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Badmintonvereniging
Els Middelkoop 642198

Buurtbus “De Linge”
W. Slob, contactpersoon 06-53550858

CBS ‘Ichthus’, locatie Regenboog 641990
Hans van Snippenberg, directeur

Damesgymnastiek
Ina den Hartog  641852

Dorpsvereniging Schoonrewoerd
Bestuur
Jan van Tilburg, voorzitter 641438
Gera de Jong, secretaris 642182
Mario Swaanen, penningmeester 524002
Geuf Middelkoop 641758
Edwin en Evelien ’t Lam 643413
Moniek van Rossem 06-30363300

Activiteitencommissie
Claudine Liefhebber 569789
Mario/Liesbeth Swaanen-Visser  524002
Leontine Verkerk   642495

Speeltuincommissie
Maurits Oudenaarden

Commissie Groen & Verkeer
Geuf Middelkoop 641758
 
Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd
Ds. G.M. van den Berg-de Haan 642430
G.K. de Jong-Bronkhorst, scriba 641738

EHBO Schoonrewoerd
Jan Haag, voorzitter 599459
Gert Pluimers, secretaris 616228

C O L O F O N  &  A D R E S S E N
redactie Dorpskrant “De Klepper”
Daniël Bikker 642520
Gera den Braven 642777
Gijs Kool 641495
Carolien de Kort 641435

informatie over bezorging van De Klepper:
Freek de Jong 641738

informatie over financiële zaken:
Henk Rijneveld 641532
Klepper-bankrek.nr.: 35.84.43.512

Hans Lemcke 642612
Jolanda Lemcke 642612
Anneke Panella-Drijver 652558
Henk Rijneveld 641532
Gerdien de Stigter-Blees 641489

algemeen redactieadres:
Carolien de Kort, Dorpsstraat 24 641435
e-mailadres:  carolien.de.kort@upcmail.nl

website: www.dorpskrantdeklepper.nl

Geïnteresseerden van buiten Schoonrewoerd kunnen zich op de Klepper abonneren. 
Kosten: € 10,- voor 5 nummers (exclusief verzendkosten)

inzenddatum kopij en advertenties Klepper nr 86 uiterlijk vrijdag 3 september

Hersteld Ned. Hervormde Kerk
ds. L. Groenenberg 643669
J. Vossestein , scriba 642228

Hervormde gemeente
ds. R.R. Eisinga 642572
W. de Jong, scriba 641817
Jan Meerkerk, jeugdvereniging 642121

Marktcomité
Arie den Besten, marktmeester 641297

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

Noach School 642171
Kees de Korte, directeur 848617

Oranjevereniging Schoonrewoerd
Jan van Tilburg jr., voorzitter 06-38591406
José Brouwer, secretaris 642681

Ouderengym 'In Beweging'
M. van Santen 641683
 
Ouderenkontakt Schoonrewoerd
Ineke van der Heiden, voorzitter 641982

Passage
Rika de With–Alting 617323

Peuterspeelzaal 'De Klimaap'
Elly Boogert
Ma-di-do-vr, van 9.00 tot 12.00 uur 519372

Politie ZHZ bureau Leerdam
GPF Schoonrewoerd 078-6303000

SIA Wandelsportvereniging
Cobie van Klei 642472



voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer vijfentachtig
Bij het schrijven van het redactionele stukje is het 
steeds zoeken. Zoeken naar allereerst de tijd om het 
te maken. Het redactioneeltje is namelijk altijd het 
sluitstuk van De Klepper. Alles is dan in hoofdlijnen 
klaar. Carolien is nog druk met de uiteindelijke 
opmaak en het plaatsen van de foto’s, de tekst ligt 
op mijn bureau: nog niet op volgorde en vaak nog 
zonder illustraties. Het moet vanavond af! Vervolgens 
is het dus zoeken naar: hoe ga ik iets schrijven dat 
uitstijgt boven een uitgebreide inhoudsopgave? Want 
soms kom ik niet veel verder dan dat en dat vind ik 
eigenlijk niet voldoende. Ik zoek in allerlei bladen 
naar hoe andere redactioneelstukjes geschreven 
zijn om ideeën op te doen. En betrap mezelf erop 
dat ik de redactiebijdragen zelden lees. Wat meteen 
het probleem van mijn eigen tobberij relativeert: 
waarschijnlijk lezen veel mensen het redactionele 
deel niet. Dus kan ik rustig lekker letters typen en 
hoef ik me niet zo ongerust te maken. Maar toch… 
voor diegene die dit wel leest, wil ik ook iets te 
vertellen hebben.
Daarom eerst maar eens naar de Dorpsstraat, de 
straat met de bloembakken aan de lantaarnpalen die 
prachtig bloeien (Nee, Geuf, nog geen grasbakken!). 

Onze winkelstraat, die Dorpsstraat, met de bakker, 
de slager, de groenteboer, de kapper, het cafe, de 
kaasboer op maandag, de kruidenier en …. dat 
winkeltje met die prachtige kleding: Mooi Goed op 
nummer 26. Ik was er afgelopen week weer eens en 
keek mijn ogen uit: die kleuren en mooie stoffen, 
originele tassen en sjaals. Alle producten: groen, 
eerlijk en draagbaar. Je hoeft je niet te schamen 
voor wat je draagt: geen kinderarbeid en geen 
overdosis gifstoffen om de weefsels te kweken. Ja, 
het is nog opruiming ook, dus: loop er eens binnen! 
Ik hoor in een redactioneel vast geen reclame te 
maken, maar doe dat nu dus lekker even wel. Mooi 
Goed, daar ben je zeker van mooi goed. 

Die Dorpsstraat heeft in deze Klepper een prominente 
plaats. We waren te gast bij ds. Eisinga, voor een 
interview. Dhr. Bikker vertelt over de intocht van 
burgemeester Visser waar op de Dorpsstraat door 
de bewoners van Schoonrewoerd een speciaal 
‘intochtslied’ werd gezongen. Ook kijken we terug 
op een andere, recentere, zangdienst: namelijk het 
concert van het koor Zout. Allemaal aan en op de 
Dorpsstraat. Ook andere straten komen aan bod: we 
nemen u mee naar de Massada voor een interview 
met het geridderde echtpaar De Jong en u rolt even 
binnen op het Kortgerecht om Johan Roeland beter 
te leren kennen. In het Dorpshuis was de DVS met 
het vragenuurtje en de jaarvergadering, waarvan in 
deze Klepper verslag wordt gedaan. 
Uiteraard kijken we terug op de Jaarmarkt en 
de koninginnedag. Dit keer met wat minder 
recente foto’s van de markt, want onze vaste 
redactiefotograaf was met zijn andere hobby (lelijke 
eend) naar Frankrijk. Maar wel met een leuke blik 
op de historie van de markt door Dhr. Bikker samen 
met dhr. Van de Berg. In de kraam van De Klepper 
trok het kaasraden traditioneel weer veel ‘kenners’ 
van gewicht. De winnares van het kaasraden was: 
Angela Lijesen uit de Koningin Wilhelminastraat. Zij 
had opgeschreven 4,33 kg. Dat kwam het dichtst 
bij het exacte gewicht: 4,332 kg. De Oranje-
Kleppers  in de juiste volgorde leggen, bleek veel 
moeilijker dan wij dachten. Er waren maar twee 
goede inzenders, beide hebben een prijs gekregen: 
de familie De Keijzer uit de Julianastraat en Gaston 
van Soest van de Kalverweg. Allemaal gefeliciteerd.
Wij wensen u veel leesplezier.

 Jolanda Lemcke

De uiterste inleverdatum van kopij voor 
Klepper nummer 86 is vrijdag 3 september. 
Klepper 86 zal rond 24 september worden 
bezorgd. 
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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



Bij de lintjesronde van dit jaar zaten twee 
Schoonrewoerders die niet alleen met 
het dorp en de omgeving zeer verbonden 
zijn, maar ook een extra lijntje (en nu 
een lintje) met De Klepper hebben. Gerrie 
en Freek de Jong werden 29 april 2010 
verrast met een onderscheiding. Voor de 
redactie van De Klepper was dit een heel 
goede reden om met hen een afspraak te 
maken. Nu eens niet een afspraak over 
het verdelen en rondbrengen van De 
Kleppers, iets wat zij al jaren uitstekend 
verzorgen. Nee, nu eens een gesprek over 
het vrijwilligerswerk, waar ze zich al vele 
jaren (vaak samen) voor inzetten.

“Verrast met een lintje. Was het echt een 
verrassing? Hadden jullie niets in de gaten?” Als 
ik de vraag stel, beginnen ze allebei te lachen. 
Gerrie als eerste: “Nee, voor mijzelf had ik echt 
niets door. Wel voor Freek, want daar was alles 
mee begonnen.” Klaas Middag had contact 
opgenomen met Gerrie, “O, dat was alweer 
zo lang geleden, dat ik dat ook bijna weer 
vergeten was hoor.” Klaas had aangegeven dat 

Freek 30 jaar penningmeester 
van de visvereniging (De Huibert) 
was en daarnaast natuurlijk nog 
zoveel meer deed en doet, dat het 
bestuur van de visvereniging had 
besloten om Freek voor te dragen 
voor een lintje. Hij vroeg Gerrie 
om aanvullende gegevens. 
“Ja, ik aan het zoeken natuurlijk,” 
gniffelt Gerrie. “Gelukkig heb ik 
alle jaarboekjes en verslagen 
goed bewaard, dus ik kon veel wel 
snel vinden. En ondertussen dacht 
ik wel: oh, een lintje … dan moet 
er ook een feest komen … waar 
zou dat dan kunnen …. Ik dacht 
meteen aan De Lichtkring. We 
hadden met Adrie (zus van Freek) 
ook al eens een lintjesuitreiking 
meegemaakt, dus ik wist wel een 
beetje hoe dat ging. Ik dacht: dan 
moeten de kinderen vrij kunnen 
krijgen… en… hoe houd ik dat dan 
allemaal stil voor Freek? Ik lag er 
van wakker.”
Freek grinnikt. Want bij hem 
kwam een ander bericht binnen. 
Klaas had contact gehad met 
Adrie, de zus van Freek en Adrie 
had gezegd: “Tja, een lintje voor 
Freek, dat is leuk, maar weten jullie 

wel dat Gerrie zeker zo actief is?” Dus besloot 
de visvereniging om het echtpaar De Jong voor 
te dragen. Er werden aanvullende gegevens 
opgevraagd… aan Freek over Gerrie. Freek 
moest de gegevens over Gerrie aanleveren 
aan… zus Adrie en later aanvullende gegevens 
aan… Klaas Middag. Kijk en dat was vreemd. 
Inmiddels had Freek bij zijn naspeuringen 
in diezelfde jaarboekjes als waarin Gerrie al 
had geneusd, ontdekt dat hijzelf al 15 jaar 
bij de zendingscommissie zat en 30 jaar 
penningmeester van de visvereniging was. 
“Dan word je meer alert. Dan denk je: hela…?” 

“Visvereniging, zendingscommissie, De 
Klepper vertel eens, wat deden en doen jullie 
eigenlijk allemaal?” 
Gerrie: 30 jaar kerkenwerk: liturgieën maken 
en kopieerwerk en nu scriba van de kerk. 
Langer geleden: jeugdwerk gedaan en samen 
wijkouderling geweest en al jarenlang in de 
schoonmaakgroep voor de kerk.
Freek: voorzitter van de kerkenraad, 
15 jaar zendingscommissielid, jongeren 

Samen op pad voor vrijwilligerswerk



gespreksgroepen, bouwcommissie (zowel voor 
het denkwerk als voor het uitvoerend werk), 
financiële commissie.
Sinds 1997 is Gerrie betrokken bij vakanties 
voor mensen met een beperking. De ogen 
van Gerrie gaan extra glimmen als ze hierover 
vertelt: “Ik had een oom en die ging graag 
naar deze vakantieweken. Hij was daar altijd 
zo enthousiast over en zo dankbaar dat 
mensen zo’n vakantie voor hem mogelijk 
maakten. Hij overleed en ik moest daar nog 
vaak aan denken.” De jongste dochter in het 
gezin De Jong was langzaamaan oud genoeg 
en Gerrie dacht: “Ik ga  informeren of ik bij die 
organisatie iets kan bijdragen.” Gerrie heeft 
geen opleiding in de richting van verzorgende of 
zo. Ze belde met een contactpersoon en al snel 
werd duidelijk dat binnen de huishoudgroep 
voldoende vrijwilligers waren, maar er grote 
behoefte was aan algemeen verzorgers. Dus 
helpen met: douchen, aankleden en dat soort 
werk. “Ik heb toen gezegd door de telefoon: 
schrijf me maar snel in, want ik weet niet of 
ik  (na goed nadenken) nog een keer bel. Het 
is zwaar zo’n week: fysiek, maar ook mentaal. 
De verhalen die je hoort, de eenzaamheid 
die daar soms in doorklinkt, het grijpt je aan. 
Maar het is bovenal zo enorm dankbaar. Je 
ziet echt mensen als dode vogeltjes komen 
en als zingende vink na zo’n vakantieweek 
weer vertrekken.” Gerrie gaat dit jaar 1 week 
mee op de boot, De Prins Willem Alexander, 
samen met Annelies Vroege en draait 1 week 
in november in ’t Roosenvelthuis mee als 
algemeen verzorgende. 

Samen brengen Freek en Gerrie maaltijden 
rond van Tafeltje Dekje. Ook dat doen ze al 
zo’n 20 jaar. Met name de weekenddiensten 
pakken zij op. “Je bent soms de eerste en de 
enige die de mensen spreken op zo’n dag.” De 
mensen van Tafeltje Dekje hebben in die zin 
ook een belangrijke signaalfunctie. Zij komen 
bij de mensen binnen en ervaren als eersten 
dat er tekenen van vervuiling of verwaarlozing 
zijn. Freek vertelt: “We hebben 1 adres daar 
mag ik niet meer naar binnen. Die mevrouw 
moppert altijd zo en ik kan dan mijn  mond 
niet houden.” Gerrie: “Ach, weet je ze moppert 
altijd dat we te laat zijn, maar ze heeft zelf de 
klok een half uur vooruit gezet. Ja, zo komen 
we nooit op tijd.”

En dan die visvereniging, waar het allemaal 
mee begonnen is. Freek was als jongen van 
de polder altijd buiten. Daar hoorde bijna 
dagelijks een nat pak bij, want slootje springen 

en dan steeds de grenzen verleggen, dat was 
heerlijk spelen. Als heel klein jongetje was hij 
al aan die nattigheid gewend. Samen met zijn 
zussen ging hij dan de polder in. Ze namen 
hem tussenin bij het springen. En dan ging het 
van je ene, tweeë,… en dan sprong de oudste 
wel en de jongste niet. Ja, dan lag kleine Freek 
dus precies middenin de sloot. Moeder de 
Jong vond al die natte kleren geen bezwaar. 
“Je kreeg een paar droge laarzen en andere 
kleren en dan ging je weer. Moeder kon ons 
ook goed loslaten, realiseerde ik me later. 
Als ik nu van mijn kleinkinderen  zou weten 
dat ze zomaar tussen sloten rondspeelden, 
zou ik doodsangsten uitstaan. Moeder had 
dat niet of liet dat in elk geval niet merken 
en wij konden vaak nog niet eens zwemmen.” 
Een heerlijke jeugd heeft Freek gehad in die 
polder, dat is duidelijk. Vissen zat er dus ook 
al vroeg in. “Een paar keer per jaar gingen 
we dan met mijn vader naar het grotere 
water: het Zederikkanaal en de Lek of naar de 
Randmeren.” Vader viste graag. Nu vist Freek 
niet veel meer, maar nog altijd is hij actief voor 
de visvereniging: 30 jaar penningmeester en 
over aftreden heb ik hem niets horen zeggen. 

De viswereld is een echte mannenwereld. Gerrie 
voelde zich meer thuis bij de Passage, een 
vrouwenvereniging. Daar gaan we weer met de 
getallen: ruim 30 jaar Passagelid, waarvan 18 
jaar als bestuurslid meegedraaid.“Zo gezellig 
met allemaal vrouwen wat bijpraten, luisteren 
naar een spreker, samen dingen ondernemen. 
Je moet rekenen dat dit lange tijd voor veel 
vrouwen het enig uitje was in de maand. En 
dan maakt ook niet uit of je Hervormd bent of 
Gereformeerd of Hersteld Verband, iedereen is 
welkom.” De Passage heeft een enorme sociale 
functie. Maar het loopt erg terug. Er komt 
nauwelijks jonge aanwas. “We bestaan in 2011 
al 60 jaar maar dat zou wel eens ons laatste 
jubileum kunnen zijn.”

Gerrie en Freek hebben beide hun 
hartreanimatie-diploma met AED aantekening. 
Gerrie regelt de collectes van het Rode Kruis. 
Samen verzorgen ze de distributie van De 
Klepper. Ze seinen de bezorgers op tijd in,  zodat 
die mensen ook even tijd in hun programma 
kunnen vrijmaken. Ze tellen de Kleppers uit 
en brengen ze bij de bezorgers. Soms moeten 
er nog enveloppen worden ingestopt, ook dat 
regelt dit echtpaar zonder morren. Een enkele 
keer is ergens een Klepper niet bezorgd (of 
kwijtgeraakt) dan brengen ze die ook nog weer 
apart langs. 



Bij de bloedbank is Freek een bekend 
gezicht. Jarenlang heeft hij bloed gegeven en 
tegenwoordig geeft  hij bloedplasma. Al meer 
dan 125 keer werd Freek geprikt en afgetapt. 
“Meestal gaat dat goed, maar ik heb ook wel 
eens een hele blauwe arm gehad. Toen moest 
ik precies voor een controle naar de arts en 
die zei: “Gebruik je drugs?”” Vroeger kreeg je 
een glaasje port na het bloedgeven. Dat is nu 
niet meer. Je krijgt nog wel ruim te drinken en 
iets lekkers te eten. Freek heeft drie bij elkaar 
passende beeldjes staan als dank voor al die 
keren donor zijn.

