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voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer negenentachtig
Ik wil deze uitgave beginnen met:
HEEL HARTELIJK BEDANKT
VOOR DE OVERHEERLIJKE TAART!
Want deze keer werd de redactie van de Klepper
verwend met die heerlijk taart-van-de-maand van
Ad de Jong. Er zat een kaartje bij waarin we werden
geprezen en bedankt voor o.a. al die nachtelijke uren
typen. Gelukkig komt dat niet zo vaak voor, maar
inderdaad deze oplettende Schoonrewoerder(s)
hebben op zekere adressen het licht lang zien
branden. Dank voor deze waardering, dat doet ons
goed!
In het voorwoord van Klepper 88 schreef ik: “…
dat in onze Klepper bijna nooit gedichten staan.
Zijn Schoonrewoerders geen dichters? Of durven
Schoonrewoerders niet zo goed?” niet wetend wat
ik daarmee zou losmaken. Kijkt u maar snel in deze
Klepper naar het verhaal op rijm van Cees van den
Berg over zijn tijd in de oorlog als onderduiker in
Babyloniënbroek.
Nog meer van die ongelooflijke verhalen vindt u in
deze Klepper: de brandweer die blust terwijl er een
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bevalling gaande is. Prachtig verhaal met goede
afloop. Een jongedame uit Kortgerecht wint een
prijs, gaat met 72 vrienden en vriendinnen naar de
Efteling en komt ook nog op tv! Geen droom, echt
waar. Een jongeman raakt op oudejaarsdag ernstig
gewond en… vertelt nu zelf het verhaal van zijn
wonderbaarlijk herstel.
Natuurlijk staan in deze Klepper de festiviteiten
rond koninginnedag weer centraal. U vindt het
programma op de oranje pagina’s. Een stevig
programma met voor ieder wel iets leuks. Het allerleukste is natuurlijk gewoon lekker meedoen! Geef
u tijdig op!
We maken nader kennis met Erik van der Heijden
en met Jan van Frankenhuyzen. De scholen gunnen
ons weer een blik naar binnen. En geniet ook van
harte van al die prachtige tekeningen dit keer van
de schoolkinderen van de Regenboogschool. Wat
een talenten zitten daarbij! En wat zijn we een
levendig dorp met veel jeugd. Voor de opvang
van de kinderen wordt gestreefd naar een BSO
(Buiten Schoolse Opvang) in Schoonrewoerd. Op
dit moment zijn er nog te weinig aanmeldingen,
maar het vermoeden bestaat dat er potentie is voor
opvang in ons dorp. Stel u goed op de hoogte en
reageer a.u.b.
Bikker staat uitgebreid stil bij de vele bovenmeesters die ons dorp heeft gekend in 100 jaar Christelijk onderwijs. De Noach-school viert dit jaar haar
100 jarig jubileumfeest en dat betekent GROOT
FEEST in de week van 6 tot 11 juni. Lees erover in
deze Klepper.
En als u nu denkt: ik heb iets moois te tonen, iets
bijzonders, iets wat je raakt dan kunt u nu uw kans
grijpen. Bas en Tine Middelkoop roepen u op voor de
open-deur-route. Wat dat precies is? Blader maar, u
vindt een uitnodigende pagina informatie.
Tenslotte: naast alle feesten en partijen is de
komende tijd ook een tijd van stilstaan en gedenken.
De stille week voor Pasen is zo’n moment om rust
te nemen en stil te staan bij lijden en opstaan en
verder gaan. Ook 4 mei is zo’n gedenkmoment.
Geef gehoor aan de oproep van de kerken en beleef
het verhaal van Jezus mee. Of… als u denkt… dat is
niets voor mij: loop op zo’n mooie voorjaarsavond
het rondje om de Wiel of achter de Schaapskooi en
doe daar uw eigen overwegingen. Maar sta op de
een of andere manier even bewust stil bij het leven.
Het maakt rijker.
De redactie van De Klepper hoopt dat u weer veel
plezier beleeft aan deze uitgave.
Jolanda Lemcke.
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 90 is vrijdag 27 mei. Klepper 89 zal
rond 17 juni worden bezorgd.

Pedicure & Schoonheidssalon
MARIEKE
NU OOK BIJ U AAN HUIS!
Uw voeten hebben heel wat te dragen,
verzorg ze daarom goed, maar vergeet
ook uw gezicht niet!
Bel voor een pedicure en/of
schoonheidsbehandeling
0345 - 641561

Voor al uw tuinwerkzaamheden

* Tuinaanleg
* Tuinontwerp
* Tuinrenovatie
* Tuinonderhoud
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Heeft u interesse ?
Bel ons dan even voor een vrijblijvende afspraak.

Voor al uw woonwensen
*RUGLMQHQ9ORHUEHGHNNLQJ/DPLQDDW%HGGHQ
/XFKWNHUQ PDWUDVVHQ 6FKXLIGHXU NDVWV\VWHPHQ
6KXWWHUV=RQZHULQJ8LWVWHNHQGHVHUYLFH

Hoveniersbedrijf de Woerd
Brinkstaat 16
4145 KR Schoonrewoerd
tel: 0345-641132 of 06-54383826
e-mail: dewoerd@chello.nl

Burgemeester Jonkheer Hoeufftlaan 10/B
4132 EB Vianen UT
Telefoon 0347 - 37 23 91

www.denbesten-woninginrichting.nl

100 jaar christelijke school
In de vorige Klepper had ik al geschreven dat het 100 jaar geleden is dat de Nederlands Hervormde
school hier op ons dorp ook een christelijke school werd. Deze gegevens had wijlen Jan de Leeuw
in het jubileumboekje geschreven toen de school 75 jaar bestond.
Helaas is Jan de Leeuw niet meer en we hebben nog niemand gevonden die zo in de geschiedenis
van ons dorp kan graven als hij deed, zodat ik nog maar even verder ga met zijn gegevens.
We hebben verschillende foto’s die genomen zijn bij de receptie van het 75-jarig bestaan. Om
de namen erbij te krijgen ben ik bij verschillende oud-Schoonrewoerders van boven de 80 jaar
geweest die hier geboren en getogen zijn, maar ook deze konden ze niet allemaal thuis brengen.
Maar eerst de bovenmeesters van toen, met hun foto erbij.

De laatste bovenmeester, van toen het nog een
openbare school was, dat is meester Zeebuit
van 1906? tot 1910-1911. Er leeft niemand
meer die hem heeft meegemaakt.

Meester Wildschut van 1911 topt 1922. Op
een klassenfoto staan Cor de Leeuw en Lena
van Klei, resp. 98 en 97 jaar.

Meester Boldewijn van 1922 tot 1926. Op de
klassenfoto kan ik niemand ontdekken die nog
in leven is.

Meester den Toom van 1926 tot 1930.
Ook op deze klassenfoto kan ik nog niemand
ontdekken die nog in leven is.

Meester Korevaar van 1930 tot 1971. Ja,
daar hebben veel Schoonrewoerders les van
gehad en ook hun kinderen weer.

Meester Molenaar van 1971 tot 1974.

Meester Prins van 1974 tot 1982.

Meester Hanse van 1982 tot 1999.

Meester van Soest van 1999 tot 2008.

Meester de Korte van 2008 tot heden.
Bikker

Bovenste rij van L naar R: Janna de Groot – Arie ’t Lam
Midden: Henny Burggraaf – Bram Bogerd - ? - ? - Greet Groos - ?
Voorste rij: Arie Roza – Neeltje den Besten – Greet Heicop – Cor de Leeuw – Marie v.d. Berg
Bovenste rij: Arie van Aalst (uit ’t bos) - ? - Drieka v.d. Giessen

3e rij: ? – Janny den Burger – Ries v.d. Heiden – Aaltje de Jong – Jans den Braber - ? - ? – Annie
van Weverwijk – Aantje van Es – Dikkie van Dijk
2e rij: Gart v.d. Heiden – Dirk den Braber – Nol Spiegelaar – Jipke Spiegelaar - ? – Govertje Verhoef
1e rij: Cees Bogaard – Geert van Wijk – Janny Middag – Mien den Hartog - ?.

