jhr. Hoeufftlaan 10 b, 4132 EB Vianen 
Tel. 0347 - 372391 Fax.0347 344340 info@denbesten-woninginrichting.nl 

ma : gesloten
di/do : 9.00-18.00 uur 

vr : 9.00-20.00 uur 
zat : 9.00-16.00 uur

Den Besten maakt van 
uw huis een Thuis!

Den Besten
woninginrichting

Den Besten
woninginrichting



 

1. naam: Trees van 
Uppelschoten

2. Adres: Kerkweg 23. 
3. Geboortedatum: 19 december 1948.
4. Geboorteplaats: Amersfoort.
5. Beroep: geen.
6. Getrouwd met: Gerard Uppelschoten. 
7. Kinderen: zoon Eugen en dochter Jessica 

en twee kleindochters 
8. Huisdieren: twee honden en buiten een 

hele beestenboel. 
9. Hobby’s: wandelen, fietsen, tuinieren en 

natuurlijk de dieren. 
10. Leuk in uw werk: dat nu alles mag en niets 

moet. 
11. Iets wat u vervelend vindt aan het werk: 

niet echt, alleen als het dagen blijft regenen 
is het soms vervelend. 

12. Lievelingsmuziek: de jaren 60 (jeugd-
sentiment).

13. Favoriete lectuur/boeken: Landleven, 
Buitenleven en de natuurtijdschriften. Voor 
boeken gun ik mij geen tijd. 

14. Doet u aan sport, zo ja welke sport: nee, 
zie hobby’s; beweging genoeg. 

15. Lievelingseten: hapje eten bij De Zwaan 
inclusief gezelligheid. 

16. Mooiste auto: heb ik niets mee, maar mijn 
mooiste en fijnste herinneringen heb ik aan 
mijn Renault 4. 

17. Mooiste/leukste vakantieland: niet echt, 
ieder land heeft wel wat, maar je moet er 
wel kunnen wandelen!

18. Favoriete vakantiebesteding: zie hier 
boven. 

19. Wat vindt u van de politiek: een grote 
warboel; als wij zo zaken zouden doen, 
waren wij allang failliet. 

20. Welke krant leest u en waarom juist deze: 
Algemeen Dagblad, afdeling Utrecht omdat 
wij daar het meeste mee hebben. 

21. Hoe bent u in Schoonrewoerd terechtge-
komen: ‘toeval’ en daar hebben wij geen 
spijt van. 

22. Wat doet u/betekent u voor Schoonre-
woerd: wij hopen dat wij dit plekje een 
toegevoegde waarde aan Schoonrewoerd 
hebben gegeven. 

23. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: (ons 
plekje) en zoals zo vele ‘rondom de Wiel’.

24. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: de 
(kaas)fabriek, maar je eet er wel lekker 
van (anders kijk je toch de andere kant 
op). 

25. Wat mist u in Schoonrewoerd: niets.
26. Leuk aan Schoonrewoerd: dat het nog een 

gezellig dorp is waar iedereen elkaar groet. 
27. Wat vindt u vervelend en waarom: kruising 

Dorpsstraat – Kerkweg.
28. Waar bent u trots op: dat wij dit plekje met 

(hard) werken hebben verdiend. 
29. Waar heeft u spijt van: nergens spijt van. 
30. Wie bewondert u het meest en waarom: 

vrijwilligers en personen die iets voor een 
ander betekenen. 

31. Wat is uw hartenwens en waarom: gezond 
blijven om ons stekje nog lang te mogen 
verzorgen. 

32. Voor het laatst gehuild: een traan van 
emotie bij het zien van de beelden van 
Haïti. 

33. Leukste jeugdherinnering: het mogen 
opgroeien in een groot gezin met heel veel 
plezier en gezelligheid. 

34. Droomvakantie: niet echt één droom, maar 
Afrika lijkt mij nog wel eens mooi om naar 
toe te gaan. 

35. Wie wilt u nog eens ontmoeten: Gaston.
36. Waar maak u zich boos over: onrecht, 



geweest. Het is weg en Jan de Leeuw is er ook 
niet meer. 
Om iets uit de historie op te schrijven, is 
allereerst onderzoek in de archieven nodig. Hoe 
interessant ook, mij ontbreekt de tijd. Gelukkig 
hebben anderen dat al gedaan. Maar de 
resultaten van hun speurwerk zijn mij ook niet 
allemaal bekend. Toch is er nog een manier om 
wat te weten te komen: door het bestuderen 
van oude kaarten maar ook door ter plaatse 
gaan kijken. Het levert soms verrassende 
resultaten op. De wordingsgeschiedenis van 
Schoonrewoerd lees je er zo vanaf. Maar dat 
komt later. 

Heeren
We zouden het eerst hebben over de 
Vijfheerenlanden. Eigenlijk een gebied zonder 
een echte naam. Maar net zo goed als de 
Verenigde Staten en ’s Hertogenbosch is het 
een begrip geworden. Land van vijf heeren of 
eigenlijk vijf heerlijkheden, want er waren allang 
geen vijf heren meer. Voor 1848 hadden veel 
plaatsen een heer die erfelijk publieke rechten 
had. Dit dateerde uit de Middeleeuwen toen 
vorsten aan hun gunstelingen bestuursmacht 
gaven over een zeker gebied. Maar ook deze 
graven gaven weer een gedeelte van hun macht 
aan mensen die over een klein stuk, een dorp 
bijvoorbeeld, namens hun het bestuur moesten 
voeren. Dat moest wel, want de verbindingen 

vervuiling en natuurlijk vernieling. 
37. Waar bent u blij mee: een kinderhand is 

gauw gevuld. 
38. Waar heeft u moeite mee: vooral onrecht. 
39. Welke hoop koestert u: een prijsje in een 

loterij. 
40. Goede eigenschap: genieten. 
41. Slechte eigenschap: te laat naar bed gaan?
42. Waar voelt u zich het meest bij betrokken: 

bij mijn mannetje, kinderen, kleinkinderen, 
vrienden en de natuur.

43. Waar maak u zich het meest zorgen over: 
de toekomst in de wereld. 

44. U wint 1 miljoen euro; wat gaat u ermee 
doen: het veilig stellen van ons plekje, dat 
het altijd een groene vlek op de kaart blijft. 

45. Gouden tip voor de Klepper: (geen mening) 
meer ruimte om de 50 vragen te beant-
woorden. 

46. Wat moeten de inwoners van Schoonre-
woerd echt van u weten: verder niets meer 
te vertellen. 

47. Wat zou u direct aanpakken als u een 
poosje, bijvoorbeeld een jaar, burge-
meester van Schoonrewoerd zou zijn: 
bouwvergunningen afgeven voor Schoon-
rewoerd en personen die de boel vernielen 
en verpesten hard aanpakken.

48. Vraag van W. Scherpenzeel: waarom bent 
u in Schoonrewoerd geen fietsenzaak 
begonnen? Omdat wij hier kwamen wonen 
om te genieten!

49. Aan wie moeten wij de volgende keer 
de 50 vragen stellen: Kees Meerkerk. 

50. Welke vraag moeten wij van u aan deze 
persoon stellen: geen vraag, maar dat 
ik het fantastisch vind, dat hij in plaats 
van de verzorging van varkens, nu dit 
doet voor oudere mensen. Geweldig! 
De vraag die wij Kees Meerkerk zullen 
stellen: Wat doet u voor ouderen? [Red.]