“Ik herinner me dat je ook wel eens vertelde 
van de Schoonrewoerdse zeskamp, Freek, 
hoe zat dat?” “Ja, dat was in de tijd dat op 
televisie een programma werd uitgezonden 
met o.a. Dick Passchier waarbij dorpen het 
tegen elkaar op moesten nemen met allerlei 
spellen. Er zat altijd een onderdeel met water 
bij en het was gewoon heel leuk. Wij zijn nooit 
op tv geweest, hoor. Toen dat programma 
alweer gestopt was, zijn we met een aantal 
plaatsen doorgegaan in een competitie.” Freek 
zat in het organiserend comité, dat hield in dat 
je de spellen moest bedenken en bouwen. En 
natuurlijk ervoor zorgen dat het wel veilig was. 
Via zijn werk kon Freek wel gemakkelijk aan 
materiaal komen “En meneer Bikker, ik weet 
niet of hij dat wel eens verteld heeft, maar die 
heeft heel veel materiaal gesponsord. Hij had 
een opslag met hout enzo en daar mochten 
we van gebruiken wat we wilden. Fantastisch, 
hoor. Bakker en Brouwer was er nog en de 
melkfabriek sponsorde ons ook. In Tiel werd 
toen een grote zeskamp georganiseerd en daar 
hebben we weer veel spullen van over kunnen 
nemen, zodat we dat zelf hadden. Ik regelde 
altijd graag en ik kwam bij deze evenementen 
ruim aan mijn trekken.”

Ja, het is inmiddels wel duidelijk dat Gerrie en 
Freek een uitzonderlijk actief stel zijn. Dat lintje 
moest er komen. “Begin april belde onze zoon 
Marc met de vraag of kleinzoon, Lucqa, 29 april 
een dagje bij opa en oma kon blijven, want 
vader moest op zijn papa-dag dringend toch 
naar het werk en ook moeder kon niets regelen.” 
Gerrie was meteen verrukt:”Natuurlijk, breng 
maar, hoor. Heerlijk een dag met de kleinzoon, 
dat is een cadeautje.” Freek dacht: “Ja, ja 29 
april…,” Hij voelde nattigheid. En dat gevoel 
had hij enkele maanden eerder ook al even 
gehad toen tijdens een bestuursvergadering 
van de visvereniging de bestuursleden die 

normaal meteen naar huis gingen, nog bleven 
hangen, schijnbaar zonder doel.
Op 29 april werd Lucqa al vroeg gebracht. Er 
was tijd om gezellig te ontbijten en te praten. 
Marc leek helemaal geen haast te hebben. 
Toen kwam de boodschap: “Ik zou maar iets 
netjes aan gaan trekken, want we brengen 
jullie ergens heen.” Freek had het door en 
dacht : “’t is rond voor Gerrie, wat leuk!.” Hij 
vroeg: “Iets netjes of iets netjes netjes? ” 
Gerrie dacht: “Goh, zou het dan toch,… wat 
leuk voor Freek.” Het was waarschijnlijk hun 
eerste grote geheim voor elkaar.

De ontvangst was in het Veerhuis, naast ’t 
Hofje. Vervolgens met alle genodigden naar 
de partyboot. Klaas Middag was er natuurlijk 
en de burgemeester. “En opeens realiseerde 
ik me dat ik daar helemaal niet hoorde,” lacht 
Gerrie. “Echt ik had nog niks door, ik dacht dit 
is voor Freek, ik hoor niet hier naast hem te 
zitten, maar bij de andere genodigden te zijn.” 
Langzaam drong het door dat niet Freek alleen, 
maar zij beiden gehuldigd zouden worden. 
De uitreiking was heel leuk. Toespraken van 
de burgemeester, van Klaas en van dominee  
Gerlinde. De kinderen en kleinkinderen waren 
er allemaal bij, zo leuk. Het duurde best lang, 
want alle anderen die een lintje kregen werden 
ook toegesproken,  maar op de boot konden 
de kleinkinderen gewoon wat rondlopen. 
En ’s avonds was er dus een feest, in De 
Lichtkring, precies zoals Gerrie al had bedacht, 
maar georganiseerd door anderen en voor 
haar en Freek. 

Van rust nemen is nog lang geen sprake. Het 
viel mij al op dat bij al die taken, functies 
en activiteiten slechts zelden werd genoemd 
dat ze iets niet meer deden. 125 keer bloed 
prikken, maar inmiddels is het al meer, 30 
jaar kerkenwerk en Gerrie gaat als scriba 
rustig door, ze brengen de maaltijden rond 
en de visvereniging kan nog steeds op Freek 
rekenen. Er zijn zelfs al nieuwe plannen:
Freek is benaderd om mee te helpen met de 
organisatie van het KWF-project: Samenloop 
voor Hoop in juni 2011 in Leerdam. Dat is 
regelwerk en meedenken voor een goed doel, 
dus Freek stapte in. “We zijn met een man of 
20 aan de voorbereidingen begonnen. Ik zit 
met name in de logistiek en ik ga dit jaar in 
Geldermalsen de kunst alvast afkijken. Nou 
zou het wel heel fijn zijn, als je de eerste 
aankondiging nu vast in De Klepper zet. Dan 
gaat het hier ook al een beetje leven en in elke 
volgende Klepper kunnen we dan aanvullingen 



geven over het programma en zo dit evenement 
onder de aandacht brengen.” Uiteraard doen 
we dat graag:

SAMENLOOP VOOR HOOP
Is een 24-uurs durende non-stop 
wandelestafette met als doel stil te staan bij de 
strijd tegen kanker. Het leven wordt gevierd, 
(ex-) kankerpatiënten worden in het zonnetje 
gezet, er zijn tal van optredens, workshops en 
vele andere activiteiten. 

LOOP MEE en steun de strijd tegen kanker. 
Teams van vrienden, familieleden, collega’s,  
(ex-) kankerpatiënten, verenigingen, scholen 
en bedrijven kunnen zich inschrijven en 
meedoen. Elke deelnemer laat zich sponsoren 
om samen zoveel mogelijk geld bijeen te 
brengen. Natuurlijk is individueel inschrijven 
ook mogelijk. 

17 en 18 JUNI 2011 in Leerdam. Dat betekent 
nu plannen maken en een team bij elkaar 
krijgen. Trainen en sponsors zoeken om er met 
elkaar een groot succes van te maken. 

Aan Freek zal het niet liggen, dat is duidelijk. 
“Nou, Freek en Gerrie aan De Klepper ook niet: 
uiteraard plaatsen we graag stukjes over zulke 
activiteiten en vooral over de mensen erachter. 
Over jullie dus: bedankt voor al jullie inzet. 
Het is zo mooi om aan jullie te zien dat jullie 
zoveel plezier beleven aan alles wat je doet. 
We wensen jullie, geridderde paar, toe dat 
jullie nog jaren met zoveel energie en vreugde 
door mogen gaan met bestaande en nieuwe 
activiteiten.” 

Dorpsstraat 18, 4145 KC Schoonrewoerd, Tel. (0345) 641471

Jonge kleppers



In een vorige Klepper heeft een oproep gestaan van 
de zoon van burgemeester Visser, of er nog mensen 
zijn die foto’s of zo hebben van z’n overleden vader. 
Nou dat heeft wat stof doen opwaaien, monden 
opgebroken, hartzeer, weemoed en noem verder 
maar op opgerakeld. Het is wel zo, dat als iemand 
is overleden, worden de goede kanten extra 
opgehemeld. 

Naam en toenaam
Maar wie je ook hoort, zo’n burgemeester als Visser 
was, krijgen we nooit meer. Hij had voor iedereen een 
luisterend oor, hij kende iedereen van ons dorp met 
naam en toenaam, als je het had over spek – pijp – 
knip – klep – pruts – en ga zo maar door, dan wist hij 
aan welke familie hij moest denken.

Als een vorst
Bij z’n eerste kennismaking had hij kennelijk de 
harten van de Schoonrewoerders al veroverd. Als 
een vorst is hij door het marktcomité in een open 
landauer met paarden en herauten los op ’t paard er 
voor binnengehaald.
Hij werd opgewacht op de grens van Schoonrewoerd 
op de hoek van de Zijderveldselaan. Links van de 
Zijderveldselaan was het gemeente Schoonrewoerd, 
waar heel vroeger de tolboom was. Bij de zuivelfabriek 

stond onze eigen drumband KNA (kunst na arbeid) 
opgesteld, die hem verder door ons dorp begeleidde 
(daar zou Willem Bruynes nog veel over kunnen 
vertellen). Kortom het was een geweldig festijn. 
Verschillende mensen zeiden nog foto’s beschikbaar 
te hebben van deze intocht. Adrie van Zanten bracht 
een hele fotoreportage, die hij zelf gemaakt had. 
Cees v.d. Berg had in z’n plakboek krantenknipsels 
en foto’s. Cees die in het marktcomité zat, was de 
initiatiefnemer om de burgemeester zo in te halen. 
Cris Vis-den Hartog kwam bij me en zei: Bikker, je 
weet toch nog wel dat we hem met een hele groep 
aan de Dorpsstraat hem toegezongen hebben met 
ons eigen lied. Hier heb je de woorden en de wijs 
weet ik ook nog wel. Ze begon spontaan het hele 
eigengemaakte lied te zingen. Meid, zei ik, je moet 
ook bij Zout op ’t koor, zo goed kun je nog zingen.

Over Burgemeester Visser

Intochtslied
Ja, het volk was ene vraag,
komt er nog een burgervader?
En de winter kwam al nader,
maar steeds zwijgen bleef Den Haag!
Maar, hoera! 
Daar stond het in krant en blad:
De heer Viss er en gezin
trekken nu ons dorpje in .



HET ADRES VOOR UW AFVAL 

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



Begraafplaats
Helaas is burgemeester Visser niet oud geworden. 
(Even tussendoor, hij ligt hier op onze begraafplaats 
begraven, van het grafsteentje wat er eerst op lag, 
dacht ik “nou, hij heeft meer verdiend”, maar nu z’n 
vrouw in hetzelfde graf ligt, nu ligt er een prachtige 
steen op, die ze echt verdiend hebben.) 

Stille trom
Z’n opvolger, burgemeester Hokke, gaf te kennen 
bij z’n kennismaking, dat hij niet op zo’n klein 
boerendorpje wilde wonen, en in zo’n boerderij zag 
hij niet zitten, zodat de gemeente de boerderij, 
gebouwd door burgemeester de Leeuw, verkocht. 
(Dokter Schreurs zag het wel zitten en kocht de 
boerderij en met een kleine verbouwing opende hij 
daar z’n huisdokterspraktijk. Kennelijk bevalt het 
wonen in zo’n grote boerderij zo goed, dat hij er 
na z’n pensionering nog steeds woont.) Zodoende 
is burgemeester Hokke met stille trom gekomen en 
vertrokken, maar wel noodgedwongen, doordat het 
noodlot toesloeg.

Samenvoeging
In Den Haag hadden ze berekend dat als al die 
kleine dorpjes samengevoegd zouden worden, of 
bij een grote plaats gevoegd zouden worden, het 
veel economischer zou zijn: minder burgemeesters, 
minder ambtenaren, minder gebouwen en noem maar 
op, dan hoeven de inwoners veel minder belasting te 
betalen, allemaal voordelen.

Versnipperaar 
Bij een enquête of referendum die we kregen was de 

uitslag dat 95% van 
onze dorpsbewoners 
liever zelfstandig wil- 
den blijven, maar als 
het niet anders kon, 
dan samengaan met 
andere plattelands-
dorpen, zodat  we 
weten waar we over 
praten, maar niet bij 

Leerdam met z’n stadse ideeën. In Den Haag hebben 
ze de envelop met de uitslag heel niet geopend, maar 
die is gelijk de versnipperaar ingegaan, ze hadden 
allang beslist, Schoonrewoerd moest onder Leerdam.

Breek me de bek niet open
Ja, wat zo’n oproep in De Klepper al niet te weeg kan 
brengen, van het één val je in het ander. Er is een 
gezegde: “Breek me de bek niet open”, nou, zo is het 
nu ook. Zo hoorde ik, als burgemeester Visser nog 
geleefd had, dan stonden er allang een paar woningen 
op de plaats van de oude timmermanswerkplaats en 
appartementen in de oude school en al dat gedoe 
eerst bij het terrein van Bakker en Brouwer, en nu 
op het Hovo terrein, bij ons ouderen beter bekend 
als het terrein van Piet ten Brink, waar de molen en 
maalderij stonden.

Projectontwikkelaar
Bij burgemeester Visser zou zo’n projectontwikkelaar 
met z’n woontorens en flatgebouwen op ons dorp 
nooit een voet aan de grond gekregen hebben. Nu 
heeft de dorpsvereniging er wel met veel moeite 
een bouwlaag afgekregen bij de projectontwikkelaar, 
maar het schijnt nog veel te hoog en te massaal 
te zijn voor ons dorpje. Tussen haakjes, zelf heb ik 
niets van het hele bouwplan gezien, en schrijf dus 
wat ik hoor, zonder na te gaan of het wel allemaal 
juist is, niet goed natuurlijk maar voor één keer 
moet het maar gedoogd worden. De Klepper wordt 
toch alleen maar hier op ons eigen dorp verspreid. 
Als de ene projectontwikkelaar vergunning krijgt 
voor zo’n bouwwerk, dan kunnen ze de andere niet 
meer weigeren, dan is het hek van de dam. Met 



zulke hoogbouw of massale bouw is Schoonrewoerd 
niet meer de parel van de vijfheerenlanden, maar 
een voorstad van Leerdam geworden, weg met ons 
mooie dorp Schoonrewoerd. De partij van Ton de 
Bruyn (SGP) en de partij Leerdam 2000 zullen hun 
uiterste best doen om het plan gewijzigd te krijgen, 
zodat het past bij ons dorp, dan kan het een dorp 
blijven. Ondanks dat beide partijen uit het college 
gewerkt zijn, hopen we dat ze toch nog steun zullen 
krijgen van een andere partij, zodat ze succes mogen 
boeken. 

Smeekbrief
Ja, dan ontmoet je op de Schoonrewoerdse markt zo 
veel ouderen die hier gewoond hebben, zo hoorde ik: 
jullie hebben je kans voorbij laten, toen burgemeester 
van Veelen van Leerdam met pensioen ging hadden 
jullie, net als in 1882 een smeekbrief naar de 
koningin moeten schrijven, (toen zat Schoonrewoerd 
ook een paar jaar onder het juk van Leerdam) dat 
jullie een bekwaam man hebben (Ton de Bruyn) die 
ons aller vertrouwen geniet en deze te benoemen tot 
burgemeester van Schoonrewoerd, zodat we weer 
een zelfstandige gemeente zijn. We kunnen best 
onze eigen boontjes doppen, onder het juk uit, in 
1882 heeft koning Willem III ook gunstig beslist. Niet 
geschoten is altijd mis, maar ja, die tijd hebben we 
voorbij laten gaan.

Bikker

Het marktcomité wil alle sponsors 
bedanken voor hun steun. Zonder 
hen is het organiseren van de 
jaarmarkt onmogelijk. 

Tevens dank voor de inzet van vele 
dorpsbewoners en bezoekers, die op allerlei 
wijze hulp hebben geboden om de jaarmarkt 
mogelijk te maken. 

Het marktcomité bestaat uit actieve 
brandweerlieden en oud-brandweerlieden met 
hun partners. Samen vormen wij een groep 
van ongeveer 45 personen. De één doet wat 
meer dan de ander, maar je heb veel mensen 
op de dag zelf nodig om alles in goede banen 
te leiden. 

Winnaars 
Schoonrewoerdse markt
Kop van Jut:
1e prijs: Anne Schippers
2e prijs: Onno de Ruiter
3e prijs: Jarco de Leeuw

Steentje drukken:
1e prijs: Anthony Heijkoop
2e prijs: John Sterk
3e prijs: Jan Brouwer

Apenkooien:
1e prijs: Dennis de Koster
2e prijs: Benjamin Rijneveld
3e prijs: Joost de Korte
4e prijs: Henk Brouwer

Kuipsteken:
1e prijs: Annemieke Hekman
2e prijs: Henk Brouwer
3e prijs: Jasper van de Kraats

Ringsteken Paarden met span:
1e prijs: Jannette Boogers
2e prijs: Ria de Lange
3e prijs: Carolien van Zuilen

Ringsteken Ruiters:
1e prijs: Priscilla Zieltjes
2e prijs: Margreet Terlouw
3e prijs: Jessica Zieltjes

Touwtrekken heren:
1e prijs: Brandweer
2e prijs: Hoogeind
3e prijs: Bijdehandjes
4e prijs: Clements van de Giessen

Touwtrekken dames:
1e prijs: Kortgerecht
2e prijs: Kalverweg
3e prijs: The A-Team
4e prijs: Lekker Trekken

Uitslag grote verloting 14 mei 2010
  lotnummer
1e prijs  6951
2e prijs  8927
3e prijs  8657
4e prijs  7280
5e prijs  6950
6e prijs  8900
7e prijs  6693
8e prijs  8959



9e prijs  7669
10e prijs 8437
11e prijs 8854
12e prijs 8589
13e prijs 9319
14e prijs 9166
15e prijs 6947

Oranjevereniging

Het is alweer even geleden dat het 
Koninginnedag was. Toch wil ik nog even terug 
kijken op deze, naar onze mening, geslaagde 
dag.

Als eerste werden we wakker geblazen met 
de reveille door muzikanten van De Bazuin 
uit Leerdam. Deze keer wel van de kerktoren. 
Vorig jaar lukte dit niet maar van de kerktoren 
klinkt het toch beter.
Wij waren ondertussen alles aan het klaar 
zetten voor de baksters in het Partycentrum 
die komen bakken voor ons en de kinderen van 
het dorp. Geweldig zoals we het Partycentrum 
kunnen en mogen gebruiken op zo’n dag. 