NIEUWE NAAM, NIEUWE START!
Voorheen Notarispraktijk Leerdam,
vanaf nu Notarispraktijk Wolthuis.
PERSOONLIJK

HELDER

VAKKUNDIG

Vraagt u zich wel eens af wat de gevolgen kunnen
zijn van de straling om u heen? GSM, draadloos
internet, wekker, TV, dect-telefoon, elektrische
deken, spaarlampen, magnetron, etc.)
Bent u zich ervan bewust dat elektromagnetische
velden en golven schadelijk voor uw lichaam zijn?
Bent u moe of heeft u klachten die een dokter
niet kan verklaren? Stralingsbelasting is dan een
mogelijke oorzaak.
Voor meer informatie over
• het doormeten van uw woning of kantoor
• een vitaliteittest voor u en uw gezin
• bescherming tegen elektromagnetische
en hoogfrequente straling
• bescherming tegen geopatische straling

Energieweg 22a | Postbus 32 | 4140 AA Leerdam
Telefoon: 0345 - 61 56 41 | Telefax: 0345 - 61 77 21
E-mail: info@notariswolthuis.nl | Website: www.notariswolthuis.nl

Contactgegevens
Hoogeind 2a, 4143 LX Leerdam
Web: www.levenmetstraling.nl
Mail: info@levenmetstraling.nl
Hans van Santen (06 - 55 77 11 83)
Dennis Bruggeman (06 - 11 51 31 67)

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

Beschuit met blauwe muisjes voor brandweer
De Heer Hamburger is erg te spreken over de
inzet van de brandweer. Mede door de snelle
werkwijze van de brandweer liep de bevalling
van zijn zoon Bartje toch goed af.
De heer Hamburger vertelt: “Ik was in de
keuken een kilo overheerlijke speklappen aan
het bakken. Iedereen vind ze altijd erg lekker.
Deze morgen ging het echter goed mis. In
mijn haast maakte ik een paar domme fouten.
Ik deed te veel speklappen in de pan terwijl ik
ook veel te veel vet gebruikte. In een oogwenk
had ik de vlam in de pan en stond onze keuken
in lichterlaaie. Binnen enkele seconden stond
de keuken, de gang en de trap naar boven vol
met rook. Natuurlijk probeerde ik te blussen
met onze net nieuw aangeschafte blusdeken.
Helaas, ik kreeg het vuur niet uit.
Met mijn mobieltje heb ik 1-1-2 gebeld. Voordat
ik de brandweer aan de lijn had en ik mijn
verhaaltje had verteld, waren we toch al gauw
een minuutje verder. Maar dat was eigenlijk
het ergste niet. Een half uurtje van tevoren
had ik onze vriend en amateur gynaecoloog bij
mijn hoogzwangere vrouw gelaten. Mijn beide
dochters lagen nog op bed te slapen. Ik kon
echt niet meer naar boven. Je zag geen hand
voor ogen. Wel was ik nog zo helder van geest
dat ik ze via het buitenraam kon waarschuwen
om de deuren op de overloop goed dicht te
houden. Maak de kieren desnoods dicht met je
pyjama, riep ik nog. Zo kan de rook niet doordringen in kamers van onze kinderen en onze
slaapkamer, waar we aan het begin van de
week ons bed op vier kratjes Heineken hadden
gezet” aldus de opgeluchte jonge vader.
Toen de brandweer van Schoonrewoerd er was,
vertelde de gynaecoloog aan de dienstdoende
bevelvoerder (Ad de Jong) via het openstaande raam dat er inmiddels 7 cm ontsluiting
was. Weet een gemiddelde brandweerman nou
of dat veel of weinig is! Mevrouw Hamburger
kreeg een spuitje om tijd te winnen. De waterploeg, bestaande uit Aart den Braven en Jan
Brouwer en de aanvalsploeg die werd gevormd
door Ferry Bakker en Wilco de Witt hadden de
situatie snel door. Vakkundig wisten ze zowel
de brand in keuken als de brand boven op
de overloop te blussen. Nadat het volledige
huis was geventileerd = rookvrij maken door
simpel de ramen en deuren wagenwijd open
te zetten, zijn de twee kinderen, de zwangere
vrouw en de gynaecoloog overgedragen aan
de vier gereedstaande ambulances. Even
dacht het korps dat er ook nog een navel-

streng doorgeknipt moest worden. Het huilen
dat we allemaal hoorden, was van een andere
baby die genoot van zijn eerste wandeling in
het mooie dorp.
De complimenten gaan naar de vrijwillige
brandweer van Giessenburg die deze leerzame
wedstrijd, tegenwoordig worden dat vaardigheidstrainingen genoemd, ludiek en leerzaam
had georganiseerd. Schoonrewoerd behaalde
een meer dan verdienstelijke vijfde plaats.
Alle deelnemende brandweerkorpsen kregen
tijdens de bekendmaking van de uitslag
beschuit met muisjes. De korpsen van Zwijndrecht en Meerkerk gaan door naar de volgende
ronde voor het regionale kampioenschap van
Zuid Holland Zuid.
Volgende week misschien beter. Dan maakt
Ferry Bakker zijn debuut als bevelvoerder
tijdens een hoge druk wedstrijd.
namens Brandweer Leerdam
Post Schoonrewoerd,
Ad de Jong

Vrijwilliger bij de brandweer, WIE DURFT?
Brandweerpost Schoonrewoerd is op zoek naar
enthousiaste nieuwe vrijwilligers (m/v) die ons
korps willen versterken.
Wat heeft de brandweer je te bieden:
Wanneer je bij onze post wordt aangesteld,
zul je terechtkomen in een zeer enthousiast en
gemotiveerd team. Niet alleen de teamgeest
staat hoog in het vaandel, maar ook de gezelligheid is een belangrijk onderdeel van het
brandweerleven. Verder biedt de brandweer
je een gedegen opleiding en een redelijke
vergoeding voot oefen- en uitrukuren.
Cursus:
Natuurlijk ben je niet meteen vanaf je aanstelling in staat om alle taken uit te voeren.
Hiervoor moet je eerst de benodigde opleidingen afronden. Om volwaardig je brandweertaken te beheersen, zul je twee jaar een
avondcursus moeten volgen. Na het behalen
van deze opleidingen word je bevorderd tot
Manschap A. Daarna ben je volledig inzetbaar.
Uiteraard is er bij de brandweer ook de mogelijkheid om na de cursus Manschap A nog meer
cursussen te volgen. Hierbij kun je denken aan
het verhogen van de repressieve functie (denk
hierbij aan manschap B, bevelvoerder etc.)
of één of meerdere specialisaties (chauffeur/
pompbediener, etc.).

Waar moet je aan voldoen:
Niet iedereen is geschikt om de functie van
brandweervrijwilliger uit te voeren. Daarom is
er een toelatingskeuring om de juiste mensen
te selecteren.
Een aantal eisen die gesteld worden zijn:
• de leeftijd moet om te beginnen tussen de
18 en 40/45 jaar liggen
• goede conditie en in teamverband kunnen
werken
• goede lichamelijke en geestelijke gezondheid
• niet ver van de post woonachtig
• regelmatig onder kantoortijden beschikbaar
• geen baard en te grote snor in verband met
ademlucht
Verdere informatie:
Durf je de taak als brandweervrijwilliger aan?
Neem dan contact op met de postcommandant
van de Brandweerpost Schoonrewoerd:
Johan den Hertog (06-27301760 of johan.den.
hertog@leerdam.nl)
Of kom eens kijken op een van onze oefenavonden op maandagavond vanaf 19.30 uur.
Brandweer Leerdam, Post Schoonrewoerd:
Dorpsstraat 75 te Schoonrewoerd

Taart van maand
Afgelopen januari hebben de
activiteitencommissie en de
vrijwilligers voor de intocht
van Sinterklaas genoten
van een heerlijke slagroomtaart. Deze was beschikbaar
gesteld door Ad & Tineke’s
Dagwinkel.
Goeie aktie en nog bedankt,
Groeten van de
activiteitencommissie van
de Dorpsvereniging

Natuur- & Vogelwacht ‘De Vijfheerenlanden’

1 mei gaat een groep op excursie naar de
duinen van Voorne. Wie mee wil, kan zich
opgeven bij Bart de Groot: 0345-615991.
15 mei kan iedereen die 17 april heeft gemist
alsnog mee naar het Zouwegebied. Nu o.l.v.
Rein Wiering. Meer informatie: 0347-341815.

Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden.
Het eerste weekend van april 2011: een
prachtige zaterdag met veel zon en een lekker
verfrissend windje. Een echte buitendag, op
de fiets, wandelend of in de tuin. Genieten
van vogels en lammetjes, van speenkruid
en uitbundige forsythia, van bloeiende pruimenbomen en baltsende futen. Een hele dag
buiten, zo heerlijk.
Over al dat mooie buiten rondom de Zouwe is
10 april een DVD uitgekomen. Deze productie
is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband van va-Natuurproducties, Stichting het
Zuid-Hollands Landschap en Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden. Naast de hoofdfilm
waarin de 4 jaargetijden in het Zouwegebied
worden getoond, worden 30 karakteristieke
vogelsoorten uit de streek in beeld gebracht.
Een echte aanrader dus, vanaf 10 april te koop
in de Groene Winkel in de Schaapskooi voor
14,90 euro.
Het leukste is het natuurlijk om zelf op
onderzoek uit te gaan. Zo’n mooie DVD is
meer voor druilerige dagen en koude winteravonden, maar niet voor nu. Nu is het tijd voor
avontuur.
16 april is het Lentefeest bij natuurcentrum De Schaapskooi. Speciaal voor de
kinderen worden allerlei activiteiten georganisaeerd, zoals: een vogelwandeling, een vogel
maken van klei, slootbeestjes vangen en nog
veel meer. We starten om 10.00 uur. Ook voor
de volwassenen is er veel te zien: 2011 is het
jaar van de boerenzwaluw en daar is dus volop
aandacht voor. Er is een kraam met veel informatie over onze weidevogels. U kunt het oude
ambacht van mandvlechten bewonderen. Er is
koffie en thee en ander lekkers. U bent de hele
dag hartelijk welkom.
17 april is er een vogelexcursie in het Zouwegebied o.l.v. Bart de Groot. Er wordt verzameld
om 08.00 uur bij het tunneltje onder de A27
bij de Zederik aan het eind van de Driemolensweg. Meer informatie kunt u opvragen bij:
Bart de Groot: 0345-615991.

27 mei, op een vrijdagavond gaan we met
de fluisterboot op zoek naar bevers in de
Biesbosch. Biesbosch kenner Dirk Fey is onze
gids. Dit is echt een onvergetelijke ervaring,
die ik u zeer aanraad. Voor deze excursie moet
u wel betalen: 11 euro. U kunt meer informatie
opvragen en u opgeven bij Bart de Groot:
0345-615991.
In de Schaapskooi hangen in de maanden
april tot juni oude schoolplaten. Prachtige
getekende beelden van onze omgeving. Illustratief en leerzaam en voor velen van ons een
stukje nostalgie. Kom genieten.
Jolanda Lemcke

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

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

1. Naam: Erik van der Heijden
2. Leeftijd: 18 jaar
3. Broers/Zussen: 1 broer
4. Hobby‛s: Voetbal en films
kijken
5. School en opleiding:
Bedrijfsadministratie, Da
Vinci College in Gorinchem
6. Leukste vak op school:
Simulatie
7. Ik heb een hekel aan: Als
iets niet lukt
8. Mijn favoriete sport: Voetbal
9. Ik kan geen dag zonder:
Computer
10. Ik lust geen: Andijvie
11. Ik ben gek op: Spaghetti
12. Ik word kwaad als: Iets niet lukt

Aglow
Leerdam
Graag willen we in deze Klepper weer eens van
ons laten horen. Aglow is een interkerkelijke,
wereldwijde organisatie van christenvrouwen,
met als doel vrouwen bekend maken met het
evangelie van Jezus Christus en ontmoeting en
bemoediging van elkaar.
Eén keer in de maand, dat is in Leerdam de
eerste maandag van de maand (wanneer de
sirene om 12 uur gaat ) komen we bij elkaar
om te luisteren naar een opbouwende, bijbelse
boodschap. Er is veel ruimte voor lofprijs en
aanbidding en (persoonlijk) gebed.
Aglow Leerdam is een plaats waar je welkom
bent en een plaats waar je jezelf mag zijn.
Inmiddels bestaat Aglow Leerdam alweer 4
jaar. Op maandag 4 april vieren we onze
verjaardag. Deze avond is er een verrassend
programma.

13. Een slechte eigenschap van
mezelf:
Slecht uit m‛n bed komen
14. Mijn favoriete vakantie:
Oostenrijk
15. Mijn favoriete muziek:
Vind bijna alles wel goed
16. Mijn favoriete broek:
Trainingsbroek
17. Het leukste in het dorp:
Schoonrewoerdse markt
18. Dit wil ik worden:
Bedrijfsadministrateur
19. Dit moet anders in het dorp:
Vind het goed zoals het is
20. Tip voor jongeren: Blijf jezelf
21. Volgende vragen aan:
Nicky van Dam
Op maandag 9 mei (i.v.m. de meivakantie de
2e maandag van de maand, dus geen sirene )
hoopt bij ons te spreken Angelie van Avendonk
uit Helmond.
Maandag 6 juni is er een avond waar op
ook mannen welkom zijn. Dan spreekt Jaap
Dieleman, een bekend evangelist uit Zeewolde
en afkomstig uit Leerdam.
Wil je meer weten over het christelijk geloof,
wil je opgebouwd worden in het geloof, wil je
andere vrouwen ontmoeten? Kom dan eens
kijken bij Aglow Leerdam!
We komen bij elkaar in de Bethelkerk, Westwal
29a. De avond begint om 20.00 uur en koffie
en thee staan vanaf 19.45 uur klaar.
Graag tot ziens en een hartelijke groet van het
team van Aglow Leerdam.
Adri van Beuzekom (641933)
Karin Blomsma (642115)
Linda het Lam (641910)
Bea Roza (641893)
www.aglow.nl/leerdam

JUBILEUM
100 JAAR
NOACH
De voorbereidingen voor het 100-jarig jubileumfeest van de Noachschool zijn in volle gang.
Achter de schermen wordt hard gewerkt om er
van 6 juni – 11 juni een mooie feestweek van
te maken. Het programma voor deze week is
gevarieerd. We lichten alvast een tipje van de
sluier op.
We beginnen op maandagmorgen al om
9:00 uur met een optocht door het dorp.
’s Middags vanaf 17:00 uur is er een buffet voor
iedereen die wil en aansluitend is er om 19:00
uur een feestelijke viering in de Dorpskerk.

Nieuwe cursus
reanimatie
met AED
De EHBO Schoonrewoerd organiseert een
cursus reanimatie met AED. Deze cursus wordt
gegeven in het partycentrum.
Op woensdagavond van half 8 tot half 10
Datums 18-5, 25-5 en 1-6.
Kosten 40 euro.
Aanmelden bij Jan Haag.
0345-599459 / jbhaag@solcon.nl
Graag tot ziens
EHBO Schoonrewoerd

Op woensdag gaan we met de hele school op
schoolreis naar het Dolfinarium te Harderwijk.
Donderdag hebben we een sport- en spelochtend. Dit willen we samen met de Regenboog
doen.

D.V. Zaterdag 14 mei
2011 – Rommelmarkt te
Schoonrewoerd

Vrijdagmiddag wordt er van 17:00 uur–20:00
uur een Fancy fair gehouden. U hoeft dan niet te
koken, want voor de inwendige mens is er van
alles te koop. Verder hebben we verschillende
kramen met hebbedingetjes, een enveloppenkraam met schitterende prijzen, een taartenwedstrijd enz. Ook wordt er vanaf 18:00 uur
een veiling van door leerlingen gemaakt werk
gehouden.

De afgelopen maanden zijn er weer heel wat
spullen verzameld. Maar… er kan nog meer bij.
D.V. zaterdag 9 april 2011 zullen wij huis-aanhuis aan bruikbare spullen ophalen.

Ten afsluiting hebben we zaterdag DE REUNIE.
Deze is van 14:30 tot ± 16:30 uur.

Wij hopen u dit jaar weer een kleurrijk assortiment te kunnen aanbieden. Ook aan de
inwendige mens zal worden gedacht. Neem
gerust plaats op het terras om even van wat
lekkers te genieten!
De kinderen kunnen zich vermaken op een
groot opblaaskussen of in de kinderkraam.

We hebben al veel aanmeldingen binnen. U
kunt zich hiervoor opgeven via de site (www.
noachschool.nl) of door te bellen naar de
Noachschool: 0345-642171 of Tineke van der
Heijden: 0345-641611. Ook als u mee wilt
eten en/of de dankdienst wilt mee vieren, dan
kunt u dat doorgeven.

Op D.V. zaterdag 14 mei 2011 zal om 09.00
uur op de Kon. Julianastraat te Schoonrewoerd
het startsein worden gegeven voor de jaarlijkse rommel- en activiteitenmarkt.

In de volgende Klepper nog meer over ons
eeuwfeest!