 

De Vijfheerenlanden
In de Klepper van september vroeg Kees 
den Besten mij iets te vertellen over de 
Vijfheerenlanden, Schoonrewoerd en de Wiel. 
Of dit van hemzelf is of het hem voorgezegd 
is, laat ik in het midden. Het feit is dat historie 
mij van jongs af aan geboeid heeft. Eens stond 
ik met J.P. de Leeuw in het gemeente-archief 
van Schoonrewoerd. Hij had mij daar gerust 
in op mogen sluiten. Ik ben er nooit meer in 



waren slecht en de afstanden groot. Maar ook 
nu nog, bij het rijk, provincie en gemeente, 
treffen we dit aan. Zo’n heer bestuurde zo’n 
dorpsgemeenschap met een aantal door hem 
zelf benoemde en hem daardoor goedgezinde 
burgers. Hij was tevens rechter notaris. Hij 
beheerste de plaatselijke kerk door te bepalen 
welke predikant er werd beroepen. Hij had een 
eigen bank en meestal ook een eigen graf. Dit 
is in vele kerken nog te zien. Verder was de 
jacht voor hem en nog een hele serie rechten. 
In de Franse tijd waren al die rechten 
afgeschaft maar na 1814 gedeeltelijk hersteld. 
De grondwetswijziging van 1848 ontnam 
hun voorgoed hun publieke rechten. Nadien 
verloren ze ook hun invloed op de kerk, hun 
overige rechten meestal ook en hun rijkdom 
en grondbezit korte tijd daarna, zodat er 
veelal niets meer restte dan hun titel. Al de 
heerlijkheden werden zelfstandige gemeenten. 

Dijkcolleges
Tot 1986 telde de Vijfheerenlanden 10 
gemeenten. Daar kan de naam dus niet 
vandaan komen. Ook de Heeren waren al in 
een vroeg stadium uitgeschakeld of bevonden 
zich op afstand. Maar de naam kwam van de 
vijf dijkcolleges die vanaf de Middeleeuwen 
tot 1856 de waterstaatsbelangen van de 
oude heerlijkheden bleven behartigen. Alleen 
waar gezamenlijke belangen dit noodzaakte, 
stonden ze iets van hun macht af aan het 
Hoogheemraadschap voor de Lek en Lingedijk. 
Over de Diefdijk had de Alblasserwaard ook wat 
te zeggen. Arkel had sinds 1416 geen eigen 
heer meer. De graaf van Holland had de rechten 
overgenomen en toen die er na 1581 niet meer 
was, de Staten van Holland. Bij Arkel behoorde 
Kedichem, Oosterwijk, Nieuwland, Leerbroek 
en Middelkooop. Leerdam met Schoonrewoerd 
en Acquoy waren sinds 1551 eigendom van 
Willem van Oranje. Onze koningin draagt nog 
de volkomen lege titel: Gravin van Leerdam. 
Alzo ook van Culemborg, waar Everdingen met 
Zijderveld bij behoorden. De heerlijke rechten 
van Hagesteijn waren in bezit van de stad 
Dordrecht. Vianen tenslotte met Lexmond, Hei- 
en Boeicop, Meerkerk en Ameide waren sinds 
1740 eigendom van de Staten van Holland, 
die in de vier dorpen een heer aanstelden die 
natuurlijk weinig te zeggen had. 

Hoogheemraadschap
Toen de heerlijke rechten in 1848 vervielen, 
werd overgegaan tot het vormen van een 
krachtig Hoogheemraadschap dat rechtstreeks 
door de ingelanden gekozen werd. De oude 

dijkcolleges werden opgeheven en waar ze 
niet waren (Leerdam bijvoorbeeld) werden 
polderbesturen aangesteld. Alle polders 
zijn in 1973 tot één waterschap voor de 
Vijfheerenlanden samengevoegd, dat in 1985 
werd gevoegd bij het Hoogheemraadschap 
van Alblasserwaard en Vijfheerenlanden dat 
alle dijkboezem en polderbelangen behartigde. 
Waarom is dat 700 jaar eerder niet gebeurd? 
Daarover de volgende keer meer.  

Wim Scherpenzeel
 

OPROEP
Mijn vader, burgemeester Visser, heeft ergens 
in de jaren ‘50 of ‘60 tijdens de jaarlijkse 
Marktdag koningin Juliana ontvangen in de 
gemeente Schoonrewoerd. Heeft iemand daar 
nog enige documentatie over? 

Ik zou ook graag eens met iemand willen praten 
over de tijd, dat mijn vader burgemeester in 
Schoonrewoerd, Hei- en Boeicop en later ook 
Lexmond was. Over wat er in die tijd in die 
gemeenten veranderd is door toedoen van 
mijn vader. Want wij weten daar eigenlijk niet 
zo veel meer van. Alleen het ooievaarsnest, 
de nieuwe melkfabriek en zijn betrokkenheid 
bij schoolreisjes en bejaardenreisjes, de 
wandelingen langs het Wiel, de prachtige 
omgeving, de fruitbomen en misschien nog 
een paar zaken liggen vast in mijn herinnering, 
maar wat hij eigenlijk in zijn functie van 
burgemeester allemaal deed, is mij niet meer 
zo bekend op het ogenblik. Hij is in 1974 
gestorven en daarna is er in ons leven heel 
veel veranderd. Maar het zou fijn zijn als wij 
daar weer iets meer over zouden weten.

Lex Visser

Heeft u de gevraagd documentatie? Of wilt u  
eens met mijnheer Visser praten? Neem dan 
contact op met de redactie, telefoonnummers 
vindt u in het colofon.
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Geachte lezers,

In de Klepper van augustus/september lees je 
vaak in het nieuws van de scholen “We zijn 
weer begonnen.” Dat gevoel  van opnieuw 
beginnen kun je ook in januari hebben. Na 
de Kerstvakantie met de feestdagen en de 
jaarwisseling is het nieuwe jaar van start 
gegaan. Toch zitten de leerlingen op school 
nog in dezelfde groep en hebben ze dezelfde 
juf of meester. 

En nu, na enkele weken is er al weer heel veel 
gebeurd. Terwijl het buiten heel koud was, 
draaiden binnen de muren van de Regenboog 
niet alleen de kachels op volle kracht. Maar 
ook  in de hoofden van de leerlingen “draaiden 
de raderen” voluit. Zo hebben de groepen 
3  tot en met 8 de toetsen van het CITO 
leerlingvolgsysteem gemaakt. Op het gebied 
van spelling, begrijpend lezen en rekenen 
werden de resultaten weer onderzocht en 
vastgelegd. De jongste leerlingen hebben een 
ander rooster  en komen binnenkort aan de 
beurt. 
In deze Klepper vindt u ook een gezamenlijke 
oproep van de scholen over inschrijving van 
nieuwe leerlingen. Naast de “open ochtend” 
en inschrijfavond  kunt u nu ook op andere 
momenten contact met ons opnemen voor een 
afspraak. Op die manier is er alle gelegenheid  
om, op  de tijd die u schikt, kennis te maken 
en de wenselijke informatie 
over de school te krijgen.

Leerlingzorg
In de vorige Klepper hebt u het 
eerste deel over de leerling-
zorg  op de Regenboog 
kunnen lezen. Hieronder vindt 
u het vervolg:

In januari en juni worden de 
kinderen getoetst met behulp 
van de toetsen van het CITO 
(luisteren groep 3, spelling / 
rekenen / begrijpend lezen 
v.a. groep 4). Als alle opgaven 
gemaakt zijn, worden deze 

door de leerkracht nagekeken en gescoord. 
Cito kent een score van A, B, C, D en E.  A 
is voor leerkrachten een signaal dat het kind 
de stof zeer goed beheerst en meer uitdaging 
nodig heeft. Een B-score laat zien dat het kind 
de stof goed beheerst. Een C-score is een 
score die past bij een gemiddelde leerling. 
Een D en E-score laat zien dat leerlingen 
moeite hebben met bepaalde stof. Voor de 
leerkrachten een signaal om na te gaan waar 
het hiaat dan ligt. Voor D en E leerlingen wordt 
er een analyseformulier ingevuld om de fouten 
te analyseren. Na de analyse wordt er een 
handelingsplan opgesteld. 