Om 9.30 uur was er een versierde 
fietsoptocht. Er waren veel deelnemers die 
met een mooie fiets kwamen. Zij vormden een 
mooie optocht achter de brandweerwagen. 
Veel hadden zich laten inspireren door de 
Nederlands kleuren maar er waren ook fietsen 
versierd met andere kleuren. En zelfs bewoners 
uit andere landen waren op de fiets gekomen 
om mee te doen. De jury had het er maar druk 
mee. We hadden twee mannen gevraagd om 
te jureren namelijk Kees de Korte en  Dick 
LaVergé.
Na goed overleg hadden ze besloten dat de 
eerste prijs ging naar Romy en Tess Liefhebber, 
de tweede prijs naar Anne Swaenen (die had 
in 2008 ook de tweede prijs gewonnen met 
de versierde fietsoptocht) en de derde prijs 
ging naar Guerline Rijneveld. We hopen dat 
jullie al wat leuks hebben gekocht van jullie 
cadeaubon. 

Ondertussen rook het al lekker naar wafels 
en pannenkoeken op het plein en kon je deze 
kopen samen met koffie of thee. De vrijwilligers 
hadden er weer zin in om voor alle kinderen uit 
ons dorp pannenkoeken te bakken zodat ze die 

later bij de lunch op konden eten.

Hierna volgde de stoepkrijt tekenwedstrijd. 
Omdat zich na de versierde fietsoptocht  
donkere wolken boven Schoonrewoerd 
verzamelden, hebben we er een tafelkrijt teken 
wedstrijd van gemaakt in het Partycentrum. 
Over de tafels hadden we wit papier uitgerold 
en konden de kinderen naar hartenlust teken 
met (stoep)krijt. Om dit te jureren hadden we 
twee creatieve dames gevraagd namelijk Relie 
Hermans en Carla Frankenhuyzen. Zij keken 
naar creativiteit en of kinderen er plezier 
in hadden. De eerste prijs ging naar Elise 
Rijneveld en Larissa den Hertog. De tweede 
prijs ging naar Bart en Kim Weverwijk en de 
derde prijs ging naar Job van Breugel. Ze 
kegen allemaal een snoeptaart, we hopen dat 
het gesmaakt heeft.

De aubade werd net als voorgaande jaren op 
het dorp gehouden. De  opkomst was minder 
dan we van u gewend zijn, waarschijnlijk door 
het regenachtige weer.  De volksliederen werden 
muzikaal begeleid door muziekvereniging 
Aurora uit Leerdam. Naast de volksliederen 
hadden we ook aandacht voor Freek en Gerrie 
de Jong. Zij hebben beide een Koninklijke 
onderscheiding gekregen en werden ook door 
ons in het zonnetje gezet. Zo kreeg Gerrie een 
bloemetje en Freek een fles wijn, een klein 
gebaar voor hun grote inzet.

Na de aubade kwamen alle kinderen en hun 
ouders of grootouders naar het Partycentrum 
om aan de tafels te schuiven voor de 
pannenkoekenlunch. De pannenkoeken 
smaakten goed. En voordat de kinderen de 
zaal verlieten kregen ze allemaal een zakje 
snoep mee van de Oranje vereniging. Verder 
werden alle pannenkoeken verkocht ook hier 
weer bedankt voor uw steun.
Hierna was het voor het bestuur even samen 
met de vrijwilligers op adem komen, onder het 
genot van een broodje en een kop soep. Altijd 
een gezellig moment om gezellig met elkaar na 
praten. Bedankt voor jullie inzet want zonder 
vrijwilligers zijn wij nergens.

Om 14.30 uur startte de fiets puzzeltocht. 
Het was gelukkig droog hoewel er soms een 
pittig windje stond. Het was dit jaar iets anders 
dan vorige jaren. Op de route hadden we 
opdrachten gehangen. Bijvoorbeeld: De eerste 
letter van wat Koningin Beatrix vaak draagt 
op haar hoofd. Die letter moest je dan bij een 
cijfer invullen. Zo waren er foto’s van mensen 

 



43e Vijfheerenlandentocht 
op 29 mei 2010 in Schoonrewoerd

Het was vroeg dag, om 6 uur startten de 
eerste lange afstandlopers. De overige 
afstanden mochten starten tot 13.00 uur. In 
totaal hebben 275 wandelaars deelgenomen 
aan de wandeldag. De verschillende routes 
gingen richting Beesd en Geldermalsen, door 
het prachtige natuurgebied van de Betuwe.
Dit jaar hadden we er ook een 7 km bij, deze 
ging midden door de polder en langs de mooie 
natuur. De rust was op Zorgboerderij de Kooise 
camping. Op deze route wandelde ook de 
leerlingen van de Noachschool mee. 

Over het weer mochten we niet mopperen, het 
was een prachtige wandeldag! 

Wij bedanken iedereen die ons een donatie 
heeft geschonken om deze dag te organiseren. 
Volgend jaar is onze wandeldag 25 juni 2011! 
Hopelijk zien we u dan (weer)! 

Bestuur van WSV SIA

van het Koningshuis maar ook van stripfiguren 
of tv-karakters. Leuk voor jong en oud. Omdat 
je op een gegeven moment de uitslag kon 
raden, hebben we uit de goede antwoorden een 
winnaar getrokken. De winnaar was Maarten 
Broer, hij won een lekkere slagroomtaart van 
de bakker. We hebben gehoord dat hij goed 
smaakte.

Na de fietspuzzeltocht was ons programma 
afgelopen. Bent u het hier niet mee eens of heeft 
u nog goede ideeën voor volgend jaar laat van 
u horen want we kunnen nog bestuursleden 
gebruiken. En nieuwe bestuursleden hebben 
weer verse ideeën en dit hebben wij en het 
dorp nodig! Dus trek de stoute schoenen eens 
aan en doe mee. Je hebt er geen opleiding voor 
nodig alleen moet je kunnen samenwerken 
met een paar andere mensen die ook een 
gezellige Koninginnedag willen organiseren 
voor je dorpsgenoten.

Heeft u nog foto’s van Koninginnedag breng 
dan even een usb-stick met de foto’s erop naar 
Andrea de Leeuw. Zij zorgt dan dat ze op de site 
van de Oranjevereniging komen zodat iedereen 
ze kan bewonderen. Dus kijk nog even op de 
site www.oranjeverenigingschoonrewoerd.nl 
voor foto’s van vorig jaar en dit jaar.

Nog even ter herinnering over de contributie.
Ik wil nog even melden dat bij leden die 
ons gemachtigd hebben voor automatische 
incasso dit jaar de contributie 2 maal word 
tafgeschreven. Van 2009 en 2010. Dit omdat 
we vorig jaar nog niet alles rond hadden 
met de bank en we het niet eerder konden 
afschrijven. De contributie van 2009 is in 
januari afgeschreven en die van 2010  wordt 
in het najaar afgeschreven. Degenen die de 
contributie zelf overmaken krijgen na april 
een brief ter herinnering. Bij de overige leden 
komen we na april langs de deur.

Tot ziens!

Bestuur Oranjevereniging



Koninginnedag



Natuur- & 
Vogelwacht ‘De 
Vijfheerenlanden’

Wat een koude en sombere meimaand hebben 
we gehad. Het is nu juni en terwijl ik dit schrijf, 
schijnt de zon hoopvol op mijn toetsenbord. 
Zou de zomer dan nu echt beginnen? Buiten is 
dat goed zichtbaar: “De groei zit erin.” Er zijn 
al veel jonge vogels te zien en ’s nachts klinken 
de kikkerconcerten. “Wat wonen we hier toch 
mooi,” zeggen wij vaak tegen elkaar.

Na het succesvolle lentefeest gaan we ook in 
de Schaapskooi van de zomer genieten. Er 
worden dagelijks meer fietsers en wandelaars 
ontvangen voor een kopje koffie, een glas 
sap of iets anders. Mensen bewonderen dan 
de tentoonstelling en nemen vaak ook wel 
wat leuks mee uit de Groene Winkel.  In juni 
en juli exposeert fotograaf H. Tromp in de 
Schaapskooi. Het thema is ‘weidevogels’ en ik 
beveel u dat van harte aan. 

In de zomer ga je niet binnen zitten: erop uit! 
De Natuur- en Vogelwacht heeft een aantal 
mooie excursies voor u georganiseerd. Zowel 
verder weg als dichtbij. U kunt altijd mee, 
de naam en het telefoonnummer van de 
contactpersoon staat steeds vermeld, daar 
kunt u meer informatie krijgen. 
4 juli is er een dagexcursie langs de Geer 
en Eben-Emael in Limburg/België. Leo 
Koster is onze gids en die weet zoveel! Op een 
humoristische manier weet hij daar over te 
vertellen. Contactpersoon is Sonja van Baren: 
0345-612829. Vertrek: 08.00 uur vanaf station 
Leerdam.
17 juli gaan we naar de Middelwaard en 
omgeving. Deze excursie is opgezet naar 
aanleiding van het 750-jarig bestaan van 
Vianen. Om 13.00 uur wordt er verzameld 
op de parkeerplaats van recreatieterrein 
Middelwaard.
18 juli blijven we ook dichtbij huis: langs 
de Appeldijk en Koornwaardplas te 
Heukelem. Bart de Groot heeft de leiding: 
0345-615991. Vertrek 08.00 uur vanaf 
sporthal Helsdingen en 08.20 vanaf het station 
van Leerdam.
25 juli gaat de groep naar het Kootwijkerzand 
op de Veluwe. Onze gids is Anko de Graaf en 
inlichtingen kunt u opvragen bij Bart de Groot: 
0345-615991.

Alle excursies en nog veel meer staan uiteraard 
op de website: www.natuurcentrum.nl

Namens de vrijwilligers van de Natuur- en 
Vogelwacht: een goede zomer toegewenst.     

Jolanda Lemcke

Ontmoet Vorsten en Vorstinnen 
in het Spoorwegmuseum
Ik kreeg de volgende informatie thuis gestuurd.  
Misschien iets voor u?

In het spoorwegmuseum is de tentoonstelling 
Royal Class, vorstelijk reizen geopend. Voor het 
eerst in de geschiedenis zijn Koninklijke treinen 
uit heel Europa op een tentoonstelling bijeen 
gebracht. Door ontmoetingen met koningen, 
lakeien en hofdames komt u als bezoeker alles 
te weten over het koninklijke reizen. U kunt 
dan zien of keizerin Sissi’s coupe net zo mooi 
was als zijzelf. Het Spoorwegmuseum legt voor 
u de rode loper uit!

Deze tentoonstelling is te bezichtigen tot 5 
september. De openingstijden zijn dinsdag 
t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. En alle 
maandagen tijdens de schoolvakanties.

Toegangsprijzen: 
Volwassenen € 14,50, kinderen 3 t/m 12 jaar 
€ 11,50, senioren € 13,00. Verdere informatie 
kunt u vinden op: www.spoorwegmuseum.nl 
of www.royalclass.info

Veel plezier! 
Oranjevereniging Schoonrewoerd

 



Dominee Eisinga, sinds vorig jaar de 
nieuwe predikant van de Hervormde 
Gemeente heeft het, zoals hij zelf zegt: ‘Al 
aardig onder de knie’. Dit houdt niet in dat 
hij alle ‘ins en outs’, van het domineevak 
al kent. Nee, hij miste twee treden van 
de boventrap in de pastorie en brak een 
talus, een botje in zijn voet. 

Het paarse gips, de kleur van het lijden, 
markeert de zere plek. Zittend op de bank, 
zijn voet omhoog en zijn vrouw ernaast geeft 
hij antwoord op alle vragen die hem gesteld 
worden. Zijn vrouw remt hem zo nu en dan af 
en vult hem aan. Dat is geen overbodige luxe, 
vooral wat jaartallen betreft. Dat de dominee 
niet van de getallen is, blijkt uit het feit dat 
hij, druk zijnde met zijn werkzaamheden, zijn 
trouwdag vergat. Gelukkig kan het echtpaar er 
nu smakelijk om lachen. 

Invechten in de markt
Toch illustreert het hoe de jonge predikant hard 
werkt om  zich ‘in te vechten in de markt’ zoals 
hij in zijn eerdere werkverleden altijd deed. 
Hoe gedreven de dominee ook is, wanneer er 
iets mis gaat is er ook ruimte voor relativering. 
‘We ondervinden alles nog als nieuw. Maar als 
er iets mis gaat kan ik het relativeren. Het is 

jammer, maar ik blijf er niet in hangen.’ Dat 
zijn voet gebroken bleek en in het gips moest 
en hij dus vier weken niet kon preken, viel de 
dominee zwaar. Zijn hevige verzet werd door 
de chirurg de kop in gedrukt door te dreigen 
ook de mond van de preker in te laten gipsen… 
De komende huwelijksinzegening op 4 juni 
(datum interview is 31 mei, red.) moet en 
zal doorgaan. Op de avond van interview, 
terwijl de dominee met zijn voet omhoog zit 
maakt een ouderling een speciaal katheder 
zodat de huwelijksdienst door kan gaan. De 
dominee verwondert zich over de toewijding 
van de gemeente. De vlijtigheid en hoe het 
gezin wordt opgenomen. Toen hij dit jaar de 
40-jarige leeftijd bereikte werd er een groot 
spandoek opgehangen. De dominee die uit 
het raam keek en het spandoek zag werd naar 
eigen zeggen emotioneel. ‘Want zo ben ik dan 
ook weer’, lacht hij.

Carrière 
Er is de afgelopen jaren veel veranderd in het 
leven van de jonge dominee. Na het afronden 
van de HEAO in Utrecht werkte ds. Eisinga 
binnen het kruideniersfamiliebedrijf van zijn 
vader. Hij werkte zich op tot commercieel 
directeur van vier supermarkten. Daaronder 
vielen drie C1000- en één Edah supermarkt. 

Ds. Eisinga: Van kruidenier tot dominee

V.l.n.r. Ruben, Isaäc, ds. Eisinga, Ruth, Rhodé en mevr. Eisinga.



Een drukke baan waarin hij zich met hart en 
ziel inzette, wanneer de dominee erover praat 
is hij gepassioneerd over zijn oude werk waarin 
ondernemerschap voorop stond. Tot zijn taken 
behoorden het aansturen van de filiaalmanagers 
en hij was verantwoordelijk voor de winst- en 
verliesrekening. ‘Elke dag stond in het teken 
van snelle beslissingen maken, je in het begin 
invechten in een markt, zorgen voor een zo 
snel mogelijke omzetsnelheid en daarvoor de 
beste acties uitstippelen.’

Roepstem
Hoe goed de zaken ook gingen, het leven 
van de commercieel directeur verliep toch 
anders. Hij ‘ervoer de roepstem van God’, 
en vond een andere toekomst. ‘Mijn roeping 
was een persoonlijk proces waarin ik sterk 
heb ervaren dat de Heere God ingreep in 
mijn leven. De preek tijdens mijn intreden 
was ‘Werken aan Gods weg’. De tekst was uit 
Jesaja 40: ‘Bereidt de weg des Heeren, maak 
plaats in de wildernis een baan voor onze God’. 
‘Dat kwam ik op verschillende momenten van 
mijn leven tegen bij het lezen uit de Bijbel en 
het luisteren naar muziek. Ik wist niet precies 
wat ik ermee wilde. Ik wist wel dat God een 
mens goed kan gebruiken, maar ook dat Hij 
die mens niet nodig heeft. Ik ben de studie 
gaan doen en heb daarbij ook ontdekt dat ik 
op de goede weg zat, omdat het telkens weer 
werd bevestigd.’ 
Het proces van commercieel directeur tot 
dominee ging niet zonder slag of stoot. Hij 
was dé geprefereerde opvolger van zijn vader 
binnen het familiebedrijf.  Tijdens de negen 
jaar durende deeltijdstudie te Utrecht werden 
de taken in de supermarktbranche langzaam 
neergelegd. Een baan als pastoraal medewerker 
in Moordrecht en later Schoonhoven kwamen 
daarvoor in de plaats. In 2008 behaalde hij 
het doctoraal examen en het daarop volgende 
Colloquium en het kerkelijk examen bracht hij 
in 2009 tot een goed einde. 

Beroep
Na, als kandidaat dominee, enkele keren in 
Schoonrewoerd te hebben gepreekt volgt in 
2009 een beroep vanuit de kerkelijke gemeente. 
Tijdens de drie weken bedenktijd, is het voor 
hem na twee weken duidelijk geworden om het 
beroep te aanvaarden. Niet lang daarna volgt 
ook een beroep uit Genemuiden. Hij twijfelt 
niet en blijft bij zijn beslissing. Dan vliegt de 
tijd voorbij wanneer het huis, dat al te koop 
stond, wordt achtergelaten en het gezin Eisinga 
bestaande uit de dominee, vrouw Femke en 

kinderen Ruben, Ruth, Isaäc en Rhodé verhuist 
naar Schoonrewoerd. Op 13 september 2009 
wordt hij aan de gemeente verbonden.

De dominee vertelt hoe er direct een klik 
ontstond met de gemeente en de kerkenraad. 
‘Het werk is dan ontzettend fijn en makkelijker 
om uit te mogen voeren. Ik ben de gemeente zo 
dankbaar voor alle goede zorgen. De pastorie 
is naar meer dan al onze wensen ingericht. Er 
is zo veel werk verzet, liters verf zijn verwerkt 
en niets leek te gek. Hierdoor werd de voor 
ons vreemde pastorie direct een fijn huis. We 
zijn erg dankbaar dat we op deze manier aan 
elkaar gegeven zijn’, vertelt de dominee.

Bussum
Naast de taken in Schoonrewoerd is de ds. 
ook verbonden met Bussum. ‘Officieel is het 
zo dat ik voor tachtig procent dominee ben 
in Schoonrewoerd en voor twintig procent in 
Bussum. Praktisch zou dit betekenen dat ik 
in Schoonrewoerd niet alle taken uitvoer, dit 
doe ik wel maar het wordt gecompenseerd in 
vijf preekbeurten minder per jaar.’ In Bussum 
preekt de dominee twintig keer per jaar en 
in Schoonrewoerd vijfenveertig keer. Op 
woensdag is de ds. betrokken met Bussum, hij 
is daar dan ook op die dag.