Naast de bijdrage voor de kerkbouw van de
eigen gemeente zal een deel van de opbrengst
bestemd zijn voor Mariska van Dijk.
Mariska van Dijk verblijft voor een jaar in het
buitenland om evangelisatiewerk te verrichten.

namens de commissie ‘100 jaar Noachschool’,
Tineke van der Heijden

Hierbij nodigen wij u van harte uit een kijkje te
komen nemen op onze markt.
Rommelmarktcommissie
Hersteld Hervormde Gemeente
Schoonrewoerd

Milieubewust geteeld fruit
voor een gezonde prijs

GEBR. MIDDAG B.V.
Bouw- en Aannemingsbedrijf

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor:
NIEUWBOUW - VERBOUW
ONDERHOUD - RESTAURATIE

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

Het adres voor:
- appels
- peren
- aardbeien
- eieren
- natuurlijk appelsap
- aardappels
- uien
- sinaasappelen
- seizoensproducten
- honing
- bijenwaskaarsen

Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd
Tel. 0345 - 641937

DEN BESTEN
DEN BESTEN
INSTALLATIEBEDRIJF
INSTALLATIEBEDRIJF

Voor al uw:
gas- en waterleidingen
sanitair – rioleringen

ALLES VOOR UW
NACHTRUST!
Fonteinstraat 13b
4141 CE Leerdam
T 0345 – 619292
E info@peterbalsters.nl
I www.peterbalsters.nl

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

1. Naam:
Jan van Frankenhuyzen

11.

12.

13.

14.
15.

16.

2.
3.
4.
5.

Adres: Dorpsstraat 23
Geboortedatum: 1 december 1963
Geboorteplaats: Vianen
Beroep: Ondernemer en producent
van ultraharde gereedschappen voor de
industrie.
6. Getrouwd met: Karla
7. Kinderen: Marloes en Boaz
8. Huisdieren: Geen
9. Hobby’s: Fotograferen, het luisteren en
maken van muziek op banjo en gitaar,
smeden, bewerken van hout, eten, koken
en wandelen.
10. Leuk in je werk: Altijd weer met passie de
uitdaging aangaan om de juiste producten
te ontwikkelen en de bijpassende klanten
te vinden. Hiervoor mag ik vaak op reis
en heb veel contact met mensen. Gebruik
maken van moderne techniek en samen

17.

18.

19.

20.

met een betrouwbaar team een hoog
niveau bereiken.
Iets wat je vervelend vindt in je werk:
Dat er voor sommige zaken niet altijd
genoeg tijd is om er voldoende aandacht
aan te kunnen schenken.
Lievelingsmuziek: Om te beginnen
de Bluegrass (Amerikaanse volksmuziek). Maar ook de Franse zigeunerjazz
zoals Django Reinhardt het op zijn gitaar
vertellen kan. Orkesten, Bigbands, Schotse
en Ierse volksmuziek. De banjo, gitaar,
viool, cello en saxofoon zijn favoriet.
Wat voor tv-programma’s vind je
leuk/ interessant: Ik kijk misschien bij
elkaar 5 uur per jaar. Maar als het dan
toch moet: “Andere tijden” met historische
verhalen, documentaires over geschiedenis en wetenschap.
Favoriete
lectuur/boeken:
NRC,
Elsevier en veel fotoboeken ter inspiratie.
Doe je aan sport: Ik houd mijn conditie
op pijl door veel te wandelen met Karla,
we proberen een uur per dag.
Lievelingseten: Daar heb ik een halve
Klepper voor nodig! Een boterhammetje
met rosbief, een heerlijk gebakken eitje
of smeerkaas met een dikke laag goede
sambal, gebakken, gerookte en gestoofde
vis, risotto, rijst, pasta en aardappelen,
maar op z’n tijd hutspot met klapstuk...
Nou ja van alles wat puur en met liefde is
klaargemaakt kan ik voluit genieten!
Mooiste auto: Ik heb niet zo veel met
auto’s, het moet groot, lomp en betrouwbaar zijn.
Mooiste vakantieland: Ik hou van het
noordelijk halfrond! vooral Schotland
en Ierland. Maar ik ben niet graag een
toerist, dus blijven we vaak in Nederland.
Het Groningerland is onze favoriet.
Favoriete
vakantiebesteding:
Wandelen of er met de kano opuit.
Cultuur en natuurlijk het plaatselijke eten
proberen.
Wat vind je van de politiek: Wazig en
ver van de bewoonde wereld. De huishoudboekjes van de overheden geven me
steeds minder vertrouwen. We hebben
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al zoveel jaren een stijgende welvaart
genoten, hoe kan het toch zijn dat er altijd
zoveel tekorten zijn?
Welke krant lees je en waarom juist
deze: NRC, lees hem al jaren en deze
krant geeft niet te veel aandacht aan
sport, daar kijk ik toch niet naar.
Hoe ben je in Schoonrewoerd terecht
gekomen: Door de overtuigingskracht
van Karla die dit huis te koop zag staan.
We wilden na 7 jaar verkering ook de deur
wel eens uit. Het heeft goed uitgepakt!
Wat doe/beteken je voor Schoonrewoerd: Regel het geluid bij de Aubade,
en recentelijk samen met Trudi Middelkoop hard gewerkt aan het boek Schoonrewoerd 1880-1980.
Mooiste plekje in Schoonrewoerd: Mijn
eigen tuin met het uitzicht op de kerk.
Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
Het uitzicht op de melkfabriek vanaf Overboeicop, ik hoop dat het HOVO terrein het
niet zal gaan inhalen!
Wat mis je in Schoonrewoerd: Heb niet
het idee iets te missen, alles went.
Leuk aan Schoonrewoerd: Schoonrewoerd ligt tussen geweldig mooie rivierengebieden. Het dorp heeft een bepaald
gevoel van vrijheid. We hebben gelukkig
ook de meest elementaire zaken op ons
dorp.
Wat vind je vervelend: Vervelend...
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misschien wel het steeds voller raken van
de Brink met auto’s.
Waar ben je trots op: Ik gebruik het
woord trots niet zo snel, maar ik ben tot
vandaag een geweldige geluksvogel. Dat
is geen verworven goed, maar een zegen.
Waar heb je spijt van: Alle fouten die ik
heb gemaakt, hebben geleid tot wie ik ben
en ik wil geen dag overdoen. Een nieuw
besef kan altijd komen, wie zijn visie nooit
verandert, heeft zelden iets geleerd.
Wie bewonder je het meest: Dat zijn
mensen met onconventionele ideeën die
volharden en doorzetten, zoals Constantijn en Christiaan Huygens, Hugo de Groot
of Jacques Cousteau, een groot innovator
op natuurwetenschap. Het kenmerk van
deze lieden is de vrijheid van denken,
welke ik bewonder.
Welke
hartenwens
en
waarom:
Gezondheid behouden en met vitaliteit
wat kunnen betekenen voor de maatschappij in het bijzonder voor de jeugd.
Voor het laatst gehuild: Geen idee, wil
niet zeggen dat ik geen emoties ken.
Leukste jeugdherinnering: Op achttienjarige leeftijd gaan werken in Köln, dat
was een van de mooiste en belangrijkste
perioden in mijn jonge leven.
Droomvakantie: Wellicht eens het
zuidelijk halfrond bezoeken en dan
voor een paar maanden fotograferen in



WO N E N WO R DT B E LEVE N
MET AL ONZE MERKEN:

A N TA , A U P I N G , B E R T P L A N TA G I E , C A S T E L I J N , C H R I S T I A N

F I S C H B A C H E R , C L O A K , D E P L O E G , E A S T B O R N , G E L D E R L A N D , H A L A , H A R V I N K , H ü L S TA , J A B ,
JORI,

KENDIX,

LEOLUX,

L I N T E LO O ,

M E TA F O R M ,

w w w. v a n d e r w a l - i n t e r i e u r s . n l

PA STO E ,

SVEDEX,

TO P F O R M ,

I N T E R F LO O R
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Patagonië en mooie fotoboeken maken
over dit geweldige natuurgebied.
Wie wil je nog eens ontmoeten: De
commandant der strijdkrachten Peter van
Uhm met zijn motiverend leiderschap,
maar ook Allison Kraus, geweldig violiste
en zangeres en fotograaf Erwin Olaf, of
Richard Branson met bijzondere talenten
op het gebied van ondernemerschap.
Allemaal inspirerende doorzetters.
Waar maak je je boos over: Als voor
de zoveelste keer een bushokje aan poeier
is geslagen. Dat is voor mij ongedisciplineerd gedrag. Je moet met je poten van
andermans spullen afblijven.
Waar ben je blij mee: Dat zijn veel
dingen. Het is gevoelsmatig dat we te
weinig blij zijn met wat we hebben en in
welke welvaart we leven. Alles is zo wat
wel gewoon.
Waar heb je moeite mee: Dat we erg
veel regels hebben die de mensen moeten
beschermen. Moedertje staat regelt het
wel. Doordat er zoveel regels zijn gaat de
eigenverantwoording missen en worden
we langzamerhand een verzwakte natie.
Welke hoop koester je:
Dat het
onderwijs in Nederland zal verbeteren. Er
moet hard gewerkt worden om onze kennis
op peil te houden. Vooral op technisch
gebied is er uit mijn perceptie heel veel te
verbeteren. De jeugd moet met overgave
weer eens een vak kunnen kiezen.
Goede eigenschap: Ben selectief sociaal,
volhouder en stimulator volgens mijn
omgeving.
Slechte eigenschap: Wellicht iets te
perfectionistisch en obstinaat.
Waar voel je je het meest bij
betrokken: Natuurlijk mijn gezin.
Waar maak je je het meest zorgen
over: Het vele drugsgebruik, pillen en
pepdrankjes, het verzwakt en is naar mijn
smaak zwaar onderschat door de gebruikers.
Je wint 1 miljoen euro; wat ga je er
mee doen: Om te beginnen ga ik met
zekerheid geen miljoen winnen, omdat
ik geen lotto speel. Maar stel dat ik een
onbekende suikeroom heb... Ik koop een
grote schuur en bouw een leuke fotostudio.
Gouden tip voor de Klepper: Er zijn
heel veel bedrijven in Schoonrewoerd. Het
lijkt me leuk om per Klepper een bedrijf
uit te lichten en dat beter te leren kennen
in een vaste column.