Handelingsplan / groepsplan
Een handelingsplan is een plan waarin staat 
beschreven welke hulp een leerling extra nodig 
heeft om zich de stof eigen te maken. Deze 
plannen worden geschreven naar aanleiding 
van de toetsen van Cito, de observaties in de 
kleutergroepen en de signaleringen in groep 
3. Als meerdere kinderen uitvallen op een 
bepaald onderdeel, dan wordt er in plaats van 
een individueel handelingsplan een groepsplan 
opgesteld. 
Leerlingen met een handelingsplan krijgen 
extra instructie / hulp aangeboden. In 
eerste instantie wordt de RT (extra hulp) 
door de groepsleerkracht aangeboden 
tijdens momenten waarop andere leerlingen 
zelfstandig werk aan het maken zijn. Het kan 
ook zo zijn dat er langdurige, intensievere 
hulp geboden moet worden bij complexere 
problemen. Als dit het geval is, dan worden de 
kinderen door de intern begeleidster ingedeeld 
voor remedial teaching (RT) buiten de groep. 
Deze wordt twee keer per week aangeboden. 
Handelingsplannen worden na ongeveer acht 
weken geëvalueerd door de toets nog een keer 



HET ADRES VOOR UW AFVAL 

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

DE WINST IS VOOR U!

Univé heeft geen winstoogmerk.

Daar plukt ú de vruchten van!

Univé houdt uw woonlasten laag
Univé Leksprong geeft een betrouwbaar en gedegen advies voor uw
hypotheek en woonverzekeringen in combinatie met lage kosten.
Zodat u meer overhoudt voor uw droomhuis!

Laat snel uitrekenen hoe laag uw woonlasten zijn. Kom langs op
ons Univé-kantoor bij u in de buurt of kijk op www.unive.nl.

Univé Leksprong:
Leerbroek, Raadhuisplein 2, (0345) 62 00 62
Lopik, Anna van Burenstraat 18, (0348) 55 36 67
Houten, Schoolstraat 6, (030) 637 13 04 



aan te bieden. Voor kinderen die dan 
nog een D of een E scoren wordt een 
nieuw handelingsplan opgesteld. Voor 
leerlingen die steeds de maximale 
score behalen op de Cito toetsen 
(A), wordt ook een handelingsplan 
opgesteld om ook deze kinderen te 
voorzien in hun onderwijsbehoeften. 
Deze kinderen krijgen in de groep 
extra verrijking en verdiepingsstof 
aangeboden. Wij maken gebruik van 
het protocol Hoogbegaafdheid om 
te bepalen welke kinderen er wel/
niet in aanmerking komen voor extra 
verrijking en verdiepingsstof. In het 
kader van het handelingsgericht 
werken, zullen individuele handelingsplannen 
steeds meer verdwijnen en zullen voor iedere 
groep meerdere groepsplannen worden 
opgesteld om zo iedere leerling goed te 
begeleiden. Ook kinderen die niet uitvallen. 
Door de onderwijsbehoeften van iedere leerling 
in beeld te brengen hopen we nog meer zorg 
en kwaliteit te kunnen bieden.

Sociaal –  emotionele vorming
Binnen dit schrijven over toetsing is nog 
niet gesproken over het onderdeel sociaal-
emotionele vorming. In onze schoolgids kunt 
u lezen dat wij gebruik maken van de methode 
Kinderen en hun sociale talenten. Bij deze 
methode hoort het ontwikkelingsvolgmodel 
SCOL. Deze wordt twee keer per jaar door 
de leerkracht ingevuld om zo de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de kinderen goed 
te kunnen volgen. Voor kinderen die achter 
blijven / opvallen in hun sociaal – emotionele 
ontwikkeling, wordt een handelingsplan 
opgesteld binnen de groep. Binnen onze school 
zijn er collega’s die een cursus hebben gevolgd 
om een SOVA training te mogen geven. Op 
dit moment is de werkgroep zich aan het 
bezinnen op de inhoud van een training voor 
bij ons op school. Wij hopen in de loop van 
het jaar een training te gaan draaien. Kinderen 
die uitvallen/opvallen in de bovenbouw komen 
voor deze training in aanmerking. 
 We kijken nog even terug op de laatste weken 
van het vorige jaar. Deze keer vertellen vooral 
groep 5 en 6 van hun ervaringen.

Bezoek aan de Schaapskooi
Groep 5 en 6 gingen naar de Schaapskooi. 
Het onderwerp, waarvoor deze excursie was 
opgezet had als thema ‘Hoogstamfruit’. Ook 
al is het fruit al van de bomen, we hebben 
toch een interessante ochtend gehad. Om 

kwart voor negen vertrokken we van school, 
er waren gelukkig weer veel ouders die ons 
wilden brengen! Op de Schaapskooi kregen we 
eerst een presentatie over het hoogstamfruit. 
Daarna gingen we in groepen aan de slag. 
Groep 5 mocht opdrachten en spelletjes over 
fruit maken. En groep 6 mocht naar buiten 
appels bekijken en proeven. Toen kregen 
we allemaal een heerlijk glas fruitsap, om 
daarna te wisselen van activiteiten. Aan het 
einde was er nog een quiz over fruit, die 
was erg leuk en spannend! Zeker toen juf 
Riëtte en juf Joëlle ook mee moesten doen! 
Al met al weer een leerzame en gezellige 
ochtend!

Techniek in de klas
We hebben weer een heel speciale techniekles 
gekregen. Samen met de juf heeft een meneer 
die les gegeven. We hebben geleerd wat vaste 
en losse verbindingen zijn en we hebben een 
filmpje over een zweeftrein gezien. Daarna was 
het tijd om zelf aan de slag te gaan. Dat vonden 
de meesten van ons toch wel het leukste! We 
hebben een stroomkring gemaakt, met volt en 



ampère gewerkt. We hebben scharnieren vast 
geschroefd, met gewichten en een fiets bezig 
geweest. En we hebben ook nog een button 
en een grote paperclip gemaakt, deze mochten 
we mee naar huis nemen. Net zoals ons 
techniekdiploma!

Sinterklaasfeest
Bij het Sinterklaasfeest horen pepernoten of 
kruidnoten. Daarom hebben wij kruidnoten 
gebakken. Gelukkig waren er ouders die ons 
wilden helpen met het maken van het deeg 
en het afbakken van onze kruidnoten! Het 
was nog best lastig: Hoeveel is een ons? En 
hoeveel is een klein beetje zout? We hebben 
alle ingrediënten in de beslagkom gedaan 
en zijn toen flink aan het kneden geweest. 
Het resultaat was een hele grote kruidnoot. 
Deze zou natuurlijk nooit garen in de oven, 
daarom hebben we er kleine balletjes van 
gemaakt. Uiteindelijk hadden we heel wat 
bak- en dienbladen vol met kruidnoten. Toen 
was het tijd om op te ruimen en schoon te 
maken. Er is hard gesopt en geschrobd, de 
klas zag er weer keurig uit! De ouders hebben 
ze thuis afgebakken en woensdag hebben we 
onze kruidnoten geproefd. De meeste waren 
heerlijk!  In de groepen  1 t/m 4 kwam er toen 
een inpakpiet om te helpen bij het inpakken. 
Dat was erg leuk.
 
En toen was het zover: Sinterklaas komt op 
school! En dat betekende  dat we eindelijk onze 

surprises mochten laten zien aan elkaar en onze 
gedichten aan elkaar mochten laten horen! Het 
was erg spannend, want onze surprises moesten 
eerst onder een kleed verstopt worden, zodat 
we nog niet konden zien wie wat gemaakt had. 
Nadat we de Sint onthaald hadden, gingen 
we naar onze klas. Het kleed ging er af en 
er kwamen prachtige surprises te voorschijn! 
We zaten gezellig in een kring en we moesten 
1 of 6 gooien, dan mochten we onze surprise 
pakken en ons gedicht voorlezen. Sommige 
kinderen mochten gelijk al hun surprise 
pakken, andere moesten heel vaak gooien. 
Uiteindelijk heeft iedereen zijn surprise gehad. 
Wat was er weer hard aan gewerkt, geweldig! 
De Sint en zijn Pieten kwamen ook nog bij ons 
in de klas. Een aantal jongens moesten een 
liedje voor de Sint zingen en een ieder kreeg 
iets lekkers. Na de pauze was het tijd voor de 
optredens voor de Sint en de Pieten. We zaten 
allemaal in de gemeenschappelijke ruimte. 
Iedere klas mocht iets doen. Wij hadden het 
lied:  “Vandaag is er maar één de baas en dat 
is Sinterklaas!”  In ons koor hadden we ook 
een echte Sint en zelfs Pieten! Er was ook een 
optreden  van Michael  Jackson en er was een quiz. 
Het was een heel gezellig Sinterklaasfeest.