Het eerste jaar van zijn domineeschap 
vergelijkt de ds. met het beginnen van een 
winkel. ‘Het is zoals het invechten in de 
markt, je moet er vol voor gaan. Het eerste 
jaar moet je zo veel mogelijk investeren. 
Omdat we nog vreemd zijn voor elkaar moet 
er iets nieuws opgebouwd worden samen.’

Beeldspraken
Ds. Eisinga gebruikt, om zijn boodschap zo goed 
mogelijk over te brengen, veel beeldspraak 
in zijn preken. Dit maakt het preken lastiger 
omdat de beeldspraak volmaakt moet zijn en 
het voorbeeld op alle manieren moet kloppen. 
Hij test dan ook zijn beeldspraken, van kolen in 
een haardvuur tot het kopen van een raceauto, 
aan de keukentafel met zijn gezin. 

‘Het maken van preken kost mij veel moeite’, 
erkent de dominee.  ‘Ik dank God dan ook 
als het goed komt en een preek over de 
vergevende liefde door Jezus Christus, de 
kernwoorden van de prediking, lukt. Het is 
soms erg lastig om de juiste woorden te vinden 
om de duizenden jaren oude teksten goed uit 
te leggen. Bijvoorbeeld met Pinksteren: ‘wat 
gebeurde daar nu precies’. Het is moeilijk om 



je in te leven in dat verhaal. Het gaat mij om 
het in de huid kruipen van de tekst. Zoals dat 
ook voorkomt in het pastoraat, om de ander 
te kunnen begrijpen moet je goed luisteren, 
in de huid van de ander kruipen waardoor 
je de beste hulp kunt bieden. Zo ook met 
preken. Ik ben dan ook geïrriteerd als ik er niet 
uitkom, dat merkt mijn gezin ook. Omdat ik op 
maandag aan mijn nieuwe preek begin, weten 
ze al vroeg in de week of het gaat lukken.’ 

De Geest
‘lk kan mijn ambt niet uit mezelf uitoefenen en 
heb de Heilige Geest dan ook hard nodig.’ Dit 
maakt me dankbaar en bescheiden omdat ik 
weet dat ik geholpen wordt. Je moet altijd je 
best doen voor God door middel van de Geest. 
Toch moet ik durven preken met het idee alsof 
er geen Geest zou zijn. Dán haal je het meeste 
uit jezelf en weet ik altijd dat ik mijn uiterste 
best heb gedaan. Net als in het ondernemen 
moet je alles geven en keihard werken om 
te investeren in de verkoop van producten.’
Om te eindigen met een beeldspraak die 
juist bij deze predikant past: ‘Nu draait het 
leven van de dominee niet meer om het 
verkopen van chips, koffie en brood, maar 
moet de boodschappenkar gevuld worden met 
‘geloofsartikelen’.’

Gijs Kool jr.

 

Ouderenkontakt 
Schoonrewoerd
Woensdag 26 mei was de dag dat we uit 
gingen: ons jaarlijks reisje. We vertokken om 
8.45 uur vanaf het dorpshuis met 2 bussen. 
We waren met 72 mensen. Deze keer gingen 
we Brabant in, in Biezenmortel stond de koffie 
met wat lekkers gereed. Daar aangekomen 
regende het, dat was erg jammer, omdat er 
tijd was om er wat rond te lopen. Maar de 
chauffeur had de oplossing: hij wilde ons wel 
een stukje rondrijden. 

Onze volgende bestemming was het safari 
park de Beekse Bergen. Daar gebruikten we 
eerst de lunch. Na de lunch zijn we naar de bus 
gewandeld die ons door het park zou rijden.
We waren iets te vroeg en moesten even 
wachten. Het regende nog steeds. Een paraplu 
moest de oplossing bieden: in de kiosk 

verkocht men paraplu’s. Die werden gretig 
gekocht en al snel liep de halve bus met een 
groene safariparaplu. Dus als u iemand op het 
dorp tegenkomt met een groene paraplu met 
wilde dieren erop, dan is hij of zij vast en zeker 
naar de Beekse Bergen geweest. 

Toen de bus er was en wij ingestapt waren, 
kregen we een safaritour door het park. Er werd  
verteld over het dierenrijk door de chauffeur 
(die nu de safarinaam van rancher droeg). We  
hebben heel veel wilde dieren gezien, het was 
erg leuk. Na ongeveer 45 minuten waren we  
aan het andere einde van het park en gingen 
we uit de bus. Er was gelegenheid om wat te 
drinken of te lopen door het park. Eigenlijk 
zouden we daar een roofvogelshow gaan zien, 
maar die kon vanwege de regen geen doorgang 
vinden. Na een uur zijn we weer in de bus 
gestapt om het andere stuk van het park te 
bekijken en uiteindelijk weer bij de uitgang te 
komen.

Dit laatste stuk was ook bijzonder mooi: veel 
dieren gezien zelfs een reebok die de reegeit 
aan het verleiden was en dat konden we van 
een paar meter afstand zien. Volgens de 
rancher was dat heel bijzonder om dit van 
zo dichtbij te aanschouwen. Je kon hem zelfs 
horen burlen. Het safariavontuur kwam ten 
einde en de bussen die ons naar Drimmelen 
moesten brengen stonden al weer klaar bij de 
uitgang: op weg naar het diner. 

De tafels waren al gedekt en ze verwachtten 
ons. Er werd ons een heerlijk 4 gangen 
menu voorgezet. Na deze maaltijd zijn we de 
reis gaan vervolgen en kwamen we weer in 
Schoonrewoerd aan. We zijn blij dat alles weer 
zo goed verlopen is en ach, dat regenbuitje  
nemen we op de koop toe. Het was erg gezellig 
en we hopen volgend jaar weer met elkaar een 
reisje te maken. 

We wensen u een fijne zomervakantie en hopen 
u tijdens de najaarsavond op 13 oktober weer 
te ontmoeten. u krijgt nog een uitnodiging.

De open eettafel is: 16 september, 14 oktober,       
11 november.

Met vriendelijke groet,
het Bestuur van het Ouderenkontakt.



 

  
 
 

 

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 



1. Naam:  Matthijs Bogerd 
2. Leeftijd: 17
3. Broers/Zussen: 1 broer Robin
4. Hobby‛s: Hyves?
5. School: KW1C Den bosch 

Opleiding: Verkoop management. 
6. Leukste vak op school: Nog niks 

moet nog beginnen.
7. Ik heb een hekel aan: Achter-

bakse mensen.
8. Mijn favoriete sport: Voetbal, 

om te kijken dan.
9. Ik kan geen dag zonder: Plezier.
10. Ik lust geen: Hollandse stampot 

dingen.
11. Ik ben gek op: Pittig eten.

12. Ik word kwaad als: Mijn pc vastloopt 
of iets na 100x proberen nog niet lukt.

13. Een slechte eigenschap van mezelf: 
Zelf beter weten en pas wat doen als 
ik daar zin in heb.

14. Mijn favoriete vakantie: Tot nu toe 
Lloret de Mar 2009.

15. Mijn favoriete muziek:  Pop, rock, 
house, hardstyle.

16. Mijn favoriete broek: Zwembroek.
17. Het leukste in het dorp: De kroeg 

natuurlijk.
18. Dit wil ik worden: Wist ik het maar.
19. Dit moet anders in het dorp: Die 

oubolligheid mag wel wat minder.
20. Tip voor jongeren: Leef de dag!
21. Volgende vragen aan: Leroy Oskam

16 + 5 vragen aan Matthijs Bogerd

Na 39 jaar in het bestuur van 
de EHBO gezeten te hebben, 

waarvan de laatste 16 jaar als voorzitter, heeft 
Dineke Brouwer afscheid genomen van het 
EHBO-bestuur. 

Naast het aanspreektpunt van de EHBO 
geweest te zijn, begeleidde Dineke ook de 
SIA-wandeltochten en activiteiten van de 
Oranjevereniging. 

Het voorzittersschap is nu overgedragen 
aan Jan Haag. Jan gaat proberen om deze 
bestuursfunctie een goed vervolg te geven in 
de toekomst. 

Heeft u nog vragen over (herhalings) 
reanimatie met AED of EHBO-activiteiten dan 
kunt u contact opnemen met: 

Jan Haag 
Koningin Julianastraat 50 
4145 KM Schoonrewoerd 
Tel: 0345-599459 
E-mail: jbhaag@solcon.nl

Met vriendelijke groet, 
Jan Haag

Voorzittershamer EHBO overgedragen



 

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 
 
 

 



 

1. Naam: Johan Roeland

2. Adres: Kortgerecht 8.
3. Geboortedatum: 3 april 1977.
4. Geboorteplaats: ’s Hertogenbosch.
5. Beroep: Docent/onderzoeker aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam, afdeling 
sociologie. 

6. Getrouwd met: Daniela.
7. Kinderen: Ole van vijf en Mayte van twee. 
8. Huisdieren: Ik heb vorig jaar vijf kippen 

gekregen ter ere van mijn promotie. Tellen 
die als huisdier? 

9. Hobby’s: Ik fotografeer graag en speel een 
beetje gitaar. Recentelijk heb ik een nieuwe 
hobby opgepikt: filmen. Verder vind ik het 
leuk om verhalen te schrijven – maar ik 
rond ze zelden af...

10. Leuk in je werk: De thema’s waarin ik me 
verdiep (religie, populaire cultuur, media) 
spreken me erg aan. Daarbij vind ik het 
bijzonder uitdagend om met studenten te 
werken. 

11. Iets wat je vervelend vindt aan je werk: De 
prestatiedruk. 

12. Lievelingsmuziek: Mono en Boris (nee, niet 
de Idols-winnaar), twee Japanse postrock 
bandjes. De Kift, een Zaans punk-fanfare 
bandje. En natuurlijk Bach. 

13. Wat voor soort TV-programma’s vind je 

leuk/interessant: Ik kijk zelden tv. Zo af en 
toe een filmpje, en anders voetbal of NCIS. 

14. Favoriete lectuur/boeken: Jonathan Safran 
Foer en Murakami (ook al Japans) zijn 
mijn favoriete schrijvers. Verder vind ik 
het heerlijk om boeken voor mijn werk te 
lezen. 

15. Doe je aan sport, zo ja welke sport: Ik 
squash, en nu het weer wat aangenamer 
wordt, wil ik de hardloopschoenen en 
skeelers wel weer onderbinden. 

16. Lievelingseten: Sushi (ook Japans, ha ha). 
17. Mooiste auto: Hmmm. Ik heb weinig met 

auto’s. Mijn huidige auto, een Suzuki 
Baleno, is ook verre van mooi, maar hij 
rijdt prima – en de garage is om de hoek. 

18. Mooiste/leukste vakantieland: Spanje. 
19. Favoriete vakantiebesteding: Rondtrekken 

in de Pyreneeën. Vervolgens een paar 
dagen in een mooie Spaanse stad. Dan een 
paar daagjes de Spaanse kust afspeuren 
naar stille strandjes (en die zijn er nog!), 
om tenslotte ergens in een Franse table 
d’hôte te genieten van heerlijk eten en 
rode wijn.  

20. Wat vind je van politiek: Tsja. Echt heel 
vrolijk word ik er niet van. Met Bas van der 
Vlies lijkt de laatste bevlogen en integere 
politicus uit de kamer te zijn verdwenen. 
Maar ik besef ook dat het een hele klus is, 
politiek bedrijven. En ik blijf het bewonde-
renswaardig vinden dat politici zich dag en 
nacht inzetten voor de publieke zaak.   

21. Welke krant lees je en waarom juist deze: 
NRC. Veel aandacht voor kunst en cultuur, 
en goede verdiepende stukken. 

22. Hoe ben je in Schoonrewoerd terechtge-
komen: Wij zochten met vrienden een huis 
in de buurt van Utrecht, waar we met z’n 
allen konden wonen en waar ook nog eens 
een stukje tuin bij lag. Het huis waar we 
nu wonen was eigenlijk het eerste huis 
waarvan we dachten: ja hoor, dit is het. 

23. Wat doe je/beteken je voor Schoonre-
woerd: Hmmm, gewetensvraag. Ik speel 
in een bandje van de Gereformeerde Kerk, 
en zo af en toe speel ik gitaar in de kerk-
diensten. Laten we zeggen dat ik een kleine 
muzikale bijdrage lever aan het dorp.



24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: Moeilijk. 
Er zijn veel mooie plekjes in ons dorp: 
het Wiel, rondom de kerk, het wandelpad 
langs de Huibert, aan het einde van de 
Overheicop. Maar eigenlijk vind ik het bij 
ons achterin de tuin ook al prachtig. 

25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: Geen 
idee. 

26. Wat mis je in Schoonrewoerd: Een filiaal 
van Margaret Wines, mijn favoriete wijn-
winkeltje in Utrecht. 

27. Leuk aan Schoonrewoerd: Ik merk erg 
te hechten aan de vertrouwdheid van 
een klein dorp als Schoonrewoerd. Maar 
misschien is dat niet zozeer ‘leuk’, als wel 
‘mooi’ of ‘goed’...

28. Wat vind je vervelend en waarom: Flossen 
en tandstokeren net voordat je doodmoe 
je bed inkruipt (sorry, Karin....). 

29. Waar ben je trots op: Het is een cliché, 
maar het enige echte antwoord is dan 
toch: mijn kinderen. 

30. Waar heb je spijt van: Dat ik, toen ik 
jong was, niet wat meer discipline op heb 
kunnen brengen om echt goed gitaar te 
leren spelen. En dat ik geen wereldreis 
heb gemaakt toen ik van school af kwam – 
maar dat kan gelukkig altijd nog. 

31. Wie bewonder je het meest en waarom: 
Dan wordt het toch Bach, omdat hij me zo 
vreselijk kan ontroeren. 

32. Wat is je hartenwens en waarom: Ik zou 
nog wel eens een paar maanden met 
Daniela en de kids door Zuid-Amerika 
willen trekken. 

33. Voor het laatst gehuild: De ochtend dat ik 
de televisie aanzette en zag dat Obama 
de nieuwe president van de Verenigde 
Staten was geworden. Dat vond ik echt 
een bijzonder moment. 

34. Leukste jeugdherinnering: Het moment dat 
ik met mijn vader in de vroege ochtend-
mist aan de Maas zat te vissen, en dat er 
een ijsvogeltje in het stille water dook. 
Niet zozeer ‘leuk’, maar wel mooi...

35. Droomvakantie: Zie bij ‘hartenwens’...
36. Wie wil je nog eens ontmoeten: Niemand 

in het bijzonder. De spaarzame tijd die ik 
heb, besteed ik graag aan vrienden. 

37. Waar maak je je boos over: Het feit dat 
hier in Nederland een aantal mensen 
menen te mogen beslissen dat een goede 
bekende uit de Filippijnen hier wel of niet 
mag blijven. Het is zijn keus om met een 
Nederlandse vrouw te trouwen en hier een 
baan te zoeken – wie zijn wij om daar een 
stokje voor te steken?      

38. Waar ben je blij mee: Dat we over een paar 
weken weer richting Spanje vertrekken om 
lekker uit te kunnen rusten van een jaar 
hard werken. 

39. Waar heb je moeite mee: Tijdsplanning. 
Toch vaak het gevoel dat ik het te druk 
heb. 

40. Welke hoop koester je: Dat ik ooit nog eens 
een keer een roman afrond (maar tot nu 
toe kom ik niet verder dan drie pagina’s...).

41. Goede eigenschap: Ik geloof dat ik wel 
echt kan genieten van dingen. 

42. Slechte eigenschap: Ik ben enigszins 
chaotisch en maak behoorlijk wat rommel, 
schijnt....

43. Waar voel je je het meest bij betrokken: Ik 
geloof toch wel bij mijn directe omgeving 
van gezin en dorp. Alhoewel ik veel tijd en 
energie stop in mijn werk, en het me ook 
wel plezier geeft, kan het me op momenten 
gestolen worden.  

44. Waar maak je je het meest zorgen over: 
Op dit moment over mijn ouders, die ouder 
worden. 

45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je ermee 
doen: Een nieuwe viool voor Daniela 
kopen. Mijn Japanse postrock collectie 
uitbreiden. Een oefenstudio bouwen voor 
beginnende bandjes in Schoonrewoerd en 
omgeving. Een Gibson Les Paul (dat is een 
gitaar) plus Marshall versterker kopen. 
Een Ardbeg 1977 (dat is een whiskey) 
kopen en leegdrinken (niet op één avond). 
Een gedeelte in een mooi project van Kerk 
in Actie stoppen. En de rest toch maar op 
de bank zetten, want ja, wat moet je er 
anders mee...

46. Gouden tip voor de Klepper: Geen idee. 
Overigens begrijp ik het antwoord van 
Karel op deze vraag (‘mij nooit meer 
vragen om deze vragen te beantwoorden’) 
nu, bij vraag 46, wel wat beter – maar ik 
vind het wel zo aardig dat mensen na mij 
hier ook doorheen moeten...

47. Wat moeten de inwoners van Schoonre-
woerd echt van je weten: Dat ik echt niet 
meer terug wil naar de stad. 

48. Wat zou je direct aanpakken als je een 
poosje, bijvoorbeeld een jaar, burge-
meester van Schoonrewoerd zou zijn: Ik 
vind het jammer dat de kunstenaars uit de 
oude school verdwenen zijn. Misschien zou 
ik als burgemeester weer zo’n mooi plekje 
kunnen realiseren waar mensen gewoon 
lekker creatief bezig zijn. 