47. Wat moeten de inwoners van Schoonrewoerd echt van je weten: In principe
niets. Het leven op Schoonrewoerd gaat
met zekerheid gewoon door.
48. Wat zou je direct aanpakken als je een
poosje, bijvoorbeeld een jaar, burgemeester van Schoonrewoerd zou zijn:
Dat als er gebouwd wordt in Schoonrewoerd, het karakter van het dorp niet
verloren zal gaan. Nadenken hoe de zorg
voor onze ouderen nog beter kan. Dit door
bv. een kleine en doeltreffende zorgverlening te bouwen in het dorp, voor het dorp.
Zo kan er langer thuis worden gewoond
omdat er geen reistijden zijn en hierdoor
de reactietijd lekker kort is.
49. De vraag van Geuf Middelkoop wat
ik denk te gaan doen al ik stop met
werken: In de toekomst kan niemand
kijken, de pensioenen rammelen en de
wereld schudt, maar laten we van het
positieve uitgaan en dat mijn gezondheid
het niet laat afweten: Ik heb met mezelf
afgesproken te blijven werken tot het niet
meer gaat. Niet precies wat ik nu doe,
maar ik wil zolang het gaat mijn eigen
broek ophouden, iets zinvols bijdragen. Ik
zie in mijn gedachten een stukje land met
een paar gebouwen waar een smederij,
een timmerwerkplaats en een grote
taveerne staan. Hier kunnen we jonge
mensen motiveren een vak te leren. In
de taveerne authentieke gerechten koken
en exposities houden. Jonge kunstenaars
of musici faciliteren om te kunnen doorbreken. En een studio om mooi fotowerk
te maken en contacten met mensen te
kunnen krijgen en onderhouden. Kortom
ideeën genoeg.
50. Aan wie moeten wij de volgende 50
vragen stellen: Aan mijn buurvrouw
mevrouw Molenaar. Een vakvrouw die een
centrale rol heeft midden op het dorp.
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: Hoelang kunnen
we nog genieten van een goed- en puur
stuk vlees dat we op ons dorp kunnen
kopen. Met andere woorden hoe lang
hebben we nog een slagerij in ons dorp?

Sterk
sierhekwerk
Vakkundig werk in:

• (sier)hekwerken
• garage- en bedrijfsdeuren
• Inrijpoorten
• Automatisering van deuren

Oók uw adres
voor Hörmann
garagedeuren

en inrijpoorten

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

Cees van den Berg, een verteldichter
Toen ik in het voorwoord van de vorige Klepper
een oproep deed om gedichten in te sturen,
heb ik er niet bij stil gestaan dat dat een ‘levensverhaal’ op rijm zou kunnen opleveren. Maar
dat gebeurde wel. Via, via kwam het rijmverhaal van Cees van den Berg bij ons terecht. Het
verhaal van zijn jonge jaren in de oorlog, ondergedoken in het Brabantse land. Als redactie zit
je dan toch wel even raar te kijken: wat een
verhaal! En ook: wat een lang verhaal! En dan
ook nog helemaal op rijm, wat bezielt zo’n man?
Het thema: oorlog en bevrijding sloot natuurlijk mooi aan op ons Oranjenummer. We
vonden iemand bereid om alles op de computer
uit te tikken. We besloten deze wonderlijke
dichter maar eens op te zoeken voor een kort
interview.
Cees van den Berg werd geboren in 1923, een
rasechte Schoonrewoerder. In de Klepper stond
hij al een aantal keren o.a. als de oprichter
van het marktcomité. Inmiddels woont Cees
in Lingesteyn waar hij ons hartelijke ontvangt
in de woonkamer van zijn afdeling. Zijn ogen
glimmen, zijn mond babbelt en hij weet snel
een ontspannen gezellige sfeer neer te zetten.
Het is ongelooflijk hoeveel Cees nog weet
van die tijd, nu meer dan 60 jaar geleden.
Cees was een jonge, sterke man en werd
opgeroepen om voor de Duitsers te gaan
werken. Eerst was er een keuring in Tiel, “dat
stelde niks voor, hoor. Iedereen werd goedgekeurd.” En toen kwam al snel de dag dat
ze zich moesten melden. “Mijn maat, eentje
van Verwey, en ik. We moesten linksaf naar
het station, maar we gingen rechtsaf naar
Woudrichem.” Er volgt een tocht, lopend langs
adressen, steeds dieper het Brabantse land in.
Cees heeft heel goede herinneringen aan de
gastvrijheid van de Brabanders. Nog steeds
heeft hij contact met de kinderen van de
mensen waar hij ondergedoken heeft gezeten.
Hij kwam terecht in Babyloniënbroek en zegt
daar nu van: “Als ik op vakantie zou willen (en
kunnen) dan ging ik naar Babyloniënbroek.” Zo
goed was het daar. “Maar,” voegt hij er realistisch aan toe, “er is wel veel veranderd, hoor.”
Natuurlijk was het ook een spannende en risicovolle tijd in de oorlog. U leest er tussen
de regels over in het verhaal van Cees. Toch
tekent het hem dat hij er het beste van heeft
gemaakt. Dat doet hij nog. Cees is ernstig
ziek geweest en kan niet meer thuis wonen.
Maar bij de pakken neer zitten is er niet bij.
Zijn slaapkamer is aan het eind van de gang.

Een heel eind lopen achter een looprek met
een kunstbeen. Toen hij daar een keer min
of meer over mopperde, zeiden de begeleiders dat dat een goede oefening voor hem
was. “Bovendien”, zei er een, “halverwege is
een toilet, dan kun je even rusten.” Het herinnerde Cees aan zijn ritjes met de melkwagen:
“Van Schoonrewoerd naar Everdingen en dan
bij Den Hommel even een biertje. Ha, ha, ja zo
ging dat…”
Iedereen kent Cees, met iedereen maakt hij
een praatje en hij kan zijn geluk niet op als
blijkt dat hij een gedeeld verleden heeft met
iemand. Dezelfde namen, dezelfde plaatsen,
het leidt direct tot het ophalen van herinneringen uit dat grote geheugen van Cees.
Leest u het verhaal en kijk mee in een andere
tijd.
Jolanda Lemcke.

mijn onderduiktijd

27 juli 1943 - 10 november 1944
Ook ons kleine Holland werd door ’t oorlogsgeweld,
Verstoord, stukgeslagen en geveld.
Na vijf bange oorlogsdagen,
Moest men ook zwichten voor de tiran.
Op de Grebbe vielen ook harde slagen,
De havenstad moest er ook aan.
Ja, aan weerloze burgers werd de woede
gekoeld,
En dat werd door gijzelaars en krijgsgevangene gevoeld.
Toen begon het begin van de smart,
En een ieder sprak met een benauwd hart.
Wanneer is het mijn beurt,
En word ik naar Vught gesleurd?
Ze spraken eerst lief en deden heel mooi,
Later werd je gezocht en gerukt uit je kooi.
Helaas de moffen hadden vrienden,
Onder de NSB’ers waren ze te vinden.
Dit werd een strop voor menig illegaal,
En moest dan ook al spoedig aan de haal.
Maar met hun werk hielden ze niet op,
En dat was voor de mof een beroerde strop.
Ze waren nog slimmer dan een vos,
En roofden op geld en bonnen maar los.
Deze mannen moest hulde worden gebracht,
Maar hier wordt het spreekwoord weer van
kracht.
Het beste paard staat in de stal,
En dat was nu ook weer het geval.
Het paard dat de haver niet verdient krijgt het,
En zo was het ook met het illegaal verzet.
Menig jongeman die zich hier zijn leven voor
gaf,
Moest nederdalen in het kille graf.
De baantjes kregen Jan, Piet en Klaas,
Want die waren met de bevrijding baas.
De moffen werden er gaande beroerder van,
Tot de arbeid inzet voor ons kwam,
Lichting 24-23 kwamen aan de beurt,
En wij werden spoedig in Tiel gekeurd.
Dat was nogal gauw afgedaan,
En we waren gereed om naar Duitsland te
gaan.
Wij Hollanders stelden dit niet erg op prijs,
Wij zagen op tegen zo’n grote reis.
Ik was ook bij die ploeg,
Maar ik ging ’s morgens vroeg
Al naar mijn vriend Wim Verwey,
En vroeg aan hem welke kant ga jij?
Hij zei we gaan niet naar Duitsland, dan hebben
ze een strop,
We gaan de kant van Gorcum maar op.