Kerstfeest
Het Kerstfeest kent vele facetten.  Direct na 
5 december worden diverse voorbereidingen 
getroffen voor het feest van de geboorte van 
Jezus Christus. Ook bij ons op school zijn er 
verschillende activiteiten. Zo hebben alle 
kinderen een kerstbakje gemaakt. Alleen of 
met behulp van een aantal ouders ontstonden 
er prachtige resultaten. Ondertussen werd 
er ook volop geoefend voor de Kerstviering 
die we met elkaar en met ouders en andere 
belangstellenden hielden in de Gereformeerde 
Kerk. In twee weken tijd moest er  een 



kerstmusical aangeleerd worden. Met extra 
hulp van de ouderraad kwam het allemaal voor 
elkaar. In de kerstviering was er plaats voor 
de samenzang van bekende kerstliederen, 
werd het kerstevangelie gelezen, hadden de 
kleuters hun inbreng en was er de kerstmusical 
“Vadertje Panov”.  Alle complimenten voor de 
kinderen. Deze keer hadden veel kinderen uit 
de  middenbouw een rol. Ondanks de korte 
tijd van voorbereiding ging het fantastisch. 
U ziet geen foto’s van de viering, maar hier 
kunt u de inhoud van het kerstspel lezen. 

Het verhaal speelt zich af in het begin van 
de vorige eeuw. Vadertje Panov is een 
oude schoenmaker in Rusland. Terwijl hij 
bezig is in zijn schoenmakerij vertelt hij 
dat hij zich eenzaam voelt zo rond kerst.  
Thuis in zijn stoel leest hij het kerstevangelie. 
‘Was Jezus maar bij mij gekomen’, denkt hij 
‘ik had wel een plaatsje voor hem gehad.’ Hij 
leest verder en denkt dan: ‘Ik had zelfs een 
mooi cadeau voor Hem en hij bekijkt een paar 
mooie babyschoentjes die hij gemaakt heeft. 
Hij dommelt in slaap en droomt dat Jezus 
die volgende dag bij hem langs zal komen. 
De volgende dag wacht hij op Jezus. 
Ondertussen geeft hij een kopje koffie aan een 
vermoeide straatveger en aan het eind van de 
dag helpt hij een vrouw en aan haar baby geeft 
hij zijn babyschoentjes. In de viering wordt 
duidelijk dat Jezus bij hem langs is geweest 
want wat vadertje Panov voor andere mensen 
heeft gedaan, heeft hij voor Jezus gedaan. 

Groep 8
Speciaal voor de leerlingen uit groep 8 is het 
een spannende periode. In de eerste week van 
februari is de CITO eindtoets. Daar is al heel  
veel aan vooraf gegaan. In klassenverband 
hebben we al een school bezocht: dit jaar het 
Koningin Wilhelmina College in Culemborg.  In 
kleine groepen of afzonderlijk zijn er gastlessen 
gevolgd. Het schooladvies is al besproken met 
ouders en leerlingen. In dit kader is de toets 
en later de inschrijving een afronding van het 
hele proces. Hier kunt u lezen op welke manier 
het advies voor het voortgezet onderwijs op 
onze school tot stand komt.
Hoe komt het advies tot stand:
• Werkhouding / resultaten in groep 7/8,
• Gesprekken met intern begeleider
• Cito uitslagen voorgaande jaren / LVS
• Cito uitslag entreetoets of drempeltoets
• Resultaten en andere informatie uit het 

dossier: bijv. leerrendement, leervermogen, 
interesse,

• motivatie, sociaal-emotionele ontwikkeling.
Daarna volgt
• Cito eindtoets  op 2,3 en 4 februari 2010.
Tenslotte, of misschien juist aan het begin,  
speelt er nog iets wezenlijks anders mee. 
Dat aspect is mooi verwoord in het volgende 
gedicht:

Even kwetsbaar als een vlinder
of een beeldje van kristal
Is een kind dat zoekt naar liefde
en bescherming bovenal.
In zijn wereld vol verwachting
hoop ik dat het slagen zal
als piloot, chauffeur of kapster
maar als mens toch bovenal.
God, dat ik de juiste woorden
tegen het kind zeggen zal.
Dat het zich aanvaard mag weten
maar beschermd toch bovenal.
Ongeacht alle prestaties
daarom gaat het toch meestal?
Ongeacht toetsen en cijfers
maar als mens toch bovenal.
God geeft liefde aan de mensen
maar aan kind’ren bovenal.
Want ze zijn kwetsbaar als vlinders
of als beeldjes van kristal.

namens het Regenboogteam,
Hans van Snippenberg

AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN 
 

Schoonrewoerd 
 

maandag 15 februari 2010 
van 19.00 UUR – 20.30 UUR 

U wordt in de gelegenheid gesteld om uw kind aan 
te melden bij de betreffende basisschool,
als het voor 1 oktober 2011, 4 jaar wordt.

U kunt op de scholen komen kijken:
Woensdag 10 februari op de “Regenboog”
Vrijdag 12 februari op de “Noachschool”

van 09.00 uur - 11.30 uur

“Noachschool”
Kerkweg 3a

Schoonrewoerd
Tel. 0345-642171

www.schoonrewoerd.vpcpo-
zzs.nl

              “Ichthus”
Loc. “Regenboog”
Noorderwoerd 2
Schoonrewoerd

Tel. 0345-641990
www.cbs-ichthus.nl

  

De inschrijving op enen van de schoelen kan plaatsvinden vanaf het moment 
dat uw kind 3 jaar is of op de aanmeldingsavond



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

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

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



Tijdens de Nieuwjaarsreceptie werd Ad de 
Jong, DE BUURTSUPER van Schoonrewoerd 
verrast met  de stadsrechtenprijs. De prijs 
werd overhandigd door burgemeester 
Molkenboer, die een toelichting gaf: “Als 
initiatiefnemer en medeorganisator van veel 
activiteiten voorkomt hij dat Schoonrewoerd 
een slaapdorp wordt. Alle bewoners kennen 
hem en niet alleen, omdat hij de enige 
buurtsuper van Schoonrewoerd runt.” Nee, de 
prijs kreeg Ad met name voor zijn NIEUWE en 
vernieuwende activiteiten: de kookworkshops, 
het klaverjassen, de jaarmarkt en recentelijk: 
de burendag die Ad de Jong organiseerde.