49. Vraag van Karel Gisolf (50 vragen vorige 
keer): De kern van je recent, met succes 



verdedigde proefschrift, in 10 zinnen 
samen vatten: Nee, dat kan ik niet. Ik heb 
niet voor niets ruim 250 pagina’s nodig 
gehad om mijn punt te maken...  Maar om 
dan toch een poging te wagen: als je naar 
de evangelische beweging kijkt, dan merk 
je dat de twee belangrijkste sociologische 
verhalen over religieuze veranderingen 
in Europa, het verhaal over secularisatie 
(‘religie zou aan betekenis verliezen’) en 
het verhaal over subjectivering (‘religie 
zou vooral een privé-aangelegenheid 
worden, die alleen nog maar achter de 
voordeur van betekenis zou zijn’), niet 
kloppen of slechts ten dele waar zijn. 
Vervolgens heb ik veel pagina’s besteed 
aan een beschrijving van de evangelische 
beweging en ik heb geprobeerd om een 
antwoord te geven op de vraag, waarom 
de evangelische beweging zo populair 
is onder jongeren. Boven een goed glas 
wijn ben ik overigens zeker bereid om 
het een en ander verder toe te lichten... 

50. Aan wie moeten wij de volgende keer 
de 50 vragen stellen: Enzo Panella. 

Welke vraag moeten wij van jou aan deze 
persoon stellen: Wat is het mooiste plekje 
van Italië, en waarom is juist dat het 
mooiste plekje?

Geachte lezers,

De laatste weken van schooljaar 2009-2010 
zijn begonnen. Na de meivakantie  zijn het er 
zeven om precies te zijn. Ieder jaar lijkt het 
wel of deze tijd nog drukker is dan gewoonlijk. 
De sportdag is al verplaatst naar september, 
het schoolreisje voor een aantal groepen naar 
april. Toch blijft de agenda vol… Maar, het moet 
gezegd worden, het blijft ook een gezellige 
tijd. Zo kijken de leerlingen van groep 8 uit 
naar hun nieuwe school en oefenen zich suf op 
de afscheidsmusical. Het schoolkamp komt er 
voor hen aan. De jongste leerlingen krijgen hun 
eigen schoolreisje nogen voor alle leerlingen 

(en leerkrachten) is er het verjaardagsfeest 
van alle meesters en juffen.

In deze Klepper weer een willekeur van 
activiteiten, die naast de reguliere schoolacti-
viteiten op de Regenboog plaatsvonden.

We vragen eerst uw aandacht voor de 
leerlingen die van school gaan: Meike van 
Dijk, Daan van den Dool, Remco van Ee, Ewout 
de Goeij, Samira Heeres, Floortje van Klei 
en Sylvana van der Wal gaan allemaal naar 
het Heerenlanden College. Ze komen bijna 
allemaal in verschillende klassen, maar kunnen 
wel mooi met elkaar naar Leerdam fietsen. 
Mathijs Mulder gaat naar de Bossekamp in 
Ottoland  en Kirsten Versluis gaat naar het 
Koningin Wilhelmina Colllege in Culemborg. 
Zij laten de Regenboog achter zich. Net zoals 
in voorgaande jaren nemen wij van hen 
afscheid op een speciale afscheidsavond. Na 
de zomervakantie zullen ze, zoals de leerlingen 
altijd doen, nog een keer bij ons komen om te 
vertellen over hun ervaringen.

Jubileum juf Relie Hermans
Woensdag 28 april was het groot feest op 
de Regenboog; juf Relie was 25 jaar juf! Ze 
werd die morgen met een treintje feestelijk 
opgehaald bij haar eigen huis. Nadat de 
kinderen de juf toegezongen hadden, mocht 
ze met haar dochters, kleinkinderen en groep 
1/2 in het feestelijk versierde treintje stappen. 



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



De optocht werd opgeluisterd met veel lawaai, 
wat door de kinderen geproduceerd werd. Zo 
kon heel Schoonrewoerd horen dat er iets 
heel bijzonders op school was. Op school 
aangekomen kreeg juf Relie van ieder kind 
een mooie bloem. Daarna hebben de kinderen 
even buiten gespeeld en 
kregen ze wat lekkers te 
eten en drinken. Na de pauze 
begonnen de optredens van 
de Regenboog. Iedere groep 
had een lied, toneelstukje, 
gedicht, quiz of playback-act 
voorbereid. Eens te meer 
bleek wat een grote talenten 
er in Schoonrewoerd wonen. 
Ook werd aan juf Relie het 
boek overhandigd dat alle 
kinderen samen gemaakt 
hadden. Na de vele optredens 
hebben we een foto gemaakt 
met alle kinderen, de meester, 
de juffen en natuurlijk 
was ook hier juf Relie het 
stralende middelpunt! Na 
schooltijd kwamen de ouders 
de juf nog feliciteren. Wij zijn 
blij met onze jubilerende juf en hopen dat zij 
in gezondheid nog een aantal jaren op school 
onze leerlingen mag begeleiden bij de eerste 
jaren op de basisschool.

In het kader van het programma kunstmenu, 
waaraan onze school deelneemt, bezochten 
de groepen 5 en 6 een speciale voorstelling. 
Eric Borrias (verhalenverteller) vertelde een 
spannend verhaal over Schateiland. De kinderen 
hebben op het puntje van hun stoel (of eigenlijk 
op het puntje van de bank) zitten luisteren naar 
het verhaal. De verhalenverteller deed alles 
alleen. Hij vertelde en was tegelijkertijd ook 
alle personages in het stuk, erg knap!!! Het 

was een zeer spannende 
en geslaagde middag! De 
kinderen waren duidelijk 
onder de indruk van 
de manier waarop één 
persoon zo verschillend 
kon vertellen en spelen 
alsof hij wel zes personen 
was.

Verslag schoolreisje 
van groep 1 en 2
We gingen op schoolreis 
naar Het Achterhuis in het 
Hoogeind. We zijn daar 

naar toegebracht met het treintje van de familie 
Visser. Om half 10 werden we verwelkomd 
door boer en boerin Zijderveld en kregen we 
limonade en chips. Daarna was het tijd om aan 
de speurneuzentocht te beginnen. In groepjes 
gingen we van alles ontdekken en beleven: 

wat voor geluiden hoor je allemaal, welke 
kriebel-beestjes leven onder een stuk hout 
in het weiland, wat zie je met de verrekijker 
enzovoort. De trotse pauw liet zijn prachtige 
veren zien, de geiten waren erg uitgelaten door 
zoveel belangstelling en de zwijnen konden 
zowaar voor ons een liedje zingen. 

Na al die belevenissen waren we wel erg 
hongerig geworden, maar gelukkig hadden 
de mensen van de Ouderraad ondertussen 
een heerlijk lunchbuffet voor ons klaargezet 
en ieder mocht eten zoveel hij lustte. Tjonge, 
jonge, wat is er gegeten en wat was het 
gezellig! 



Het middagprogramma bestond uit spelletjes 
zoals zaklopen, touwtrekken of gewoon 
lekker vrij spelen met de tractoren, steppen 
of de dieren nog eens lekker aaien. Tenslotte 
hebben de cavia’s nog een wedstrijdje gedaan 
en kregen we een ijsje. Om halftwee stond 
het treintje weer op het erf om ons terug te 
brengen naar Schoonrewoerd.
Het was een zeer geslaagd schoolreisje!

T.S.O. Tussen Schoolse Opvang.
Het is niet meer weg te denken. De opvang 
van kinderen tussen de schooltijden en vaak 
ook voor en na schooltijd. We prijzen ons 
gelukkig dat het overblijven in vertrouwde 
handen is van een team onder leiding van 
Nicole Abbel. Dezelfde mensen op vaste dagen 
geeft voor de leerlingen rust en regelmaat. 
Regelmatig volgen zij ook cursussen voor 
de TSO. Soms worden er extra activiteiten 
door hen georganiseerd. Bij mooi weer een 

picknick op het grasveld, soms een speciale 
tostidag. Ook de juffen en meester worden 
dan niet vergeten. We mogen zeggen dat het 
overblijven door hen goed geregeld is. Daarom 
noemen wij deze groep ouders hier speciaal in 
de Klepper om onze waardering ook eens op 
een andere manier tot uiting te brengen.
Uitgangspunt en wens voor het middagontbijt is: 
een gezonde lunch!!

Leerlingenzorg
In deze Klepper willen wij u graag meer 
vertellen over ons leesonderwijs. Een van 
onze speerpunten binnen de school. Goed 
kunnen lezen is de basis voor al het leren. 
Kinderen moeten goed leren lezen omdat 
leesvaardigheid een voorwaarde is voor succes 
in de huidige en toekomstige samenleving.

Beginnende geletterdheid in groep 1 en 2
De voorbereiding op het leesonderwijs begint 
al in de kleutergroep. Spelenderwijs wordt met 
behulp van de methode Schatkist in groepen 1 
en 2 letters, klanken  en woorden aangeboden 
aan de hand van thema’s, de lettermuur  en de 
belevenissen van Pompom. 
In groep 2 wordt er vaak een bepaalde periode 
stilgestaan bij een bepaalde letter/woord. De 
kinderen nemen zo nu en dan voorwerpen mee 
met bijvoorbeeld de beginletter. Ook worden 
werkjes van de kinderen hierop aangepast.  
Wij hopen dat de kleuters eind groep 2 in 
ieder geval 7 leesletters herkennen en kunnen 
benoemen.

Lezen in groep 3
Onze school neemt dit jaar voor het tweede 
schooljaar deel aan een taalpilot om het 
leesonderwijs binnen onze school nog eens 
extra onder de loep te nemen. Vanuit de 
taalpilot zijn we dit jaar in groep 3 gestart met 
de nieuwe leesmethode Veilig Leren Lezen. 
We zijn erg enthousiast over de methode. We 
zien de leerlingen in groep 3 groeien in hun 
leesproces. De methode VLL werkt net als 
Schatkist met verschillende niveaus. Naast 
de basisstof  (maan) krijgen de leerlingen 
stof aangeboden op maan/raket, maan/ster 
en zonniveau. Maan/raket is verdiepingsstof 
waarbij we de leerlingen aanspreken op hun 
extra letterkennis. Bij maan/ster krijgen 
kinderen verlengde instructie, extra begeleiding 
en eventueel herhalingsstof. Kinderen die 
aan het begin van groep 3 al kunnen lezen 
komen in de zongroep. Zij krijgen een tekst– 
en werkboekje met teksten op niveau die 
zelfstandig gelezen kunnen worden. 



Per blok wordt er van te voren bekeken welk 
niveau het beste past bij de leerling in groep 3. 
Het is dus niet vanzelfsprekend dat een leerling 
het gehele jaar bijvoorbeeld op maanniveau 
wordt ingedeeld. We vinden het belangrijk 
om goed aan te sluiten bij het niveau van de 
leerlingen, maar willen de kinderen zeker niet 
bestempelen met ‘Jij bent een sterretje, een 
zon of een maanleerling’. De leerlingen zijn 
hier gelukkig zelf ook niet zo mee bezig.

Lezen in groep 4 t/m 8
In maart 2010 is er een aantal collega’s naar een 
studiemiddag geweest over het leesonderwijs 
in groep 4 t/m 8. Op deze middag hebben wij 
weer veel nieuwe handreikingen gekregen om 
het voortgezet technisch lezen in de groepen 
te stimuleren en aantrekkelijk te maken.
Voor ieder kind is het van groot belang om 
de gehele schoolloopbaan heel veel te lezen 
(leeskilometers maken). In de groepen  wordt 
hier veel gelegenheid voor gegeven door middel  
van groepslezen, duolezen, en stillezen. Ook 
wordt er binnen de vakgebieden begrijpend 
lezen, taal, rekenen, wereldoriëntatie en 
natuuronderwijs kritisch aandacht aan het 
lezen besteed. Het is van groot belang dat een 
kind snapt wat er gelezen wordt. 
Het ene kind moet meer kilometers maken om 
op een bepaald niveau te komen dan een ander. 
Ook hier springen wij als school op in. Voor 
kinderen waarbij het lezen net iets langzamer 
op gang komt, gebruiken wij de methode 
Leesweg. Er wordt met deze leerlingen  binnen 
en/of buiten de groep intensief gelezen uit de 
methode Leesweg. Door als leerkracht/ouder 
teksten voor te lezen, woorden uit te leggen, 
hardop samen te lezen en de leerling uiteindelijk 
een tekst zelf te laten lezen, vergroot je de 
leessnelheid van kinderen. Door dit dagelijks 
intensief te doen, gaan ook leerlingen die 

moeite hebben met lezen vooruit. 
In groep 6 behaalt 95% van de leerlingen 
AVI 9. Dit betekent niet dat deze leerlingen 
geen leeskilometers meer hoeven te maken. 
Het is van groot belang het lezen te blijven 
stimuleren en ontwikkelen. Leerlingen die AVI 
9 nog niet hebben gehaald, worden 3 keer per 
jaar getest (in november, maart en juni). De 
leerlingen krijgen dan een bepaalde tekst die 
ze zo snel mogelijk moeten lezen. Natuurlijk 
mogen hier ook foutjes in gemaakt worden. 
Verder worden alle leerlingen vanaf groep 3 
getest op het lezen van woordrijen. Hiermee 
bekijken we de leessnelheid van de kinderen. 

Verjaardagendag
Op woensdag 2 juni hebben de meester en 
juffen van de Regenboog hun verjaardag 
gevierd. Om half 9 stroomde het plein vol 
met voetbalsupporters. In een zee van oranje 
hebben de kinderen hun meester en juffen 
toegezongen. En zoals echte voetballers 
betaamt, mocht ook het Wilhelmus natuurlijk 
niet ontbreken. Door Sharon en Jelle werd 
toen het cadeau overhandigd: € 247,10 in 
onze fotobrievenbus. Nu moest juf Liesbeth de 
foto’s nog met haar eigen camera maken, maar 
binnenkort wordt er een mooi nieuw fototoestel 
gekocht van het verjaardagsgeld. Een ieder 
hartelijk bedankt voor zijn of haar bijdrage! 
Na de pauze gingen alle kinderen in teams de 
wijk in. Overal waar een oranje ballon te vinden 
was, vond er een spel plaats; o.a. voetgolf bij 
juf Marieke en juf José, strafschoppen nemen 
op de meester, voetbowlen achter de Rabobank 
bij Rinie de Vos, ingooien bij juf Relie, een heuse 
voetbalquiz bij juf Nel, een parcours bij juf 
Joëlle, tafelvoetbal bij juf Jannie, voetbaltenue 
aantrekken bij Marinka Vos, ballon koppen 
bij juf Petra, bal in het gat bij Bien en Femke 
van Klei, puntenschieten bij Ingrid Buijserd, 

in de kantine bij juf Susanne en 
ballen zoeken bij Rianne Looijen! 
Ouders bedankt voor alle hulp! 
De kinderen hebben zich 
uitstekend vermaakt en gelukkig 
droeg het weer hieraan bij! Om 
kwart voor 12 sloten we de dag 
af met een ijsje! Het was een erg 
gezellige dag, waarop we met 
plezier terugkijken!

We wensen u en jullie allen een 
heel fijne vakantie.

team van de Regenbooglocatie 
van de Ichthusschool.



Toe aan thuiszorg? 
Velen, die zelfstandig wonen, zijn op extra hulp aangewezen. Emma Thuiszorg biedt in uw 
eigen, vertrouwde omgeving: 

-  huishoudelijke hulp 
-  persoonlijke, dagelijkse verzorging
-  verpleeghandelingen
-  begeleiding aan mensen met een beperking
- hulp tijdens een herstelperiode na een ziekenhuisopname
- dagverzorging in ons woonzorgcentrum 

Benieuwd of u in aanmerking komt voor thuiszorg? Bel Mary Anemaat (0345-636569) of 
e-mail haar (m.anemaat@emmazorg.nl). Zij vraagt de benodigde indicatie aan, ze weet of 
een alarmeringssysteem mogelijk is en ze biedt ondersteuning aan mantelzorgers.

Staat u op de wachtlijst voor ons woonzorgcentrum? Emma Thuiszorg kan u helpen tot er 
een appartement vrij komt.

Emma maakt werk van uw welzijn.



NIEUWS VAN DE 
Dorpsvereniging

Vragenuurtje en ledenvergadering
Het vragenuurtje werd goed bezocht. De 
kleine zaal in het Dorpshuis was bomvol. Het 
verslag hiervan vindt u elders in De Klepper. 
Aansluitend was er de ledenvergadering. Het 
jaarverslag van de DVS staat ook in deze 
Klepper.

WMO
Op 29 september 2010 wordt er een 
avond georganiseerd over de WMO, de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning.  Dit 
initiatief komt van de drie plaatselijke kerken 
en het Ouderenkontakt. De dorpsvereniging 
is gevraagd dit te organiseren. Alle 
WMO-kopstukken uit Leerdam en omgeving 
hebben hun medewerking toegezegd. In de 
Klepper van begin september krijgt u een 
uitgebreider verhaal te lezen. Noteert u de 
datum alvast: 29 september 2010.

Wegen en bushaltes
De Overheicop is gereed! Er is een nieuwe 
riolering aangelegd plus een nieuw wegdek. 
Het geheel ziet er goed uit. Over de bestrating 
elders is men minder te spreken, zie ook het 
vragenuurtje. Wat betreft de nieuw te plaatsen 
bushaltes: we zijn met de gemeente nog 
steeds op zoek naar de juiste plaats.

Bouwlokaties
Aan de ‘HOVO-soap’ komt schijnbaar geen 
einde. Nadat twee omwonenden van de rechter 
gelijk hebben gekregen om de bebouwing 
anders in te delen met dezelfde wooneenheden, 
is de gemeente Leerdam toch van plan hier 
weer tegen in beroep te gaan. 
Lokatie 1 bij de rondweg is in beweging. Er 
is ‘voorbelasting’ aangebracht. Hoe het terrein 
wordt ingedeeld is mij nog niet helemaal 
duidelijk. 
De Rabobank ziet het in Schoonrewoerd niet 
meer zitten. Het kantoor wordt alvast gesloten, 
overigens zonder overleg met de DVS. Wel kan 
er gepind worden. Maar dit is geen goede zaak.