Zo gezegd zo gedaan,
Toen zijn we vol moed op reis gegaan.
Om half negen kwamen we in Gorcum aan.
Daar gingen we eerst heel spontaan,
Een borrel kopen, dan konden we er weer
tegen,
Het liep in die tussentijd tegen negen,
We zetten onze reis weer voort,
En gingen in Gorcum aan boord.
Om naar Woudrichem te varen,
En zo zwalkten we dan over de woeste baren.
Eindelijk kwamen we in Woudrichem aan,
Daar stonden we nu, maar wat nu gedaan,
Na eerst eens lekker te hebben gepi... ,
Was het alweer spoedig beslist.
En voort gingen we op onze vlucht,
Naar de hoeve van Adam van Vugt.
En toen trok Wim zijn stoute schoenen aan,
En is naar Adam toe gegaan.
Ik moest wachten tot hij terug kwam,
Ik had wacht bij de fietsen, maar ik werd zo
lam.
Dat ik eens lekker in het gras ging zitten,
En zou haast zijn gaan pitten.
Toen opeens Wim weer terug kwam,
En riep: Er is plaats, maar voor één man.
Wim was dus onderdak,
Mij zat het al weer tegen,
Maar… we hadden adressen van Van Vugt
gekregen.
Toen gingen we maar weer op ons gemak
Door het wuivende koren en de smalle wegen,
Van Noord-Brabants schone dreven.
Even later vroegen we aan zo’n soort klerk,
De weg naar Almkerk.
Daar gekomen kwamen we een beetje los,
En gingen koffie drinken bij Jan Roubos.
Zijn zoon Bas ook een leuke klant,
Kwam ook al spoedig uit het land.
Bas zou ons weg gaan brengen,
En zo gingen we weer met goede moed en heel
spontaan,
Op ’t dorpje Babiloniënbroek aan.
Dat dorpje tussen akkers en bomen gelegen,
Werd het dagboek van mijn leven.
Rustig met z’n drieën naast elkaar,
Pratend over koeitjes en kalfjes maar,
Daar kwam opeens de diender aan,
En die hield ons dadelijk staan.
Geef je persoonsbewijs is,
Ik stootte Wim aan en dacht dat loop mis.
Maar daar hadden we ons in vergis.
We betaalden één gulden voor de kwitantie,

En de zaak was weer spoedig beslist.
De agent zei: moeten jullie met vacantie.
We stonden aan de grond als een paal,
Ik dacht zo bij me zelve dat is ook vast een
illegaal.
We vervolgden onze weg maar waren wel wat
van streek,
En gingen maar gauw naar ’t Café v.d. Beek
We dronken een glaasje of twee bier,
En vervolgden onze reis met plezier.
We gingen het erwten land op met de papavers,
En vonden de baas Jan Stravers,
Ik had de wacht weer bij de fiets,
Ik dacht in me eigen het wordt toch niets,
Maar het viel gelukkig nogal mee,
Want we moesten mee naar zijn oude stee.
Maar ja er waren eerst bezwaren,
Toen zijn we maar naar zijn neef gevaren.
Spoedig waren we daar,
En het was bijna voor elkaar.
Kwam er de knecht van Jan aan,
En zei: dat we maar eens mee moesten gaan.
Na wat gepraat te hebben was het voor mekaar,
En ik was toen eindelijk ook klaar.
Na gegeten te hebben ging ik met spoed,
Aan ’t erwten lossen met frisse moed.
Om 4 uur trok ik met de meid op de koeien af,
Wat een beste koeien. Ik stond gewoonweg
paf.
Dat melken was heel gauw gedaan,
En zijn weer gauw naar huis gegaan.
Na eerst lekker te hebben gebikt,
Heb ik eerst een Rhodesia gepikt.
Maar toen begon mijn kies weer te hinderen.
Ik dacht roken maar dan zal ’t wel minderen.
Toen hebben we de krib in elkaar gezet,
En heb ik mijn zakmes flink gewet.
Om aanstonds een peer op te gaan eten,
En al mijn zorgen was ik al vergeten.
En met een opgeruimd gemoed,
Ben ik toen kooiwaarts gespoed.
’s Morgens om 5 uur was ’t appel,
Ik was present en met een goed gezwel,
Op de kaak trokken we op de koeien aan,
Dat was weer rap gedaan.
En zo was de tweede dag ingegaan,
Dus kwam ik weer voor een nieuw begin te
staan.
Het koren stond rijp op het land,
Dus werk was er genoeg,
Het koren was al heel gauw in de band,
We hadden slechts enkele weken gezwoegd.
Met machines gaat het vlug,
En de paarden waren gewillig en niet stug.
Ik had ook al gauw een kameraad,
Het was Eimert v.d. Beek,
En liepen wij bij donker op straat.

We bleven bij elkaar en lieten elkaar niet in de
steek.
Ik werd spoedig opgenomen in de bebbersploeg,
En toen klonk het laat en vroeg.
Van bebbers en potjepisso
En dan zetten we Drika’s weer eens op de po.
Eindelijk kwam de verleiding van vrouwen
En ik had mij eigen nog zo goed voorgenomen
mij rustig te houwen.
Maar die Brabanders zijn zo schoon,
Ze hebben een kuiltje in iedere koon.
Toen was ik niet meer te houwen.
En begon een beetje te azen bij de vrouwen.
De eerste pijl die ik uit mijn boog schoot,
Was bij Truiske Straver in de schoot.
Zondagavonds trok ik de stoute schoenen aan,
En ben toen met haar mee gegaan.
Ze was lief en heel aardig,
Haar hoedje en rokje droeg zij zo leuk en zo
vaardig.
En toch al liepen we weleens kort bij de griend,
Toch waren we niet meer als vriendin en vriend.
Tit haar Zuster was ook lief, en zij,
Zorgde voor de brieverij.
Gaf ze in Gorcum aan Jan Speyer,
En die bezorgde ze wijer.
Zo hielpen ze mij door ’t leven,
De lieve nichtjes en neven.
Ja, en dit is ook niet gelogen,
Ik hielp ook de dames met kopjes afdrogen.
Ook brieven kwamen er genoeg,
Dat ik mij weleens afvroeg,
Alweer een brief van wie zal die wezen,
Van Leida, Cor of soms van de kezen.
Ja, over Leida gesproken,
Dat meisje schreef onafgebroken.
Mijn verjaardag kwam in zicht,
En toen was het ook mijn plicht.
Om een fuifje te geven,
Ze kwamen dan ook en bleven.
Tot bijna middernacht.
Toen hebben we ze weer thuis gebracht.
Ook Jan Verwey,
Was van de partij.
Maar Jan had verkering met Aantje,
En toch keek hij ook nog naar Sjaantje.
Bij Abram op zijn verjaardag,
Hij zei: kan mij niet schelen of ’t mag,
Bij Bram daar hadden we reuze lol,
Het huis zat stampende vol.
Er waren veel spelletjes bij,
Maar ik was veelal ook van de partij.
Kietelen daar kon ik niet tegen,
Dan kwamen ze met een man of zeven.
En dan moest je er aan of het scheelde niet
veel,