Ik wist niet dat ’ie bestond.
In de kranten is al heel wat aandacht geweest 
voor de prijs en de winnaars. Maar voor De 
Klepper wilde Ad nog wel even op de praatstoel 
gaan zitten. Eerste vraag: “Winnaar van de 
stadsrechtenprijs heb je daar die burendag 
speciaal voor…” “Ik wist niet dat’ie bestond” 
onderbreekt hij mij grinnikend. “Ik heb wat 
mensen bij elkaar geroepen en dat heeft ertoe 
geleid dat in de Dorpsstraat bloembakken 
zijn opgehangen. Een mooi gezicht, maar 
het leverde vooral een gezellige dag op waar 
mensen met elkaar aan de slag gingen.” Het 
was vooral heel leuk om te doen, vertellen de 
pret-ogen waarmee Ad vertelt. Het ging niet 
om een prijs of een nominatie, nogmaals “Ik 
wist niet dat die prijs bestond.”
Alles werd netjes geregeld met de gemeente 
enzo. Er mocht niet zomaar wat worden 
opgehangen, er moest wat eenheid in de 
gemeente worden aangehouden. Het mocht 
zoiets worden als bij de Emte. “Ja, maar dat 
kon ik toch moeilijk van de paal afschroeven 
om het voorbeeld na te laten maken… Nee, dat 
begreep die man van de gemeente ook wel. 
Dus we hebben in Zijderveld ongeveer zoiets 
laten maken.”
Na het inplanten werden de bakken ophangen. 
“Komen we bij Geuf voor en komt Geuf naar 
buiten. “Wat mot dat grasland hier?” vraagt’ie. 
Ik zeg: “Jij niet dan, Geuf?” “Ikke niet.” Nou ja, 
toen hebben we die bak er weer afgeschroefd 
en aan de overkant opgehangen. En dat terwijl 
Geuf toch onze Groen-Man is. Maar hij zag het 
niet zitten: “Die bak wordt een grasland, dat 
wordt niks”, vond hij. “Even goede vrienden 
toch?” 
Straks in het voorjaar worden ze weer 
nieuw ingeplant. “Dan gaan we rond met de 
collectebus in de straat en kopen daar weer 

leuke planten voor.” Zo is er steeds weer een 
gezellig plantmoment in de Dorpsstraat en 
veel kleurrijks te zien. 

Initiatiefnemer en medeorganisator…
Ja, daar staat Ad de Jong zeker om bekend. 
Daarbij is zijn enthousiasme steeds verdeeld 
over drie gebieden: het dorp Schoonrewoerd 
leefbaar en levendig houden,  publiciteit voor 
zijn eigen bedrijf en (nieuwe) bewoners zich 
(snel) thuis laten voelen. “Want als je nieuw 
komt in zo’n dorp als Schoonrewoerd”, zegt de 
Schoonrewoerder Ad de Jong, “en je hebt geen 
kinderen op de basisschool en je hoort niet 
bij een kerk, nou, dan heb je niet makkelijk 
contact.” Ik knik, want ik weet zelf nog hoe 
ontzettend warm het voelde toen wijzelf 
inmiddels zo’n 17 jaar geleden hier kwamen 
wonen. We deden die eerste week meteen 
boodschappen op het dorp: heerlijk alles bij 
de hand en geen rij bij de kassa. We deden 
ook direct mee aan een actie waarbij je een 
doos boodschappen kon winnen. Tijdens onze 
tweede week boodschappen doen, sprak Ad 
ons bij de deur aan: “De familie Lemcke, 
jawel, jullie hebben een prijs gewonnen…” 
Stomverbaasd dat hij onze naam al wist en we 
nota bene ook nog eens meteen in de prijzen 
waren gevallen wankelden we even later weer 

AD DE JOnG wint de Stadsrechtenprijs



naar buiten. Vanaf die dag doen we altijd onze 
boodschappen zoveel mogelijk op ons eigen 
dorp. En dat laat dan ook weer heel duidelijk 
zien dat bij Ad de Jong die drie gebieden (dorp, 
mensen en eigen bedrijf) steeds door elkaar 
lopen.
Heel goede herinneringen hebben we aan de 
kookcursus in het Dorpshuis, ook zo’n initiatief 
van Ad de Jong. Een beetje dringen in de 
keuken, maar mateloos gezellig en lekker. 
Uiteraard hebben we daar weer (nieuwe) 
dorpsgenoten leren kennen. 
De actie van de voetbalplaatjes van plaatselijke 
voetbalsterren is het meest recente initiatief 
waarbij wederom de publiciteit voor de winkel 
en de warme interesse voor het gemeenschaps-
leven door elkaar rollen. “Daarmee hoop je ook 
nieuwe klanten te trekken,” zegt Ad met het oog 
op het zakelijk belang, “bijvoorbeeld uit Hei- 
en Boeicop. Die zijn toch meer georiënteerd op 
Vianen. Met deze voetbalplaatjesactie zie ik ze 
hier binnen komen en verrast rond kijken: “He, 
hier is meer te koop dan ik dacht.” Hopelijk 
blijven die klanten vaker komen.”  
Ook is Ad soms de motor achter acties die 
anderen moeten uitvoeren, maar die hij 
aanzwengelt. Zo attendeerde Ad kortgeleden 
de Noachschool op de mogelijkheid om 
oude telefoonboeken op te halen met de 
schoolkinderen, deze in te leveren en daarvoor 
weer geld te krijgen om nieuwe leesboeken 
voor de school te kunnen kopen. “Stond 
achterop die nieuwe telefoonboeken. Je moest 
naar de site: www.boekenvoorboeken.nl en 
daar zag ik al snel dat vanuit ons gebied nog 
niet gereageerd was. Ja, dat breng ik dan in bij 
zo’n school.”
Ook het organiseren van een toneelvoorstelling, 
vorig jaar een groot succes, hoort dit jaar 
tot de plannen van Ad. De mogelijkheid om 
punten van de Dagpas in te zetten voor een 
plaatsbewijs bij de toneelavond van Vol Moed 
in maart maakt de cirkel: bedrijf- mensen- 
levendig dorp weer helemaal rond. 

Stadsrechtenprijs.
De prijs is bedoeld voor nieuwe initiatieven. “Ik 
vond dat idee van fietsles aan Turkse dames 
ook een hartstikke leuk initiatief,” lacht Ad. 
“Moet je je voorstellen: die vrouwen krijgen 
dan les, daarvoor worden fietsen op de kop 
getikt, met een lage instap, dat is makkelijker. 
Er worden vrijwilligers opgetrommeld om de 
dames overeind te houden. En al snel fietsen die 
dames rond. Gaan ze een rondje fietsen langs 
al hun vriendinnen om te zwaaien. Prachtig, 
toch… een soort optocht van fietsdames die 

ChristenUnie
Beste mededorpsgenoten,

Het afgelopen jaar heeft de gemeenteraad 
van Leerdam enkele beslissingen genomen die 
van groot belang zijn voor Schoonrewoerd. 
Waarschijnlijk zijn het de belangrijkste 
gemeenteraadsbesluiten voor ons dorp van de 
afgelopen 10 jaar. We zijn als ChristenUnie blij 
dat we hieraan mee hebben kunnen werken 
en zelfs op meerdere gebieden initiatiefnemer 
geweest zijn. 
We denken aan:
• De bouw van een nieuwe basisschool 
• De bouw van een gymlokaal  

(motie ChristenUnie)
• De bouw van de wijk Ooievaarszoom 

(voormalige locatie 1)
• De bouw van huizen op het voormalige 

HOVO-terrein
• De sloop van de aula
• Het uitreiken van de Stadsrechtenprijs aan 

Ad de Jong 

Misschien zegt u: “We zien daar nog niet 
zoveel van”. Dat klopt, maar alles begint met 
ideeën, die gevolgd worden door besluiten 
en dan volgt de realisering. De tijd tussen 
besluit en realisatie duurt soms (te) lang. Als 
Schoonrewoerders hebben we daar zelf invloed 
op! Kijk maar eens naar ons Zorgcentrum: 
we zijn daar nu denk ik allemaal heel erg blij 
mee, maar de realisatie daarvan heeft erg lang 
geduurd.

Als ChristenUnie hopen we dat het ditmaal niet 
zo lang duurt, omdat we hopelijk niet alleen 
aan onszelf denken, maar ook aan anderen, 
ook aan de leefbaarheid en ontwikkeling 

zwaaien naar hun vriendinnen.” 
Tijdens de uitreiking ontmoette Ad ook nog de 
oud-trainer van HSSC’61: Peter Tuasuun. “Ik 
ben slecht in namen, maar die wist ik meteen. 
Hij herkende mij niet dadelijk. Maar ja, in die 
tijd was ik een vent met lang blond haar en 
een oorbel. Dus ik zeg: “Herken je de best 
scorende spits van HSSC’61 niet meer? En 
jawel: “Ad de Jong,” zei hij direct.” 
De stadsrechtenprijs is een stimulansprijs 
om door te gaan. Daarover hoeven we geen 
zorgen te hebben. Met of zonder prijs, Ad de 
Jong bruist van de ideeën. 