Met vriendelijke groet, 
Jan van Tilburg, sr.

Voorzitter DVS

 Vakantiebijbelclub
DV 10, 11 en 12 augustus

Beste kinderen en ouders van ons dorp,

Ook dit jaar zal er op dinsdag 10 augustus t/m 
donderdag 12 augustus weer vakantiebijbelclub 
in ons dorp gehouden worden. Net als 
voorgaande jaren zijn alle kinderen van groep 
1 t/m groep 8 van harte uitgenodigd. 

In deze week hopen we met zoveel mogelijk 
kinderen uit ons hele dorp en omgeving samen 
te komen, om met elkaar te bidden, te zingen 
en bijbelverhalen te horen. Ook worden er een 
aantal leuke werkjes gemaakt. Het is elk jaar 
weer superleuk en daarom de moeite waard 
om eens een kijkje te komen nemen!

De dagen zijn in het Dorpshuis vanaf 9:30 tot 
12:00 uur. Op woensdag kun je blijven eten en 
is er ’s middags een leuke spelmiddag voor de 
kinderen van groep 3 t/m 8. Het programma 
duurt dan tot 15:00 uur.

Natuurlijk mag u als ouders ook komen kijken 
wat uw kind allemaal gedaan en geleerd heeft. 
Donderdagavond bent u van harte welkom 
vanaf 19:00 uur. Als u meer wilt weten kunt 
u contact opnemen met Paula van Vliet (tel. 
0345-536115).  

Schrijf de bovengenoemde data vast in uw 
agenda. We rekenen op uw en jullie komst!!

de VBC-commissie 



Klassefoto 1972

van boven naar beneden van links naar rechts:
Gert Jan de Hertog – Peter v/d Veen – Cees van Es – Juf Slob – Koos van Randwijk – Cor Kool – Juf 
Alting – Jan Blitterswijk – Meester Molenaar
Agatha Bikker – Annie v/d Heiden – Erna v/d Heiden – Sonja  Sleeuwenhoek – Jopie van Kampen 
– Karin Bakker – Elly den Hartog – Linda v/d Vlies – Hetty Bruijnes
Harry de Vor – Gijsbert de Jong – Kees Kersbergen – Helmug van Dijk – Jeanet de Leeuw – Thea 
den Hartog
Dik van Vuuren – Jan Willem Hofs – Jan Dirk Bogerd – Mari van Dijk.



Zaterdag 24 april heeft het Christelijk 
gemengd koor ‘Zout’ onder leiding 
van dirigente Polien Fijan- van Oord 
haar jubileumconcert gegeven. De 
Gereformeerde Kerk te Schoonrewoerd 
had zich gevuld met verwachtingsvol 
publiek en dat publiek werd niet 
teleurgesteld. Dankzij de steun van de 
Gemeente Leerdam, het Coöperatiefonds 
Rabobank Vijfheerenlanden, het Prins 
Bernhard Cultuurfonds, landbouw 
mechanisatiebedrijf De With en Van 
Zanten woon- en slaapcomfort stond er 
een afwisselend programma klaar met 
solisten en koor. 

Tijdens de inleiding werd aangegeven dat het 
concert een lofprijzing wil zijn aan God en 
Gods schepping. Ook het gedicht “Taal van 
de muziek” geschreven door Hans Cieremans 
verwees naar die boodschap: een lofzang  willen 
geven in woord en klank aan het onnoembare 
van het geloof. 
Na een uitbundige opening met het lied Rejoice 
van Händel volgden vele mooie liederen.  
Voor de pauze werden stukken gezongen van 
o.a. de componisten: Joseph Martin en Hall 
Hopson. Johannes Kaldeway zorgde voor de 
begeleiding op de piano. Van Abaris klonk een 
mooi ingetogen Kyrie en van Jacob de Haan, 
zowel het Kyrie als het Gloria uit de Missa 
Brevis. Psalm 72 van Wijnand Versteeg met 
begeleiding van een blokfluit was verrassend. 
Stuk voor stuk prachtige werken, die niet 
allemaal zo bekend zijn in de korenwereld en 

daarmee zorgden 
voor een afwisselend 
geheel.

Het kleinkoor begon 
met psalm 95 van 
Thomas Tallis. Met 
recht een lofzang 
en zo werd het lied 
ook door het publiek 
ontvangen: er klonk 
een spontaan applaus 
na het wegsterven 
van de laatste tonen. 
Vervolgens stapte 
het gezelschap van 3 
alten, 3 sopranen, 3 
bassen en 3 tenoren 
over op Mozart en 
Juozas Gaubas om 

het liedblok te besluiten met een prachtig Tjebe 
Poem uit de Russische liturgische gezangen.

De start na de pauze met Notre Père van 
Duruflé was gewaagd, maar door de trefzekere 
uitvoering raakte het lied diep. Vervolgens 
traden een klarinettist, een saxofonist en een 
drumster (Nienke van Keulen) aan voor het 
Kyrie en Gloria uit de Missa in Jazz van Peter 
Schindler. Zowel voor uitvoerenden als publiek 
een swingend geheel. Alle aandacht was weer 
volop gevangen: dit is een koor met spirit en 
power, hier wordt niet steeds hetzelfde kunstje 
vertoond.
Na een prachtig intermezzo van Eddy Joon en 
Merijn van der Sluijs op klarinet en saxofoon 
zette het kleinkoor in met het Sanctus uit 
de Missa Lumen van Lorenz Maierhofen. De 
uitvoering van Christus factus est van A. 

CONCERT ‘ZOUT’ GROOT SUCCES



WONEN WORDT BELEVEN

w w w. va n d e r wa l - i n t e r i e u r s . n l

MET AL ONZE MERKEN: A N TA ,  A U P I N G ,  B E RT  P L A N TA G I E ,  C A ST E L I J N ,  C H R I ST I A N 

F I S C H B A C H E R ,  C LOA K ,  D E  P LO E G ,  E A ST B O R N ,  G E L D E R L A N D ,  H A L A ,  H A RV I N K ,  H ü L STA ,  J A B , 

J O R I ,  K E N D I X ,  L E O L U X ,  L I N T E LO O ,  M E TA F O R M ,  PA STO E ,  S V E D E X ,  TO P F O R M ,  I N T E R F LO O R

Kacanauskas was ontroerend. Siehe der Huter 
van Mendelssohn vormde de opmaat naar een 
muzikale improvisatie op orgel door Marco 
Nijland. 

De avond werd afgesloten met werk van de 
componisten: Howard Goodall (The Lord is my 
shepherd) en J.E. Coates (Come Christians 
join to sing). Na een daverend applaus voor 
koor en solisten stapte Ad Verhoef (voorzitter 
van de kerkraad) naar voren. In zijn toespraak 
bedankte hij het koor en prees de inzet 
van de dirigente. “Bij een jubileum”, zei hij, 
“hoort een cadeau.” Hij overhandigde de 
voorzitster van het koor Zout een envelop 
met een bijdrage voor de nieuwe piano, 
die vanavond al is ingewijd, maar nog niet 
helemaal is afbetaald. De bijdrage vanuit de 
activiteitencommissie van de kerk helpt daar 
ook aan mee en tenslotte gaven de dames van 
het verjaardagsfonds eveneens een bijdrage 
voor dit mooie instrument.

Het laatste lied werd gezongen in een 
ongebruikelijke opstelling. De koorleden 
groepeerden zich om het publiek heen om zo 
letterlijk uitvoering te geven aan de woorden 
van het lied A song of parting van David 

Angerman: “….May the joy of the faith fill your 
heart with hope and may God’s love surround 
you. May His love surround you as you go.” 
(vertaling: “Dat de vreugde van het geloof uw 
hart mag vullen met hoop en dat Gods liefde u 
mag omringen. Dat Zijn liefde u mag omringen 
als u van hier gaat.” Na het concert werd het 
jubileum gevierd onder het genot van een 
drankje en een hapje. In de nieuwe uitbouw 
‘De lichtkring’ van de Gereformeerde kerk te 
Schoonrewoerd brandde het licht nog tot in de 
kleine uurtjes. Er werd nog lang nagepraat en 
nagenoten. 

Het koor ‘Zout’ uit Schoonrewoerd heeft 
onder de inspirerende leiding van dirigente 
Polien Fijan een volwassen concert neergezet: 
kleurrijk, afwisselend, gewaagd en van 
verrassende kwaliteit. 
  



Verslag 
Vragenuurtje 
27 mei 2010

Aanwezig namens de gemeente Leerdam: 
Teunis Weverwijk (CDA), Ton de Bruijn 
(SGP), Teus Meijdam (Leerdam 2000), 
John Weijts (politie) en Ahmet Karapinar 
(beleidsmedewerker)

• Marie Kers vraagt aandacht voor de vernie-
lingen die plaatsvinden op de volkstuintjes 
in Oost, jongeren (8-9 jaar) kruipen door 
het stuk gemaakte hekwerk en vernielen 
netwerken en plantjes. Cees de With 
bevestigt dit verhaal. De politie zegt toe om 
hier meer toezicht te houden. Het voetbal-
veldje is ingezaaid zodat binnenkort weer 
gevoetbald kan worden.

• Carolien de Kort vraagt zich af wat er straks 
gebeurt met de oude Noachschool. Daar is 
nog niets van bekend, hangt er ook vanaf 
wat de oude Noachschool oplevert.

• Freek de Jong vraagt waar de speeltuin 
gaat komen als er inderdaad gebouwd gaat 
worden. Hij is bang dat het stukje groen naast 
zijn huis (Masada 23) als speeltuin ingericht 
gaat worden. Eerder is wel gesproken om 
het speelterrein van de scholen na schootijd 
beschikbaar te stellen, maar men is bang 
voor vandalisme. Plaatsing van een speeltuin 
is wel een aandachtspunt.

• Loes Bambacht meldt dat het droevig gesteld 
is met het onderhoud van de begraaf-
plaats. Zij heeft verschillende keren naar de 
gemeente gebeld, maar het blijft toch een 
rommelig geheel. Molshopen zijn veel te 
hoog, er ligt al vanaf oktober een paal plat 
bij de ingang, en containers zitten propvol. 
Zij vraagt hier aandacht voor, misschien zijn 
er binnen de gemeente Schoonrewoerd wel 
vrijwilligers te vinden die deze taak op zich 
willen nemen?

• Aafje de Kruijk was pas op een zaterdag-
avond op de begraafplaats toen de kraan 
afbrak met de nodige gevolgen. Gelukkig 
was er iemand in de buurt die haar gelijk 
geholpen heeft maar zij vraagt zich af waar 
je zulke calamiteiten in het weekend kan 
melden. De politie antwoordt dat je altijd 
naar de politie kan bellen (0900-8844) en zij 

hebben een telefoonnummer voor melding 
van calamiteiten.

• Voor meldingen die via de computer door-
gegeven moeten worden aan de gemeente 
is een huisnummer nodig, dit is van de 
begraafplaats niet bekend.

• Arie Verhoef vindt ook dat het onderhoud 
van de begraafplaats heel slecht is. Tevens 
vraagt hij zich af wat er op de plaats van 
de aula komt wanneer deze gesloopt gaat 
worden. Volgens Teus Meijdam is het plan 
goedgekeurd en komt er toch parkeergele-
genheid. Hij gaat hier in de raad vragen over 
stellen. Het parkeren van bussen bij mensen 
voor het raam is meer een fatsoensnorm 
want als de bus aan de voorschriften voldoet 
(6 m. lang en 2.40 m. hoog maximaal) 
mogen ze in de wijk geparkeerd worden. 
Ook meldt Arie Verhoef dat het straatwerk 
van de Kon. Wilhelminastraat zeer slecht 
is, dit staat wel op de lijst om opgeknapt 
te worden (2011). De zijuitrit bij zijn huis 
is regelmatig versperd, zodat hij er niet uit 
kan. Idee is om het éénrichtingsverkeer net 
andersom te laten rijden.   

• Angela v.d. Veen vindt ook dat de trottoirs 
in slechte staat zijn, zeker voor de oudere 
bewoners.

• Tina Klarenbeek meldt dat de put naast haar 
huis (Kon.Wilhleminastraat 1) nooit wordt 
schoongemaakt, ze moeten dan namelijk 
een extra slang aankoppelen. Zij heeft het 
nu zelf gedaan maar dat is niet de bedoeling.

• Jan de Jong merkt op dat er op de Masada 
en Noorderwoerd opnieuw gestraat is maar 
dat dit zeer slecht is uitgevoerd. Voor de 
garageboxen van de Masada staan na regen 
nog steeds flinke plassen en er moeten nog 
enkele tegels geplaatst worden bij de gara-
geboxen. 

• Wim de Hartog benadrukt nogmaals dat 
er, speciaal richting het Gezondheidscen-
trum, bordjes geplaatst moeten worden. De 
Ambulance rijdt vaak de verkeerde straat 
in (Kerkeland 14-20). De gemeente gaat 
hiervoor zorgen.

• Claudina Liefhebber vraagt aandacht voor 
het verkeer in wijk Oost met name als 
straks de Noachschool naast de Regenboog-
school staat. Er is een strook grond achter 

 



de huizen aan De Bongerd van de gemeente 
maar verder is het van een projectontwik-
kelaar, mogelijk dat deze grond af wil staan. 
Een andere optie is ook om éénrichtingsver-
keer in de wijk te maken. Ook de ouders 
kunnen aan dit probleem meewerken door 
de kinderen zoveel mogelijk lopend of op de 
fiets naar school te brengen.

• Teunis Weverwijk deelt mede dat de raad 
zich bewust is dat er in het kader van veilig-
heid wat aan dit probleem gedaan moet 
worden.

• Peter van Dam kaart het probleem van de 
jeugd (16-17 jarigen) nogmaals aan, deze 
groep wordt overal weggestuurd in verband 
met (geluids)overlast. In De Klepper is dit 
punt ook aangekaart, de ouders moeten 
meer betrokken zijn bij de jongeren. Jeugd 
(ook 8-12 jarigen) loopt vaak veel te laat 
op straat en de ouders weten niet echt wat 
ze doen, ouders moeten meer hun verant-
woordelijkheid nemen. De jeugd heeft de 
toekomst!

• De politie meldt nog even dat er vorig jaar 
een avond voor de ouders is georganiseerd 
maar hier waren weinig belangstellenden.

• Cees den Hertog deelt mede dat de jeugd een 
hangplek had (achter de melkfabriek) maar 
deze zelf heeft vernield. Ook bij de zoutop-
slag wordt veel rommel achter gelaten (niet 
alleen door de jeugd) en de gemeente heeft 
er veel werk aan om het op te ruimen.

• Peter van Dam antwoordt hierop dat er meer 
voor de Schoonrewoerdse jeugd gedaan 
moet worden, ook de JipJopbus komt niet 
meer (financiën).

• Jan van Tilburg vraagt aan de aanwezigen 
wat de beste locatie is voor de nieuwe 
bushaltes, deze moeten aangepast worden 
voor mensen met een rolstoel of een rollator. 
De Dorpsvereniging vindt nog steeds de 
optie op de oude plaats van het tankstation 
van Floor Bassa het beste maar de aanwe-
zigen pleiten toch voor een plaats midden 
in het dorp en dan de rijbaan maar wat 
smaller maken zodat het  verkeer erachter 
blijft (soort sluis). Ook de mensen die slecht 
ter been zijn moeten de haltes goed kunnen 
bereiken. De suggesties worden meege-
nomen.

• Tineke v.d. Heijden vraagt aandacht voor de 
Beatrixstraat, aan de kant van de bejaar-
denwoningen staan bomen op het trottoir 
die hier niet zo geschikt zijn. Het soort is 
niet geschikt en ze staan half op het trottoir 
zodat de mensen met een rollator er erg 
slecht langs kunnen.

• Cees den Hertog had verwacht dat er nog 
wat gezegd ging worden over de Ooievaars-
zoom, het is vanavond een Vragenuurtje en 
er kunnen wel vragen over gesteld worden. 
Op dit moment worden er voorbereidende 
werkzaamheden uitgevoerd, het gebied 
wordt voorbelast

• Aafje de Kruijk vraagt of er op Schoonre-
woerd meer seniorenwoningen gebouwd 
kunnen worden dit i.v.m. de vergrij-
zing van de bevolking. De huisjes aan de 
Beatrixstraat zijn ook in oude staat. Het is 
de bedoeling dat er ongeveer 70/80 huizen 
gebouwd gaan worden op de Ooievaars-
zoom maar Kleurrijk wonen bouwt hier geen 
huizen. Ook op de locatie HOVO liggen de 
plannen nog wel even stil. Cees van Es heeft 
het proces gewonnen, maar de gemeente 
laat het hier waarschijnlijk niet bij zitten.

• De plannen rond het Wandelpad Kerkweg/
Wiel van Bassa liggen voorlopig ook even stil, 
de grondeigenaren willen niet meewerken.

• Marie Kers vraagt waar nu precies de uitlaat-
plekken voor de honden beginnen, dat is 
na of tussen de bordjes. Er ligt ook veel 
hondenpoep buiten deze plaatsen. Ahmet 
Karapinar vermeldt dat er een rapport komt 
van de toezichthouders op het hondenpoep-
beleid.

• D. Molenaar (slager) had per mail gevraagd 
of de rotonde aan de Leerdamse kant niet 
opgeknapt kan worden en hij geeft de 
suggestie om een hovenier aan het werk te 
zetten en dan een reclamebord van hem te 
plaatsen. Er is inmiddels contact geweest 
met de provincie en die hebben dit punt nog 
steeds op een actielijst staan.

• Als laatste punt merkt Jan de Jong nog even 
op dat het aanzicht van de Dorpsstraat wel 
verandert, je ziet steeds meer mensen die 
hun eigen terrein afbakenen terwijl hier wel 
afspraken over bestaan. Het woongenot van 
de bewoners is natuurlijk ook belangrijk.



 

 

                

 

 

 

    

          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. 