De één zat op je buik de ander op je keel.
Ja, een mooie tijd was het toen,
Ik wou dat ik die nog eens over kon doen.
Dat was een tijd die je niet licht vergeet,
Ook dat slapen in die strooien keet.
Toen de moffen op komst waren,
Maar ze waren gelukkig doorgevaren.
De angst was weer voorbij,
En dan trok ik maar weer eens naar W. Verwey.
Dan werd het ’s avonds negen uur en later,
Want van Vugt was ook een gezellige prater.
Maar in mijn liefdesspel,
Kreeg ik een concurrent,
’t Was Bart, een flinke vent.
Resultaat: ik werd weer vrijgezel,
Maar daarover niet gezweet,
Want er waren nog dames bij de vleet.
Ook met de fam. Jan Stravers kon ik het goed
vinden,
Met hun zoons was ik ook dikke vrienden.
Het waren er vier in getal,
Dus je begrijpt wel, ’t was nogal eens bal.
Hans en Adriaanenke,
Waren de oudsten van het stelleke,
Dan onze Peter om niet te vergeten,
Woog nog zwaarder dan Hans moet je weten.
Dan nog de jongste van het span,
Was onze kleine Janneman.
Gert, broer van Jan de hater der vrouwen,
Die schijnt maar niet te trouwen.
Maar we hadden altijd lol,
Want we zaten van de vrouwen vol.
Dat weet Gerrit ook wel,
Al is hij dan vrijgezel.
Ook opoe was mijn beste vriendin,
Een zo goed daar je geen tweede bij kon
vinden.
Zij mocht de bevrijding niet beleven,
Het evacueren eiste meer dan zij kon geven.
Juffrouw Straver u was altijd goed voor mij,
U stond altijd trouw aan mijn zij.
U zorgde voor de verlichting.
Wat heb ik aan U toch veel verplichting.
Honderd maal dank vanaf deze plaats,
Ook uw man, U bent wel ’t laats.
Ook hartelijk dank voor die jaren,
U heeft mij met de dissel leren varen.
Van U heb ik veel geleerd,
Daarvoor word je steeds door mij geëerd.
En wil ik eens op bezoek,
Ga ik altijd naar B.Broek.
Ook met de arbeiders was ik altijd goed,
We werkten dan ook altijd met goede moed.
Ik zie ze met hakken nog staan,
Dirk, Cornelis, Jan en Sjaan.
Kees, Eim en Gert en Adriaan,

Vooral als Fas kwam ter sprake,
Dan kon Corn er wat van maken.
Ook als de poeier kwamen in ’t verzet.
Dan hadden we ook reuze pret.
Dan liet hij ze snorren de ouwen,
En was het voor ons haast niet uit te houwen.
En dan kwam tot overmaat van ramp,
Soms ook Hannetje nog eens in de kamp.
Dan schoof Sjaantje zijn brood,
Meestal iets dichter naar de sloot.
Ik zie Hanne nog staan,
Te lachen en op haar knie te slaan.
Zo’n vrouw kan je nooit vergeten,
Is haast 70 jaar en nog niet versleten.
En zo ging het leven zijn gang,
Eim had in die tussentijd verkering gekregen
in Sprang,
Met Ali van de Beek,
Een lief meisje uit de Langstraatse streek.
Maar ze had een verkeerd geloof,
En zo kwam het dat Eim maar weer terug
schoof.
Ja, als geloof komt er tussen,
Dan is het met geen 12 stralen te blussen.
5 December kwam in zicht,
Toen vond de Zangschool hun plicht.
Om de onderduikers een gezellige avond te
geven,
We gingen er allemaal heen en bleven.
Tot 3 uur in de morgen,
En weg waren de onderduikers zorgen.
Er werd gezongen en geklonken,
Want er werd reusachtig in geschonken.
De oliebollen waren ook fijn,
En we hadden dan ook reuze geinn.
Rietje was die avond mijn wijfie,
En de klok liep al aardig naar ’t vijfie.
Toen ik weer huiswaarts ging,
En dat was nou weer een beroerd ding.
Ik had haar afgesproken voor zaterdag,
Dus moest ik weer aan de slag.
Dus toen ben ik zaterdagavond vol goede
moed,
Naar ’t Neusje van de Zalm gespoed.
Kerstmis kwam in zicht,
Met de kerstavond dacht ik daar is licht.
Wat te prutsen voor mij,
Maar het was er weer niet bij.
Maar met die moffen was ’t weer niet pluis,
Dus ik moest blijven thuis.
Dat was weer een beroerde strop,
Maar ik dacht dat knap ik wel weer op.
Eindelijk was het Nieuwjaar,
Ik dacht nou is het weer voor mekaar.
Ik ging logeren op de Baan,
En dat stond mij natuurlijk goed aan.
Adrie was een lollige meid,
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En als ze dan in je armen leid.
Dacht ik laat het maar rommelen,
Ik zal het wel weer uit knobbelen.
Rietje was ik al weer vergeten,
Alvoor we oliebollen gingen eten.
En ik had de zaak weer gefopt,
Want Adrie had mij er fijn ondergestopt.
Dan had je weer de hemel op aard,
En dat was voor een onderduiker veel waard.
En zo ging het leven maar voort,
Soms stil, dan rumoerig en gestoord.
Eindelijk kwam er een bruiloft in zicht,
Hein Lankhaar had zijn vrouw 25 jaar op bed
gelicht.
Daar gingen wij dus met een stel op aan,
En hebben tot 5 uur braaf tekeer gegaan.
Vooral die dames uit de Langstraat moet je
weten,
Dat waren stellen om nooit te vergeten.
Ja, zo hadden wij nog al eens pret,
En gingen doorgaans laat naar bed,
Ik ging nog al eens veel naar Bet.
Dat mens kon altijd lekkere koffie zetten,
En zo gingen we voort en spontaan,
Gingen we op de lente aan.
Want toen was er weer een feestje op til,
En Wim, Eim en ik waren de spil,
Daar het geval op draaien moest,
En ik had al een week pillen geslikt voor de
hoest.
Het werd toen een drukke dag,
Want er werd een 70 man verwacht.
Het was ook nog paasmaandag,
Met versieren begonnen we al in de nacht
Wim en ik wat hadden we een pret,
We hadden allebei de hoge hoed opgezet.
Het moest alles heel stil worden gedaan,
En we hoorden de klok 3 uur slaan.
Toen zijn we maar een paar uurtjes naar bed
gegaan,
En toen we de klok 6 hoorden slaan,
Waren we al weer present,
Want er was nog veel werk in de tent.
We gingen toch gauw met het ros,
Een orgel halen bij Jacob Vos.
Denk er aan dat we hard moesten sjezen,
Om voor ’t kerkvolk terug te wezen.
Het had ook best gegaan,
Maar op de hill hielden ze ons aan,
Er moesten koffers mee voor ’t feest,
Dat was nogal op de rolwagen gesjeesd.
En gingen Wim en ik weer blij van geest,
Naar het Koperen Bruiloftsfeest.
Daar werd al spoedig gedronken,
En op het Bruidspaar geklonken.
We hadden reuze gesjanst,
De ouwe Bet viel in de eerste dans.

Ze was wel 82 jaar, maar vlug als een duifie,
Want ze hield ook wel van een fuifie.
Een broer en zus van mij,
Waren ook van de partij.
We hadden alles goed ik elkaar gezet,
En om 8 uur ’s avonds begon de pret.
De kachel werd al spoedig buiten gezet,
Want er waren naar schatting 100 man.
Dus de kou was wel te houwen,
Jonge, jonge wat hadden wij die dag moeten
sjouwen.
Er werd voorgedragen en gezongen.
Gehotst en gesprongen.
Aan slapen werd niet gedacht,
Ik sleepte gauw Titi’s in de wacht,
Om 4 uur waren ze verdwenen,
Enkele waren er nog, die nog wat bleven,
Voor slapen hadden we geen tijd,
Dus gingen we maar vlug aan de arbeid.
Het was een rommel van belang,
Op de grond lagen de stukken behang.
De andere morgen was het kliekjes dag,
Slikkermik die ik graag mag.
Ina was ook een lollige meid,
Die hield ook wel van de vrolijkheid.
Die avond moesten we naar de Baan,
We zouden weer met een heel stel gaan,
Daar hadden we weer reuze lol,
En de kamer zat weer propvol.
Ook de onderduikers van de Baan,
Die wisten zich ook vrolijk door het leven te
slaan.
Tegen 12 gingen we naar huis,
Maar toen had Bartje lelijk abuis,
Want hij hield Truiskes maar 5 minuten op,
En dat was voor mij toen een beroerde strop.
Want nu moest ik mijn dame ook weer verlaten,
Maar kom daar zullen we maar niet meer over
praten.
Je weet niet wat je soms kunt beleven,
Want er waren dingen die nog bleven kleven.
Wim zijn hartje stond in brand,
En vroeg Belia om haar hand.
Belia had er ook wel oren naar,
Dus was het spoedig voor elkaar.
Maar Pa en Moe van Vugt gaven de toestemming niet,
En dat deed Wim en Belia veel verdriet.
Maar ze hebben er nooit om gerouwd,
Want ze zijn toch samen getrouwd.
Ja, als die Mostertdijk kon praten,
Dan zitten ze ons vast lelijk in de zon,
Ja, we hebben een lollige tijd gehad,
Want Wim en ik gingen veel samen op pad.
Wim kwam altijd vrolijk en spontaan.
Zaterdag en Zondagsavonds van de Blaasbalg
vandaan,