 



van ons dorp. Zolang we alleen aan onze 
individuele belangen denken en bang zijn dat 
we wat woongenot in moeten leveren, schiet 
het niet op! Maar als we daar overheen kunnen 
stappen en de moed hebben om te kijken naar 
de leefbaarheid van ons dorp, dan kunnen de 
plannen snel gerealiseerd worden. 

Dat geldt ook voor het wandelpad naar 
de Wiel! Wat zou het geweldig zijn als de 
grondeigenaren mee zouden werken en dit 
pad snel gerealiseerd zou kunnen worden! Zij 
zouden heel veel mensen enorm veel plezier 
daarmee doen! Daarom doe ik hierbij een 
dringend beroep op hun medewerking!!!!

Als ChristenUnie hebben we nog wel 
enkele interessante ideeën over een nieuw 
Partycentrum met hotelgelegenheid, de scholen 
en de jeugd. Die kunt u horen op de politieke 
bijeenkomst die door de Dorpsvereniging 
georganiseerd wordt op woensdag 24 februari. 
Uiteraard kunt u daar ook aan ons vragen 
stellen! En voor goede ideeën staan wij altijd 
open! Ik hoop u daar te ontmoeten!!

Jan van Beuzekom 
(fractievoorzitter ChristenUnie)   
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www.rabobank.nl/kinderen
(0347) 35 78 00

Rabobank. Een bank met ideeën.

Open nu de Rabo TopKid Rekening.

Zelf sparen voor je eigen
sprookje. Dat is het idee.
Met de Rabo TopKid Rekening wordt sparen en leren over geld hartstikke leuk, want je

doet het samen met de Sprookjesbosbewoners uit de Efteling. Je krijgt bij deze rekening

het Sprookjesboom pakket met daarin de Sprookjesboom spaarpot en een doeboek vol

leuke en leerzame spelletjes. Zo spaar je nu al voor je eigen sprookje. Meer weten? Kijk

snel op www.rabobank.nl/kinderen



Welkom  
in onze  tuin- en kachelwinkel 

       40 jaar tot uw dienst. 

Sterk
sierhekwerk

Vakkundig werk in:

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

• (sier)hekwerken

• garage- en bedrijfsdeuren

• Inrijpoorten

• Automatisering van deuren 
en inrijpoorten

Oók uw adres 
voor Hörmann 
garagedeuren



CLEMEnTIJnVERKOOPPARTY 

Op d.v. maandag 15 februari
van 14.30 tot 16.30 

in het Dorpshuis te Schoonrewoerd 

Wij tonen u dan een uitgebreide  
voorjaars- en zomercollectie. 

Voor info tel 0345-642013 

nIEUWS VAn DE 
Dorpsvereniging

Gefeliciteerd.
Allereerst willen wij Ad de Jong feliciteren 
met zijn stadsrechtenprijs! Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente Leerdam 
is hij uitgebreid in het zonnetje gezet voor 
al hetgeen wat hij aan activiteiten voor 
Schoonrewoerd doet. Wij hopen dat je zo 
doorgaat. Nogmaals van harte gefeliciteerd. 

Verkiezingsavond.
De verkiezingen komen er weer aan en 
daarom organiseren we als DVS weer een 
verkiezingsavond. Dit zal plaats vinden op 
24 februari in het Dorpshuis. Alle politieke 
partijen zullen aanwezig zijn en we hopen op 
een goede opkomst. 

Lantaarnpalen.
Na veel bellen en schrijven en weer bellen is de 
verlichting bij de bushalte Blauwbijl nu eindelijk 
weer in orde. Het heeft bijna een half jaar 
geduurd. Zo snel werken overheidsinstanties 
soms. 

HOVO-terrein.
Tegen de voorgenomen bouwplannen is 
bezwaar aangetekend door twee omwonenden. 
De uitspraak van de rechter laat op zich 
wachten. We hopen maar dat het goed afloopt. 

noach-school gymzaal. 
Er is door de gemeente groen licht gegeven 
voor het plan om een gymzaal toe te voegen 
aan de Noach-school. De DVS, de scholen en 
andere belanghebbenden hebben zich samen 
ingezet om dit plan te realiseren. Dat we zover 
zijn is een mooi resultaat. Zie ook het schrijven 
verderop in De Klepper. Verkeersproblemen is 
met name ingebracht als punt dat opgelost 
dient te worden en daar lijkt nu echt naar 
geluisterd te worden. 

Dorpsplein.
We zijn inmiddels al een jaar bezig om 
een stroomvoorziening te krijgen voor de 
marktkramen op het dorpsplein. Aangezien er 
nog steeds niets is gerealiseerd, was het niet 
mogelijk afgelopen Kerst een kerstboom neer 
te zetten met verlichting. Hopelijk lukt het 
voor de Kerst van 2010 wel…

Schouw.
De te realiseren punten lopen nog en het wordt 
een beetje een lange soap, zolang duurt het. 
Op 28 januari is er een slotbespreking over de 
ingediende punten. 

namens de DVS, 
Voorzitter J. van Tilburg (sr).  

 

 

40 jaar ‘t Lam, Meerkerk

De kachel- en tuinmachinewinkel  van C. ’t Lam 
aan de Bazeldijk 19 te Meerkerk bestaat op 1 
jan 2010 40 jaar. C. ’t Lam is het bedrijf waar 
u terecht kunt voor aankoop en onderhoud 
van hand- tot zitmaaiers. Ook zijn wij reeds 15 
jaar  gespecialiseerd in de Automower (robot 
grasmaaier) die het gazon perfect onderhoudt, 
zodat het er altijd verzorgd uit ziet. 

Op het gebied van tuin- en parkonderhoud 
grijpt u niet snel mis. Het assortiment bestaat 
uitsluitend uit bekende A-merken die u op de 
website http://www.ctlam.nl kunt bekijken en 
natuurlijk nog beter, in de ruime showroom 
aan de Bazeldijk vast kunt houden.

Door de vele jaren ervaring in kachels: van de 
kolenkachels via de oliekachels naar aardgas 
en weer deels terug naar de houtkachels, kunt 
u ook op dit gebied alle informatie krijgen die 
u wenst. In onze showroom kunt u diverse 
kachels bezichtigen. Ook een ruim assortiment 
kachelpijpen is uit voorraad leverbaar.

 



Nieuwsbrief  februari  

 
Ad en Tineke’s Dagwinkel te Schoonrewoerd 

Leuk om te ontvangen:  De laatste koopjes en nieuwtjes via 
de e mail: abonneer je op onze nieuwsbrief: 
info@dagwinkelschoonrewoerd.nl 
 
Leuk om te sparen: H.S.S.C. 61 voetbalplaatjes.  
De actie duurt tot en met zaterdag 27 maart. Bij besteding van 
€ 10.00 gratis één zakje met 4 plaatjes van onze lokale sterren. 
Extra zakjes o.a. bij 2 pakken Vos banket, 2 verpakkingen vers 
vlees, 2 hele broden  of  2 zakken bollen  uit onze 
broodafdeling en bij ieder boeket bloemen. Daarnaast iedere 
week extra plaatjes bij diverse artikelen. Zie onze extra 
voetbalfolder. 
 
Leuk idee:  Geef een leuke tip aan  ons en wellicht brengen we 
het in de praktijk. Iedere tip levert een fles wijn op. 
 
Leuk avondje uit? Ga op vrijdag naar de Dagwinkel 
Toneelavond in samenwerking met Vol Moed uit Zijderveld. Een 
leuk blijspel. 
Kinderen tot 12 jaar: entree vrij. Entree € 5.00 of gratis tegen 
inlevering van 500 punten. Kaarten alleen bij ons te koop.  
 
Leuk om te winnen: Eèn van de 155 prijzen: ga naar 
www.vrijdagvriezerdag.nl/winkelwedstrijd en doe mee. Onze 
winkelcode is 220. 
 