 

 
 
INSTALLATIEBEDRIJF  DEN BESTEN  

INSTALLATIEBEDRIJF 
 

DEN BESTEN 

 
 

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

Dorpsweg 47 - Zijderveld 
Telefoon 0345 - 641298 

 

TAXI en ZIEKENFONDSVERVOER 
 
Voor meer informatie kunt u ons 
vrijblijvend bellen 

 
 
 
 

Nijverheidstraat 24 4143 HM Leerdam Fax (0345) 61 33 94 



JAARVERSLAG 
2009
Dorpsvereniging 
Schoonrewoerd

Bestuur
Jan van Tilburg  (voorzitter)
Mario Swaanen   (penningmeester)
Gera de Jong   (secretaris)
Geuf Middelkoop   (verkeer&groen)
Maurits Oudenaarden (speeltuinen)
Moniek van Rossem
Evelien/Edwin ’t Lam

De DVS telt aan het einde van 2009 bijna 300 
leden. Mede doordat er een ledenwerfactie 
is gehouden onder nieuwe inwoners van 
Schoonrewoerd is het aantal toegenomen.

Het hekwerk langs de Kerkweg (ter hoogte van 
de Noachschool) wordt geplaatst, mede met 
geld uit ons wijkbudget.

De nieuwjaarsreceptie van Dorpsvereniging 
en Oranjevereniging zijn slecht bezocht, ook 
voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Leerdam was weinig belangstelling. Besloten 
wordt om in 2010 geen nieuwjaarsreceptie 
meer te organiseren.

De gemeente Leerdam heeft een 
mededelingenbord op het kerkplein geplaatst 
(dit zonder overleg), op verzoek van de DVS 
is het bord verplaatst omdat het geen dorps 
karakter heeft.

De activiteitencie organiseerde op 27 februari 
een filmmiddag voor de jeugd en een filmavond 
voor de ouderen. De opkomst van de jeugd 
was aardig, maar de opkomst van de ouderen 
was slecht.

Door de activiteitencie werd op 8 april 
een Paasspeurtocht voor de jongeren 
georganiseerd.

Tijdens de feestweek eind april reed de 
activiteitencie met een wagen mee in de 
optocht.

De activiteitencie blijft het toch als een 
gemis ervaren dat de cie niet uitgebreid kan 
worden, graag willen zij nog een ouder van de 
Noachschool aan de cie toevoegen.

De DVS wil graag dat er op het dorpsplein 

een elektriciteitsaansluiting komt die gebruikt 
kan worden door de kaas- en de visboer, de 
Oranjevereniging, tijdens de Jaarmarkt en 
door de DVS.

De DVS verzoekt de gemeente Leerdam 
om knotwilgen terug te plaatsen in het 
Wilgenlaantje.

Volgens de gemeente Leerdam zou de aula 
nog dit jaar gesloopt worden en op deze plaats 
zou dan een tijdelijke parkeerplaats komen. 
Bewoners zijn met het tijdelijk karakter niet 
zo gelukkig. 

Het landbouwverkeer op de Schaikseweg 
blijft de gemoederen toch bezig houden, de 
gemeente Leerdam zegt dat dit niet voor 2012 
wordt veranderd.

Overheicop (tot de tunnel) wordt opgeknapt, 
nieuwe riolering en asfalt. De werkzaamheden 
verlopen niet altijd even soepel mede 
veroorzaakt de weersomstandigheden.

Aan Arriva is een brief gestuurd over de slechte 
staat en slechte verlichting  van de bushaltes 
(Hoogeind+Blauwbijl). De bushaltes aan de 
Blauwbijl zijn inmiddels opgeknapt, de bushalte 
aan het Hoogeind moet nog opgeknapt worden.

Maurits Oudenaarden (Kerkeland 14) is het 
nieuwe aanspreekpunt voor de speeltuinen. In 
de speeltuin in west is een nieuw speeltoestel 
geplaatst. In de speeltuin in oost is toch 
regelmatig overlast van de jeugd.

Tijdens de sfeermarkt in de feestweek zal de 
DVS ook aanwezig zijn en o.a. een enquête 
onder de aanwezigen houden.

Bij de nieuwe woningen aan de Kalverweg zijn, 
in overleg met de bewoners, bomen geplant 
zoals was toegezegd.

Voor inrichting van het HOVO-terrein 
is een aangepaste/gewijzigde tekening 
gemaakt. Omwonenden zijn inmiddels een 
bezwaarprocedure begonnen.

De DVS organiseerde op 30 maart een 
Vragenuurtje in het café, mede door de huis-
aan-huis foldering was het café overvol.

Bewoners klagen steeds meer over de overlast 
van hondenpoep op de trottoirs (vooral langs 
het hekwerk aan de Kerkweg), de gemeente 

 



Leerdam is bezig met een Hondenpoepbeleid 
(speciale veldjes en afvalbakken).

Nu besloten is dat er een nieuwe 
Noachschool gebouwd gaat worden naast de 
Regenboogschool gaat de DVS zich hard maken 
voor de bouw van een gymnastieklokaal. 
In overleg met diverse afgevaardigden van 
scholen, peuterwerk, fysiotherapie en DVS 
wordt een brief voor de raadsleden opgesteld 
en gebruik gemaakt van het inspreekrecht. 
Iedereen was uiteindelijk ook zeer blij met het 
besluit dat ook een gymnastieklokaal gebouwd 
gaat worden. Wel moet nog een oplossing 
gezocht worden voor het verkeer door de wijk.

Het overleg over een wandelpad langs 
de Kerkweg/Wiel van Bassa verloopt erg 
moeizaam, mede doordat grondeigenaren niet 
erg positief zijn.

De Nationale Straatspeeldag wordt dit jaar 
gehouden op 10 juni.

Planoform heeft zich teruggetrokken als 
projectontwikkelaar voor de Ooievaarszoom. 
De gemeente Leerdam heeft aangekondigd 
dat het terrein bouwrijp gemaakt gaat worden 
zodat eind 2010 met het bouwen kan worden 
gestart.

De jaarvergadering van de DVS wordt 
gehouden op 11 juni.

Van bewoners aan de Dorpsstraat komen 
regelmatig klachten over de melktankauto’s 
van de fabriek, zij zouden veel te hard over 
het dorp rijden. In een overleg met de fabriek 
wordt dit aangekaart.

Op 7 oktober viert het Ouderenkontakt haar 
55-jarig jubileum en worden de dames van het 
bestuur door DVS in de bloemetjes gezet.

Op 14 oktober organiseerde de Activiteitencie 
een herfstknutselmiddag, ongeveer 50 
kinderen hebben hieraan deelgenomen. 

Op 15 oktober organiseerde de DVS een 
wijkschouw. Door middel van een rondgang 
werden de diverse aandachtspunten onder de 
aandacht gebracht.

Eind oktober werd de speculaasverkoop 
gehouden om het Sinterklaasfeest te 
kunnen bekostigen op 21 november. Het 
Sinterklaasfeest is mede hierdoor en de actieve 

cie erg goed verlopen.

De activiteitencie organiseerde op 12 december 
een dagje uit naar Winterland Maastricht, er 
was veel belangstelling zodat 2 bussen die dag 
naar het zuiden vertrokken.

De bushaltes op het dorp zullen ook aangepast 
moeten worden voor bewoners met een rolstoel 
of rollator. De DVS is van mening dat de beste 
plaats hiervoor is waar vroeger het tankstation 
van Floor Bassa was. 

27 mei 2010 
Gera de Jong

Burgerlijke stand
Overleden
11 februari: Stefan den Hartog, in de leeftijd 
van 29 jaar, gewoond hebbend Steenovenweg 
8 (door een tragisch ongeval).

13 februari: Leen van Beuzekom in de leeftijd 
van 84 jaar. Hij is jaren hier op ‘t dorp kapper 
geweest, had nog enkele klanten die hij thuis 
kwam knippen.

26 maart: Arie de Keijzer in de leeftijd van 62 
jaar, gewoond hebbend Diefdijk 40. Arie heeft 
jarenlang de ijsbaan op de Wiel verzorgd met 
de koek en zopie tent

5 april: Geert den Hartog-de Kreij, in 
de leeftijd van 91 jaar, gewoond hebbend 
Dorpsstraat 40. Beter bekend als Geeerd van 
Kees de koster; Kees den Hartog is jaren koster 
geweest van de Hervormde Kerk.

17 april: Annie Terlouw-het Lam, in de leeftijd 
van 74 jaar, gewoond hebbend Kortgerecht 48.  

Geboren

23 april: Diego
Zoon van Marta en Onno 
de Ruijter



30 april: Marijke 
(Geke Johanna Maria)
Dochter van Erik en Anneke van Merkerk

5 mei: Roos (Roosmarijn)
Dochter van Alex Leenen en Esther Haan

7 mei: Lennard Anthonie
Zoon van Theo en Annelies Benschop- de Rijke, 
broertje van Martijn en Arian

26 mei: Nick
Zoon van Nick en Carolien Burggraaf, broertje 
van Iris. Nick is de vierde Nick op rij: na zijn 
vader, opa en overgrootvader!

Ingekomen
• Erwin Scherpenzeel, 

vanuit Zijderveld naar Kortgerecht 66
• Leonard van Belzen, 

vanuit Urk naar Dorpsstraat 34
• Alex Leenen en Esther Haan, 

vanuit Leerdam naar Kalverweg 4a
• B. Brouwer,

vanuit Leerdam naar Beatrixstraat 10
• Benjamin van den Berg en Marlijn Moors,

vanuit Gellicum naar Dorpsstraat 52
• Eline ter Maat,

vanuit Rijssen naar Kalverweg 14

Verhuisd
• Anneke Brouwer,

van Kortgerecht 34 naar Kortgerecht 66
• Carla de Leeuw,

van Steenovenweg 5 naar Dorpsstraat 29
• Jacco Abbel,

van Diefdijk 6 naar Kalverweg 33
• Joost Verrips,

van Overheicop 38 naar Kalverweg 14 

Vertrokken
• Thijs Visser,

van Overheicop 46 naar Maastricht 
• Teunis de Leeuw,

van Noorderwoerd 13 naar Eiland, Leerdam
• Ewald van de Water,

van Dorpsstraat 25 naar Vianen
• mevrouw J. van Weverwijk-den Besten,

van Diefdijk 39 naar Open Vensters, 
Leerdam



Getrouwd

27 april: 60 jaar getrouwd:
C. v.d. Berg & 
M. v.d. Berg-van Hof

4 juni: 
Steven & Joke
(foto)

11 juni:
Joost Verrips & Eline ter Maat, 
zij gaan wonen op Kalverweg 14.
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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

r 



Van Cees van den Berg kreeg ik een plakboek 
met daarin van vele jaren krantenknipsels over 
de Schoonrewoerdse markt. We zullen niet alle 
jaargangen overnemen, maar enkele van jaren 
geleden zijn toch wel erg leuk. Op de foto in 
de vorige Klepper, genomen bij de oprichting 
van het marktcomité stond o.a. Cees van den 
Berg. Cees is nu de enige nog in leven zijnde 
oprichter, die ook nog in Schoonrewoerd woont. 
We plaatsen de foto hieronder nogmaals en nu 
met de namen erbij. 

Van links naar rechts: Gerrit den Hartog 
(spek), inmiddels overleden - Cees van den 
Berg - Dirk Verrips, ook al overleden – Cees 
Bassa, overleden – Wim de Leeuw, verhuisd – 
Arie Korevaar, overleden.  

De Schoonrewoerdse markt

Arie Brouwer uit ‘de buurt’ is ook al jarenlang 
in het marktcomité. Zie bovenstaande foto uit 
1966.

Goof Middelkoop uit Heicop stond 40 jaar op 
de markt in 1974. Onze loco-burgemeester 
Theunis van Bruggen overhandigt hem 
bloemen (zie foto’s hieronder). In 1984 stond 
Goof 50 jaar op de markt en krijgt hij bloemen 
van Cees van den Berg (foto volgende pagina). 







 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



Noach
school

Zoals in (bijna) iedere Klepper ook deze 
keer een bijdrage van de Noachschool. Het 
schooljaar loopt alweer op zijn eind. Nu is de 
tijd voor warmer weer aangebroken. De jonge 
ooievaars steken hun kopjes boven de takken 
van het nest uit. Nieuw leven! 
Het hele jaar rond werken we met elkaar op de 
Noachschool; Zomer, herfst, winter, lente en 
weer zomer. We ‘gaan’ er met elkaar voor; met 
plezier naar school, inzet van iedereen en zorg 
voor iedereen, omdat wij als leerkrachten en 
directie ons ervan bewust zijn dat we omgaan 
met de ‘Parels in Gods hand’. Het volgende 
gedicht vond ik zo treffend dat ik het u als 
lezer niet wil onthouden.

Gelukkig zijn de kinderen,
Die zonder angst
Naar school gaan.

Gelukkig zijn de kinderen,
Die zonder hoge cijfers
Zich geaccepteerd weten.

Gelukkig zijn de kinderen,
Die ondanks zichzelf
Zichzelf mogen zijn.

Gelukkig zijn de kinderen,
Die naast een handelingsplan
Echte aandacht krijgen

Gelukkig zijn de kinderen,
Die op school zitten
Waar meesters en juffen
hen zien

Als Godsgeschenk

Op onze eigen site van de 
Noachschool vindt u fotoverslagen 
en filmpjes van verschillende 
activiteiten. Kijk onder het kopje 
groepen voor; schoolreisfoto’s van 
Julianatoren, de rekendag waar we 
met elkaar aan meededen, atelier 
buffet, excursies, korfbal en nog 
veel meer… www.vpcpo-zzs.nl.

Een greep uit de andere activiteiten, 
gebeurtenissen en plannen. Ook 

wil ik u in deze Klepper vertellen over hoe wij 
aandacht geven aan het aanleren van veel 
woorden bij de kleuters. Woordenschat is 
een belangrijke voorwaarde om later goed te 
kunnen lezen. Ook laten de leerlingen van de 
Dolfijngroep u meekijken als zij aan het werk 
zijn.  

SIA-wandeltocht
Op een zonovergoten vroege zaterdagmorgen, 
laat in mei, trokken we er met leerlingen, 
ouders en leerkrachten op uit de natuur in. 
Na een schoolreis op vrijdag, viel het nog 
niet mee om op zaterdag ook vroeg uit bed te 
komen. Het weer maakte veel goed. Sinds een 
paar jaar eindigt de SIA-wandeltocht op het 
schoolplein van de Noachschool. Hier sluiten 
we met elkaar af. De ouderraad zorgt voor 
broodjes knakworst en limonade. Maar voor 
het zover is trekken we eerst een Noachschool 



Milieubewust geteeld fruit 
voor een gezonde prijs 
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T-shirt aan. Om 9 uur vertrekken de leerlingen 
die meedoen met de 10 km. Via Kortgerecht 
gaan we door het schitterende natuurgebied 
naar de Diefdijk. Wat is de natuur toch prachtig. 
Gelukkig is er ook dit jaar weer een aantal 
ouders dat met ons meeloopt. We houden de 
moed erin door met elkaar te zingen. De paden 
op de lanen in... Ook kun je tijdens het lopen 
een babbeltje maken. Zo kom je met elkaar 
in contact en leer je elkaar nog beter kennen. 
Onderweg staan een vader en moeder van de 
ouderraad met limonade en koffie langs de 
kant van de weg. Nadat we uitgerust waren en 
gedronken hadden liepen we verder en voegden 
ons bij de leerlingen die de 5 km liepen. Met 
elkaar maakten we nog een ‘ereronde’ door 
Schoonrewoerd om naar een aantal ouders en 
opa’s en oma’s te zwaaien. Op het plein was 

het erg gezellig; de broodjes knakworst waren 
lekker, het drinken heerlijk 
fris en meester De Korte 
deelde de medailles uit aan 
de deelnemers. Gelukkig 
valt volgend jaar de SIA 
wandeltocht niet samen met 
de sportdag van H.S.S.C., 
want beide  activiteiten zijn 
een geweldig initiatief voor 
ons mooie Schoonrewoerd. 
Beide verdienen het  op een 
aparte zaterdag gevierd te 
worden!

Korfbal
Op woensdag 26 mei was het 
feest voor groep 5 t/m 8. Het 
jaarlijkse korfbaltoernooi in 

Lexmond! Na de leuke herinnering aan vorig 
jaar, wilden we ook dit jaar graag aan het 
toernooi meedoen. Om halfvijf verzamelden 
we op het sportpark in Lexmond en om vijf uur 
begonnen de eerste wedstrijden. Doordat het 
geregend heeft zijn de velden wel een beetje 
nat, maar er wordt goed gespeeld. Ik kan zien 
dat er op school goed getraind is op het, toch 
wel, lastige spelletje. De korven staan op ruim 
3 meter en dat is echt hoog. Toch lukt het ons 
om een aantal keer te scoren. Net als bij het 
voetbaltoernooi en volleybaltoernooi nemen 
we uiteindelijk ook bij dit toernooi een paar 
bekers mee naar huis. Het was vooral ook een 
gezellig toernooi, waar heel veel ouders een 
kijkje kwamen nemen. Voor iedereen die deze 
dag tot een feest maakte, hartelijk dank! 