Leuk om te doen: Ga naar www.lekkermakkelijk.nl voor 
allerlei leuke dag uit tips. 
 
Leuk om te krijgen: Stadsrechtenprijs gemeente Leerdam.  
 
Leuk om te weten: Gooi geen oude telefoonboeken weg. 
Onder voorbehoud starten we een actie i.s.m. de Noachschool. 
Daarna gaan alle boeken naar de S.I.A.  
 
 
Graag tot ziens,  Ad & Tineke de Jong.  
Dorpsstraat 11, 4145 KA Schoonrewoerd 
info@dagwinkelschoonrewoerd.nl   Tel 0345 641202 



noach 
school

Na het verschijnen van de vorige Klepper is er 
heel veel gebeurd. De feestmaand december 
is achter de rug, de koude maand januari is 
voorbij gegaan en we maken ons op voor de 
lente. Juf Carola maakte me opmerkzaam op 
het fluiten van vogels rondom de school...

We hebben naast nare gebeurtenissen ook 
veel om dankbaar voor te zijn. Een aantal van 
deze hoogtepunten leest u in deze bijdrage 
van de Noachschool. Het is jammer dat de 
maand januari al voorbij is, anders had ik u 
ook nog de beste wensen voor het nieuwe jaar 
mogen geven. In ieder geval wens ik dat u 
geniet van de verhalen van de Noachschool. 
Wilt u reageren of heeft u tips? Mail dan naar 
c.korte@upcmail.nl.

Kerstfeest van de noachschool
De kerstviering is erg mooi geweest. We 
hebben weer veel positieve reacties gehad. 
Het was ook echt feest rond de geboorte van 
Jezus, die mens wilde worden om te redden. 
Met elkaar door de sneeuw naar de kerk, 
kinderen, ouders, opa’s en oma’s en véél 
belangstellenden. Het was geweldig om met 
elkaar het kerstfeest te vieren. 
We hadden twee keer met de hele school de 
tocht naar de kerk gemaakt om de kinderen 
te laten zien hoe het ging en om de liederen 
te oefenen. Stage-meester Jochen begeleidde 
de samenzang op het kerkorgel en ArdJan 
Kaan begeleidde  de kinderzang op de piano 
en dirigeerde het schoolorkest. 

De kinderen van groep 7 en 8 hadden een 
taak gekregen waar ze erg blij mee waren. 
Ze mochten de jonge kinderen letterlijk bij 
de hand nemen om naar de kerk te lopen en 
tijdens de viering kwamen de “kleintjes” binnen 
aan de hand van één van de grote kinderen en 
met een kaarsje in de andere hand. Ook groep 
4 en 5, die dat zelf wel konden, liepen met 
een kaarsje naar binnen. Dat was een prachtig 
gezicht. Ondertussen zongen alle kinderen: 
Kom laat je lichtje helder branden, laat het 
schijnen om je heen. Laat het zien dat er nog 
hoop is. Hoop voor jou en iedereen!
Er is door de kinderen prachtig gezongen en het 
was heerlijk om met z’n allen kerstliederen te 
zingen tot eer van God. De kerstgeschiedenis 
werd verteld en uit de bijbel gelezen en juf Bea 
vertelde een mooi en spannend verhaal. Het 
was ook fijn te horen dat veel mensen genoten 
hebben en wij sluiten ons daarbij aan als team.
De kerstcollecte onder de leden heeft het 
schitterende bedrag opgebracht van € 
1200,00. Alle kinderen hebben een mooi boek 
gekregen en een zak snoep gehad.  De collecte 
bij de viering bracht € 300,00 op voor Actie 
Schoenmaatjes. 
“U maakt ons één, U bracht ons tezamen. Wij 
eren en aanbidden u!”
 
IJspret op IJsbaan de noachschool
Het kan vriezen, het kan dooien! Maar als het 
gaat vriezen, slaat de schaatskoorts toe. Nu 
heb ik persoonlijk liever schaatskoorts dan 
koorts omdat er een griep onder de leden zit. 
Ik wil maar zeggen... de schaatskoorts op 
de Noachschool is een gezonde ziekte! Het 
schaatsvirus is echter zeker wel  besmettelijk, 
iedereen doet eraan mee!
Op een koude maandagavond belde ik Johan 
den Hertog (onze brandweerman die alles kan!) 
met de vraag of ‘hij tijd had’. Meteen wist hij wat 
mijn vraag aan hem zou kunnen zijn…. Hij zei 
dan ook, zonder dat ik ook maar een vraag had 
gesteld….. ”Om half zeven ben ik bij je met de 
pomp en slang!” Op de afgesproken tijd rolden 
we de slangen uit en sloten we ze aan op de 
meegenomen brandweerpomp. Nadat we een 
wak in het ijs van de sloot hadden gemaakt, 
kon het feest beginnen. Deze procedure werd 
op dinsdag en woensdagavond herhaald. De 
rest van de baan werd laagje voor laagje om 
het uur opgespoten. 
Na een week prepareren, opspuiten, vegen en 
voorbereidingen treffen is het dan op vrijdag 8 
januari eindelijk zover. Om kwart voor zeven 
staan de eerste kinderen bij mij aan de deur. 
“Meester, de schaatsbaan gaat toch open?” 



 

 

 
 
DJS KLUS   
 
TOTAAL 

 
                     

 

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

 
TE BEZICHTINGEN IN SHOWROOM 
 

 
 
      

                                                           
                                                               
 

Atelier 
 

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

Wij verzorgen voor u; 
 
Kledingreparaties (beperkt) 
Machinaal Borduren 
 
Feestkleding kinderen 
Verkleedkleding 
(Baby) Kado artikelen 
 
Keuken- en badtextiel 
Fournituren 
------------------------------------- 

Openingstijden; 
 

Alleen op afspraak 
Zijlkade 31, Nieuwland 

0613 – 939486 
www.deknopendoos.nl 

VERBOUW 
  RENOVATIE 
    ONDERHOUD 
 

DJS KLUS TOTAAL 
 0345 – 64 35 50 

Bert de Jongh 
Schoonrewoerd 

Trimsalon
Bow-Wow

De trimsalon met een beetje meer.
Waar uw hond en kat met liefde
en geduld behandeld worden.
Uw trimster:
Desiree van Beek
Lingestraat 58
4142 ZD Leerdam
tel: 06-51266457

Email:hondentrimsalonbowwow@upcmail.nl
Website: trimsalonbow-wow.nl



Om precies 19.00 uur wordt de schaatsbaan 
van de Noachschool officieel geopend door 
brandweerman Johan den Hertog. Het is 
meteen een drukte van belang. We genieten 
met volle teugen van het schitterende ijs. De 
jongens en meiden van groep 8 zorgen voor 
koffie, thee, limonade en broodjes knakworst. 
Het is het begin van een onvergetelijke periode 
van ijspret. De hele week was het een drukte 
van belang. Ook ‘s avonds is het gezellig druk, 
de baan is dan mooi verlicht. Ook langs de 
ijsbaan is het gezellig, omdat veel ouders een 
kijkje komen nemen. Ook zij genieten van hun 
kinderen, de gesprekken, koffie, thee en cake. 
Aan het einde van de avond helpen vaders 
mee de baan sneeuwvrij maken. Vervolgens 
wordt er dan weer een laagje water op het ijs 
gespoten, zodat de pret de volgende dag weer 
van voren af aan begint. Op dinsdag hebben we 
met de groepen 3 t/m 8 gym op het ijs gehad. 
Juf Maria en juf Mariska verzorgen de gymles. 
Heerlijk ijshockeyen en andere spelletjes doen. 
De ijsbaan was ook dit jaar weer een succes en 
alle moeite zeker waard! De opbrengst van de 
koek-en-zopie van groep 8 gaat in z’n geheel 
naar ‘de Noachschool in actie voor Haïti’. 