Nieuwe computers
In de vorige editie van de Klepper heb ik al 
gemeld dat we op school nieuwe computers 
willen aanschaffen met een bijbehorend 
netwerk. Er is heel veel op de markt op 
het gebied van computertechnologie. De 
computers op school worden veel gebruikt. 
Als leerkrachten hebben we gekeken wat we 
allemaal met de computers willen. Al langere 
tijd geleden hebben we een leergang ICT 
ontwikkeld om de leerlingen goed met de 
computer om te laten gaan. We beginnen bij 
de basis; Wat is en kan een computer? Daarna 
gaan we via het besturingssysteem Windows  
naar de programma’s Word, Internet Explorer, 
Power Point, Excel en Publisher. De groep 8 
leerlingen die van school gaan kunnen heel 
wat met de computer. Presenteren, mooie 
werkverslagen maken en zelfs een website 
lanceren op het wereld wijde web. De familie 
in Australië kan zo meekijken... Ook wordt 



de computer gebruikt voor het afspelen van 
filmpjes bij de verschillende lessen. Ook het 
boek van rekenen en lezen staat tegenwoordig 
‘gewoon’ op het digitale schoolbord. De digitale 
schoolborden die we in vijf lokalen hebben 
hangen hebben een meerwaarde voor ons 
onderwijs. Om de beelden goed te zien, moet 
je natuurlijk wel een goede computer hebben. 
De computer is een geweldig hulpmiddel in ons 
onderwijs. Het klinkt allemaal erg mooi, maar 
er zijn ook nadelen. Eén van die nadelen is dat 
de computer heel veel stroom verbruikt. Per 
computer is dat ongeveer 200 Watt per uur. 
Doe dat keer 45 computers die we hebben 
staan, maal ongeveer 6 uur per dag en dat 
maal 200 schooldagen. Ik hoef u niet te 
vertellen dat dit heel veel stroomverbruik is. 
Dat is jammer van het geld dat naar de Eneco 
gaat, maar ook jammer van de energie. De 
energie raakt immers een keer op. Het zou 
mooi zijn als we op dezelfde manier kunnen 
blijven werken en minder energie hoeven te 
verbruiken, want we willen op de Noachschool 
ook verantwoord omgaan met energie. Op 
onze zoektocht kwamen we een nieuw, voor 
ons revolutionair systeem tegen. Per computer 
wordt in plaats van 200 Watt per uur maar 12 
Watt per uur verbruikt. Toen we onderzocht 
hadden dat het ook nog werkte zoals we 
wilden, hebben we een bestelling gedaan. 
In het nieuwe schooljaar kunnen we van de 
nieuwe computers gebruik gaan maken. De 
oude monitoren worden ook vervangen door 
energiezuinige TFT schermen. Met de nieuwe 
computers en het snelle netwerk kunnen de 
leerlingen hun kennis van de computer nog 
verder uit gaan breiden. 

De twee teksten over woordenschat en de 
Dolfijngroep hebben de vorige Klepper ‘gemist’. 
Ik wil ze u echter niet onthouden…
 
Woordenschat
‘Juf, dit viel en nu is het kapot!’ Weggooien?...
Nee, ik pak de scherven op en laat ze aan de 
kinderen zien. ‘Dit was een schoteltje, nu is 
het kapot gevallen.’ Ik pak een plastic bakje en 
laat dat ook op de grond vallen. Het valt niet in 
stukken. ‘Waarom gaat dit bakje niet kapot?’ 
De kinderen denken erover na en komen met 
mogelijke oplossingen. Er wordt gepraat over 
breekbaar en niet-breekbaar. Ik maak een lijst 
van de genoemde woorden. Aan de ene kant 
schrijven we op wat breekbaar is en aan de 
andere kant wat niet breekbaar is.
Tijdens het eten en drinken ga ik thee halen. 
In de kast staan allerlei borden. ‘Hé, dat past 

goed bij het schoteltje. Dan kan ik het woord 
servies aanleren. Dat komt mooi uit want 
we werken over de pizzeria en daar komen 
natuurlijk ook borden aan te pas.’  Zo ontstaat 
het volgende woordcluster:
het servies - de mok - een plat bord - de 
soepkom - een diep bord

Zo ben je steeds met woorden in de weer. 
Er zijn zoveel momenten die we kunnen 
benutten om nieuwe woorden aan te leren. 
En wat daarbij komt; kinderen leren niet 
alleen woorden, ze doen ook nieuwe kennis 
op. Dat gaat samen op. We leerden dat het 
schoteltje breekbaar is, maar we leren ook 
dat een glas van glas is en dat het bakje van 
plastic is. Daarom is woordenschat ook zo 
belangrijk. Het is belangrijk om de juf of de 
meester goed te kunnen begrijpen, om de 
leerstof tot je te nemen, om te zeggen wat je 
bedoelt of duidelijk te verwoorden wat je wilt 
vragen of antwoorden. Door gestructureerd 
veel aandacht te besteden aan woordenschat 
wordt de aansluiting met het lezen in groep 3 
gemakkelijker. Als kinderen van veel woorden 
de betekenis weten, begrijpen ze ook beter wat 
ze lezen en dit zal het leesproces ten goede 
komen.  
Om de woordenschat van onze kinderen 
systematisch uit te breiden, doe ik een 
afstudeeronderzoek over wat een goede manier 
is voor de kinderen van de Noachschool. Daar 
heb ik theorie over gelezen. Zo ben ik erachter 
gekomen dat woordenschatontwikkeling voor 
een groot deel vanzelf gaat bij de kinderen, 
doordat ze woorden horen en gebruiken 
op school en thuis. Als je de woordenschat 
systematisch uit wilt breiden, is het goed om 
daar bewust aan te werken. Op school doen 
we dat door elke week een woordcluster aan 
te bieden. In tegenstelling tot de onverwachte 
momenten plan je wanneer je het cluster 
aanbiedt. Op deze manier kun je belangrijke 
woorden kiezen die je de kinderen gaat leren. Ze 
leren de woorden te begrijpen en te gebruiken. 
Mijn onderzoek gaat over het uitbreiden van de 
woordenschat in groep 0/1/2. Zo hebben we 
het pas gehad over eten koken en de woorden 
rauw en gaar. We hebben rauw vlees bekeken 
en zijn erachter gekomen dat je sommige 
groente rauw kunt eten. En dat hebben we 
meteen geproefd. Want het is belangrijk om 
verschillende zintuigen te gebruiken bij het 
leren van woorden. Het is geweldig om te 
zien dat de kinderen enthousiast worden voor 
woorden... Bent u ook enthousiast geworden? 
Op school gebruiken we de boeken van Van 



Dale. Misschien leuk om te weten; ook voor 
thuis is er een erg leuk boek. ‘Mijn eerste 
Van Dale, 1000 woorden die kinderen moeten 
weten voordat ze naar school gaan’.

Juf Sigrid

Dolfijngroep
Omdat we op onze school zorg voor alle kinderen 
willen bieden, zijn we vanaf 1 november 2009 
gestart met een zogenaamde plusgroep, de 
Dolfijngroep. In deze groep komen kinderen 
die ook onze zorg nodig hebben, maar dan 
specifiek gericht op de (hoog)begaafdheid van 
deze leerlingen. Juf Gerda Klink is aangesteld 
om deze kinderen te begeleiden, eigenlijk 
een RT-leerkracht met als specialisatie het 
begaafde kind.
Juf Gerda komt iedere vrijdagmorgen op de 
Noachschool en geeft de kinderen in groepjes 
les. Ze krijgen daar uitdagend werk aangereikt 
waarmee ze vervolgens in de eigen groep de 
rest van de week aan de slag kunnen. 
Net zoals bij de gewone RT, worden kinderen 
van te voren geselecteerd. Deze selectie vindt 
nu plaatst door middel van een screening voor 
de zogenaamde onderpresteerders (kinderen 
waarvan de leerkracht het vermoeden heeft dat 
ze veel meer en uitdagend werk aan kunnen 
dan ze nu laten zien) en/of op basis van de 
Cito-leerlingvolg gegevens. Een leerling moet 
dan minimaal op 2 Cito toetsen een A+ scoren. 
A+ wil zeggen dat een kind een voorsprong 
van ruim een half jaar heeft in vergelijking met 
zijn/haar leeftijdsgenootjes. Verhalen uit de 
Dolfijngroep van de Noachschool:

Hallo allemaal,
Wij zitten in de dolfijngroep dat is de plusklas.
Wij krijgen moeilijker werk.
Ook krijgen wij wel eens opdrachten.
En wij hebben gekozen voor een website over 
spreekwoorden.
We wisten niet hoe het moest, maar we zijn 
het gaan proberen.
We dachten dat het niet meer lukte maar 
later keken we nog een keer en zagen hoe het 
moest.
En ja hoor, het is ons gelukt.
Onze website heet www.najoes.websitemaker.
nl/reddespreekwoorden.

Hij moest voldoen aan de volgende regels:
• Hij moest er professioneel uit zien. 
• Er mochten geen spellingsfouten in zitten.
• Je moest er spreekwoorden van kunnen 

leren.
• Thuis moesten we er ook aan werken.

Bekijk het resultaat op de site.
Groetjes Rebecca de Jong, 

Denise Scheer en Thirza Sinke

Hallo allemaal,
Wij zitten in de Dolfijngroep van Noachschool.
Onze eerste opdracht was met de 
spreekwoorden.
Je mocht een PowerPoint, een website of een 
spel maken.
Wij hebben gekozen voor een spel.
Het moest er netjes uitzien zonder spelfouten 
en de kinderen moesten er spreekwoorden van 
leren.
Wij hadden een soort mens erger je niet maar 
dan met vragen over spreekwoorden.          
In de volgende opdracht is het de bedoeling 
een krant te maken.
Wij hopen hier ook weer wat leuks van te 
maken.

Groetjes Merel Zwart en Denise de Leeuw

Hallo allemaal.
Wij zitten in de dolfijngroep, dat is voor de 
kinderen die wat meer kunnen.
We krijgen extra opdrachten. Wij willen het over 
een dergelijk opdracht hebben. Namelijk over 
Kien. Dan horen wij u al denken, wat is dat nu 
weer. Nu, dat zullen wij u eens vertellen. Kien is 
rekenen. Alleen is dat een niveau hoger. Hierbij 
kom je meer in aanraking met figuren en met 
getallen. Het Kienwerk moet je om de zoveel tijd 
af hebben. Omdat we het anders niet afkrijgen 
maken we van Pluspunt iets minder. U zult zich 
nu wel af vragen wat is dat nu weer. Pluspunt 
is het rekenen dat je normaal maakt. In de 
Dolfijngroep bespreken we het gemaakte werk en 
krijgen we uitleg over komend werk. Nu hopen 
wij dat u op de hoogte bent gebracht.

Tot ziens,
Harmen en Corstiaan.

Tot slot wens ik iedereen een fijne vakantie 
toe, dichtbij of ver weg. Er breekt een tijd aan 
van re-creëren, wat de betekenis heeft van 
herscheppen. Terug naar de Schepper, zodat 
we met Hem ook het volgend jaar met veel 
plezier en enthousiasme mogen werken met 
Zijn parels.

met vriendelijke groeten, 
namens alle juffen en meesters, 

Kees de Korte, directeur Noachschool



 
 
 
 
 

 
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. 

 



Dit is de titel van het al eerder aangekondigde 
fotoboek over Schoonrewoerd. Het boek zal 
als deel 6 verschijnen in de Historische Reeks 
Leerdam en wordt uitgegeven door de Histori-
sche Vereniging Leerdam.

Het zal u niet ontgaan zijn: al enkele jaren 
wordt er druk gewerkt om een fotoboek 
over Schoonrewoerd samen te stellen dat zo 
ongeveer de periode 1880 tot 1980 beslaat. 
Veel inwoners hebben hiervoor inmiddels 
fotomateriaal beschikbaar gesteld waardoor 
het mogelijk is een kijkje te nemen in het leven 
van de Schoonrewoerders in deze periode. 
Samen met levensverhalen, anekdotes en 
herinneringen belooft het een uniek document 
te worden. 

Het boek zal ongeveer 750 foto’s bevatten 
en wordt geheel gebonden uitgevoerd in het 
royale formaat van 24 x 30 cm. Het zal een 
omvang van ca. 250 pagina’s krijgen. De 
definitieve prijs moet nog vastgesteld worden 
maar zal rond de € 29,50 gaan bedragen. Het 
fotoboek zal medio november verschijnen. 

Schoonrewoerd
Beelden van een dorp 1880-1980

Om zeker te zijn van uw exemplaar kunt 
u dit nu al geheel vrijblijvend reserveren. U 
kunt dit doen via de winkel op de website 
van de Historische Vereniging Leerdam www.
historischeverenigingleerdam.nl of via het 
secretariaat van de vereniging, Eksterlaan 30, 
4143 AC  Leerdam, tel. (0345) 61 36 83, e-mail 
jjbraam@hetnet.nl. Hiermee krijgt u een uniek 
boekwerk in uw bezit.

 

Collecte Epilepsie

De collecte heeft dit jaar het mooie bedrag 
van € 636,20 opgebracht. Een ieder hartelijk 
bedankt!

Aartje Vuurens



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 



Er zijn wandelingen waar je nog dagen aan 
terugdenkt. Tijdens een intensieve vergadering 
waarbij je even bedachtzaam in je haar friemelt. 
Als je ’s avonds in de tuin zit en er kriebelt 
iets achter je oor. Of als je ’s morgens in de 
spiegel kijkt en je ziet die rand rode plekjes 
op je voorhoofd. Deze wandeling heeft dat in 
zich. Ik waarschuw u alvast: je denkt hier nog 
dagen aan terug. Althans wij hebben er nog 
dagen aan teruggedacht. Wat was het geval: 
de avond dat wij gingen wandelen bij Fort 
De Gagel, zo’n mooie bijna windstille avond 
in dit waterrijke gebied waren er muggen. 
Honderden muggen! Natuurlijk hoort dat bij 
zomer en bij water, maar we hadden er niet 
aan gedacht. Niets meegenomen dus om de 
muggen op afstand te houden. Tja,…het is nu 
dan eindelijk echt zomer, de temperatuur gaat 
omhoog en dan horen de muggen 
er ook bij.

De wandeling bij Fort De Gagel 
maakt deel uit van de route: “12 
forten, 13 wandelingen”. Fort De 
Gagel is rond 1820 gebouwd. Het 
fort maakt deel uit van een serie 
van 12 forten rond Utrecht. De 
Gagel ligt aan de noordkant en 
diende aanvankelijk ter afsluiting 
van de Gageldijk, Kerkeindse Dijk. 
Het fort moest de inundatiesluizen 
beschermen. 
Er is rond Fort De Gagel een 
recreatieterrein aangelegd: het 
Gagelbos en het Natuurreservaat 
Gagelpolder. Een parkachtig 
geheel waar je heerlijk over kleine 
graspaden kunt struinen, maar 

ook goed over de asfaltpaden kunt fietsen, 
rollerskaten, wandelen met een kinderwagen 
of een rolstoel. (Het valt me op nu we met 
onze ouder wordende ouders op stap willen dat 
het helemaal niet eenvoudig is om een leuke 
wandeling te maken waar je ook nog redelijke 
gemakkelijk met een rolstoel terecht kan. 
Hier kan dat dus wel.) Er zijn meerdere goed 
aangegeven parkeerplaatsen waarvandaan 
gestart kan worden. De routes zijn duidelijk 
bewegwijzerd met bordjes met een rode pijl. 
Neem je de graspaden dan mag je her en der 
over de hekken klimmen, keurige opstaptrapjes 
staan er voor je klaar. Het maakt je gevoel van 
vrijheid nog groter, dat je zomaar in een veld 
mag lopen dat toch door een hek en sloten 
omringd is en waar het dan toch de bedoeling 
van is dat er iets niet in of uit mag. 

Het Gagelbos en de Gagelpolder zouden 
eigenlijk 1 geheel moeten vormen met 
het Park De Gagel, dat tussen de flats 
van Overvecht een groene long vormt. 
Maar de aanleg van een brede, drukke 
weg (de Marxallee) met maar weinig 
oversteekplaatsen doorbreekt dat idee, 
helaas. 

Wij lopen afwisselend door (jong) bos en 
weiland over de graspaden. Dat heeft dus 
als nadeel dat elke stap van ons een wolk 
muggen doet opwaaien, maar we hebben 
lange tijd het idee dat dit nog jonge 

Wandeling bij Fort De Gagel



muggen zijn, die vast nog niet steken. Na een 
stevig kwartier lopen we alle drie opvallend 
te wrijven, te krabbelen en hebben we door 
dat de muggen wel degelijk steken. Uiteraard 
laten we ons niet kennen en gaan we gewoon 
verder. 

In de sloten en breder uitgegraven kommen 
is het water enorm helder. De Krabbescheer 
is overweldigend aanwezig. We genieten van 

Burgemeester Jonkheer Hoeufftlaan 10/B
4132 EB Vianen UT

Telefoon 0347 - 37 23 91

www.denbesten-woninginrichting.nl

Voor al uw woonwensen

de koekoeksbloemen, het vele speenkruid 
(wat is dat laat, hè) de boterbloemen in het 
veld de gele lissen langs de kant. In de verte 
staan de flats van Utrecht, een raar contrast 
met het groen aan onze voeten. We lopen 
zo’n anderhalf uur en komen wel geteld drie 
mensen tegen. Zou iedereen dan toch echt in 
die flat blijven zitten op een avond als deze? 

Hans & Jolanda Lemcke

 
 

 

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 



ACTIVITEITENKALENDER

Uw groente- 
en fruit specialist 

 
Kwaliteit  

is onze garantie 
 

Den Hartog 
fruitschuur 

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

juni
23 juni vanaf 18:00 uur Ophaaldag oud papier, SIA

juli
4 juli vertrek 8:00 uur Excursie langs de Geer Eben-Emael in Limburg/België, Natuur- & Vogel-

wacht ‘De Vijfheerenlanden’ 
17 juli 13:00 uur verzamelen Excursie Middelwaard, Natuur- & Vogelwacht ‘De Vijfheerenlanden’
18 juli  Excursie langs de Appeldijk en Koornwaardplas te Heukelum, Natuur- & 

Vogelwacht ‘De Vijfheerenlanden’
25 juli  Excursie naar het Kootwijkerzand op de Veluwe, Natuur- & Vogelwacht 

‘De Vijfheerenlanden’

augustus
10, 11 en 12 augustus  Vakantiebijbelclub
25 augustus vanaf 18:00 uur Ophaaldag oud papier, SIA

september
t/m 5 september  ‘Vorsten en Vorstinnen’ in het Spoorwegmuseum
22 september vanaf 18:00 uur Ophaaldag oud papier, SIA
29 september  Avond WMO



  