noachschool in actie voor Haïti
Op dinsdag 12 januari 2010 trof een 
vreselijke aardbeving Haïti. De kinderen van 
de Noachschool zijn erg onder de indruk en 
betrokken bij de ramp. Drie leerlingen van 
onze school Elise, Endy en Gerline Rijneveld 
zijn op Haïti geboren. De vader van Larissa 
(groep 6) en Herriët (groep8), Johan den 
Hertog, is met een USAR team in het getroffen 
gebied om mensen te redden en directe hulp te 
geven. In de groepen wordt veel over de ramp 
gepraat en voor de mensen daar gebeden. Wij 
wilden ook zelf iets doen! Daarom 
kwam echt iedereen in actie: een 
deel van het zendingsgeld van 
afgelopen half jaar is gestort, de 
opbrengst van de koek-en-zopie 
van de leerlingen van groep 8 bij 
de schaatsbaan, allerlei werkjes 
die veel kinderen thuis en bij 
bekenden deden en natuurlijk de 
lege flessenactie. Vast en zeker 
zijn er leerlingen bij u aan de deur 
geweest met de vraag of u met de 
actie meedeed. Geweldig om de 
betrokkenheid van de leerlingen 
te zien; hun enthousiasme was 
voor iedereen die het gezien heeft 
een feest. De slogan voor deze 
actieweek was: De Noachschool 

in actie voor Haïti, want waar de  leerlingen 
van de Noachschool in actie komen, gebeuren 
mooie dingen! Dat is gebleken in de week die 
volgde. Met elkaar haalden we het bedrag van 
meer dan € 1500,00 op. Namens alle leerlingen 
van de Noachschool wil ik u als gulle gever, op 
welke manier dan ook, hartelijk danken.
Nog een paar verhalen uit de praktijk.

Actie Haïti 
Voor begrijpend lezen kregen wij een opdracht. 
Bedenk iets om geld in te zamelen voor Haïti. 
Wij kregen een idee om  cakejes, boterkoek en 
kokoskoek te verkopen. 
Rebecca’s moeder ging aan het bakken. 
Vervolgens gingen wij op pad om alles te 
verkopen aan de Diefdijk. Wij verkochten alles 
en haalden ongeveer € 125,- op.
Helaas kon Carolien niet meedoen omdat ze 
ziek was. Maar ze hoort er gewoon bij. We 
hebben met z’n allen veel geld opgehaald en 
zijn daar heel blij mee.

Herriet, Thirza en Rebecca.

Actie voor Haïti
Wij waren een loterij gestart. Win een  taart. 
De opbrengst van de loten gaat naar Haïti. We 
gingen langs de deuren met een blad waar 
we de gegevens van de mensen op konden 
schrijven. Als ze gewonnen hadden konden we 
ze opzoeken. 
We hadden 3 lekkere prijzen. De bakker Van Klei 
had 2 van onze prijzen gesponsord. De winnaars 
waren: Meneer Aalsburg, Leen Bogerd en 
Fruitschuur den Hartog. 
Met deze actie hebben we €115,- opgehaald. 
Het geld gaat in een pot waar iedereen die een 
actie heeft gedaan zijn geld in stopt. Er waren 



verschillende acties bedacht,  zoals: flessen 
ophalen, lekkere dingen verkopen enz.
We zijn blij om iets te kunnen doen voor de 
mensen in Haïti!

Groetjes Denise, Merel, Sjanet en Bertine 

Aanmelding nieuwe leerlingen
De keuze van een goede basisschool voor uw 
kind kan een lastige keuze zijn. Graag gaan wij 
met u in gesprek om te kijken of de Noachschool 
het voor u is. Op vrijdag 12 februari 2010 bent u 
daarom van harte welkom op de  open morgen 
van de Noachschool. We vinden het fijn u te 
ontmoeten en willen u graag de Noachschool 
‘in bedrijf’ laten zien. Kom gerust een kijkje 
nemen in verschillende groepen en proef de 
sfeer. Als u na afloop meer informatie wenst 
om een goede keus te maken, plannen we met 
u een vervolggesprek. 
Op maandag15 januari 2010 is onze traditionele 
inschrijfavond. We nodigen u van harte uit uw 
kind, als het voor 1 oktober 2011 4 jaar wordt, 
dan op de Noachschool in te komen schrijven. 
Natuurlijk kan de inschrijving ook op een ander 
moment plaatsvinden, mits uw kind de leeftijd 
van 3 jaar heeft. Tussen 19.00 uur en 20.30 
uur bent u van harte welkom!

In de volgende Klepper zullen we u helemaal 
op de hoogte brengen van onze 40 nieuwe 
computers, nieuw netwerk met bijbehorende 
bekabeling en nieuwe server. Ook vindt u dan 
een verslag van een dag in de Dolfijngroep van 
de Noachschool. De groep waarin de kinderen 
die meer uitdaging verdienen elke week 
werken.

Kees de Korte
Directeur Noachschool

Stichting Ouderenkontakt 
Schoonrewoerd

Woensdag 6 januari 2010 hebben wij elkaar 
de handen weer geschud en elkaar het beste 
gewenst voor het nieuwe jaar. Na een drankje 
hebben we met elkaar een heerlijke maaltijd 
genuttigd. Het was reuze gezellig en er werd 
goed met elkaar gepraat. Dat was onze eerste 
keer weer samen in het nieuwe jaar. 

Nu zijn we weer bezig voor onze voorjaars-
avond en die is als alles volgens plan verloopt  
donderdag 15 april. Dan komt er een 
glasblazer uit Leerdam en is er tijdens de pauze 
gelegenheid om iets van het glas te kopen. U 
krijgt hier nog een uitnodiging voor.Ook  zijn  
we weer voorbereidingen  aan het treffen voor 
ons jaarlijks reisje.
 
De ouderen gym is op woensdagmorgen in 
het partycentrum (dorpshuis). Contactpersoon 
is mevr.  M van Santen ((641683), of mevr.  
Bets Speijer (( 641626).

Ook kunt U deelnemen aan de open eettafel 
die vind 1x in de maand plaats in het party 
centrum. Daarvoor kunt U zich opgeven 
bij mevr. Everdien Verkerk  ((641684)  
of bij een van de andere bestuursleden.  
De datums van de open eettafel zijn:  
11 februari,  11 maart,  15 april,  6 mei,  
17 juni,  16 september,  14 oktober, 
11 november.

Bent U 60 jaar of ouder en wenst U aan deze 
activiteiten deel te nemen en krijgt U hier geen 
uitnodiging voor, meld U zich dan bij een van 
de bestuursleden.



ACTIVITEITEnKALEnDER

 

Uw groente- 
en fruit specialist 

 
Kwaliteit  

is onze garantie 
 

Den Hartog 
fruitschuur 

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

 februari
11 februari 15:00 uur Voorlichting WTCG in Maranatha in Leerdam
11 februari 20:00 uur Dialezing: Noorwegen door Stefan Claessens, in de Schaapskooi
13 februari 9:00-12:00 uur Rommelschuur
17 februari 14:00-16:00 uur Knutselmiddag, Activiteitencommissie DVS
24 februari vanaf 18:00 uur Ophaaldag oud papier, SIA
25 februari 20:00 uur Dialezing: Weidevogels door Danny Ellinger, in de Schaapskooi
27 februari 9:00-12:00 uur Rommelschuur

maart
11 maart 20:00 uur Dialezing: Vissen door Pim Pos, in de Schaapskooi
13 maart 9:00-12:00 uur Rommelschuur
24 maart vanaf 18:00 uur Ophaaldag oud papier, SIA
25 maart 20:00 uur Oud-Vijfheerenlanden door Gerrit Zijderveld en Aart Horden, in de 

Schaapskooi
27 maart 9:00-12:00 uur Rommelschuur

april
10 april 9:00-12:00 uur Rommelschuur
24 april 9:00-12:00 uur Rommelschuur
24 april 20:00 uur Jubileumconcert koort ‘Zout’, in de Gereformeerde kerk
28 april vanaf 18:00 uur Ophaaldag oud papier, SIA



  