In de verte klonk dan zijn oude lied,
Nacht als alle boeren werken
Des ’s avonds in de maneschijn,
Zullen zonder dat ze ’t merken,
Overdag te luierig zijn.
En dan ging ik subiet,
Maar gauw naar de tolboom,
Die stond aan het eind van de zoom.
Dan gingen wij samen op huis aan,
Dan hadden we onze taak voor die avond weer
gedaan.
Eens op een zondag was het wijd fout,
Toen waren de moffen zo stout.
En kwamen pardoes in Broek aan,
Ik dacht nou is het met mij gedaan.
Maar ik was er vandoor,
En kroop gauw in de boomgaard in een voor.
Twee uur had ik daar gelegen,
Jonge, jonge wat had ik het koud gekregen.
Bijna twee uren hadden ze staan turen,
En het had niet lang meer moeten duren.
Of ik was verkleumd geweest,
Maar dan is het weer de borrel die direct
geneest.
Want moeder Verbeek was erg goed voor mij,
En die bracht me met een cognac weer bij.
Nadat we lekker hadden gegeten,
Was ik mijn leed weer vergeten.
Maar de mof was weer henen,
En er was gelukkig geen onderduiker uit Broek
verdwenen.
Maar ook ik Schoonrewoerd praten ze over mij,
Ja, dat heb je wel meer in zulke negerij.
Maar nu hadden ze te veel gesmoesd,
Want ze zeiden, dat ik gaan trouwen moest.
Maar mijn ouders konden dat niet geloven,
Maar op een middag kwam mijn vader naar
Broek gestoven.
Want die wilde er meer van weten,
Want hij kon er zelfs niet meer van eten.
Toen hij in Broek was aangekomen,
Had hij al gauw het nieuws vernomen.
En hij was gauw gerust gesteld,
En zo was dit kwaadspreken weer geveld.
Een mens moet erg opletten,
Want het is nooit zo mooi om iemand in de zon
te zetten.
Zulke heren zijn meestal zelf eerst de sigaar,
En zitten dan met de handen in ’t haar,
Ook hebben we nog een nacht,
In de Broekse toren doorgebracht.
Het waren weer loze alarmen,
Want er kwamen geen gendarmen.
Maar ik leefde weer rustig voort,
En werkte lustig en ongestoord.
Met zaadsnijden hadden we ook altijd lol,
Dan zat ook de hele dresseerkar vol.

Want dat was een drukke tijd,
En dan hadden we geen tijd voor gekkigheid.
Toen kwam de korenbouw weer,
Dat was voor mij de 2e keer.
En als ’s avonds het werk was geweken,
Begonnen de onderduikers weer met hun
streken.
Dan begonnen we slootje te springen,
En dan moesten we meestal onze sokken
uitwringen.
Lollige dingen kun je soms beleven,
Vooral als de polsstok het begon te begeven.
En zo ging het leven maar door,
Nu denk ik in eens weer aan de baard van Floor.
Een keer ging Wim naar van Vugt,
Maar was weer spoedig terug.
Hij had zijn bocht te lang genomen,
En was in de sloot terecht gekomen.
Nol en ik zetten offensief door,
Maar niet meer bij R. Verschoor.
Ook in Leuven zaten lieve grieten,
En die wilden wij eens aanschieten.
Dus gingen wij op zoek,
Maar we hadden geluk, want ze kwamen naar
Broek.
Maar we moesten om 10 uur binnen zijn,
Voor de mof en dat zwijn.
Moest je gehoorzamen of je wilde of niet,
Maar zoals je meestal ziet.
Wij jongens stoorden ons daar niet aan,
En waren haast tot Brakel gegaan.
We kwamen om elf uur thuis,
Dus we hadden een uurtje abuis.
De landwachters kwamen ook in Broek,
Nogal eens op bezoek.
Maar ze werden vies beetgenomen,
Want weghalen van onderduikers kon niets
van komen.
We werden dan ook spontaan,
Door de inwoners van B.Broek bijgestaan.
Maar ik moest op een avond weer op pad,
Maar dat zat nog niet zo glad.
Ik moest naar de fam. Vos,
Maar ik moest uitkijken,
Anders was ik de klos.
En dat zou mij niet veel lijken.
Ik ging toen maar rechttoe rechtaan,
En ben zo overdwars naar de molen gegaan.
Daar hadden we altijd reuze pret,
En ging je doorgaans laat naar bed.
Maar ik moest ’s avonds weer naar huis,
Het was pikdonker en niet pluis.
Toen ben ik maar over de kluiten gehobbeld,
En over greppels en sloten geschommeld.
Maar dat viel niet mee voor mij,
Je kwam over de sloot op de je rug en je zij.
Maar daar gaf je niet om,

Al rolde je nog zo krom.
Maar de tijd van vreugde was voorbij,
En toen kwam de donkere zij.
Ook de mof kwam in Broek,
Aleens op bezoek.
Dat werd er niet beter op,
Dat was voor ons een beroerde strop.
Toen moesten we ’s avonds om 8 uur binnen
zijn,
En dat was niks voor mij,
Een beroerde tijd kwam aan,
Met varken was ook gauw gedaan.
Pantsers en auto raasde door Broek,
En hier en daar klonk een vloek.
Dat ze maar gauw mochten doortrekken,
De zwart en vieze vrekken.
De Engelsen kwamen in de Langstraat aan.
We dachten nu is het spoedig gedaan,
En is zo de vrede in ’t land.
En zijn wij uit de brand.
Maar daar hadden we ons in vergis,
Dat hadden we lelijk mis.
Ook de koeien kregen beurt,
En werden naar Almkerk gesleurd.
Maar toen kwamen ze de granaten,
Wat sloegen die dingen een gaten.
De eerste granaat kwam gevlogen,
Is door de koffer met brood van Rietjes
geschoven.
Ongelukken kwamen niet voor,
Want Hanna en Rietje waren er al vandoor,
Als ik te melken zat in ’t land,
Dan schoten ze je haast in de brand.
Ook de paarden moesten eraan geloven,
Maar die worden gauw door de boeren achteruit
geschoven.
Want de boeren waren ook niet dom,
Dan zochten die moffen zich krom.
Ook de mensen moesten gaan arbeiden
Bij de Heusche Brug aan beide zijden.
Maar de Tommies schoten niet op,
En dat werd voor ons een beroerde strop.
De S.S. kwamen ook in huis,
Toen was het voor mij helemaal niet pluis.
Men begon in de kelder te slapen,
Want ze werden gaande lastiger die knapen.
Eethen, Meeuwen moesten evacueren,
Ze zeiden, ze zouden ook ons wel mores leren.
Maar we waren nog niet zo erg verlegen,
Want van de onderduiders hebben ze er geen
gekregen.
Maar die moffen waren niet te duchten,
Ten einde moest ik ook vluchten.
Zaterdag 3 november ging ik ’s middags op
pad,
Maar de wegen waren smerig en glad.
Achter het huis gingen we maar direct schuin,

Ik Eim en ook Burg de Bruin.
Burgemeester van Sleeuwijk,
Moesten ook met ons over de smalle dijk.
De kant van Uitwijk op aan,
Om zo verder naar Woudrichem te gaan.
Maar daar kon ik niet over, dus moest ik weer
terug,
Die nacht heb ik toen geslapen bij P. van Vugt.
De andere morgen ben ik met goede moed,
Naar Opoe in Giessen gespoed.
Daar aangekomen,
Werd ik dadelijk opgenomen.
Maar de strijd werd er niet beter op.
Dus ik had gedurig een strop.
Ten einde raad wat gedaan,
Ben ik maar op stap gegaan.
Eerst naar Brakel, daar gekomen,
Heb ik het plan opgenomen.
Ben toen naar de Commandant gegaan,
Maar die stuurde mij op de dokter aan.
Maar die liet mij ook staan,
Toen ben ik maar naar ’t veer gegaan.
Na veel gepraat te hebben gedaan,
Kwam ik aan de overkant te staan.
Onderweg kwam ik Janskes nog tegen,
Want daar was haar hoeve gelegen.
‘k Heb nog een zoen van haar gekregen,
Toen kon ik er weer tegen.
Na veel moeite te hebben gedaan,
Kwam ik bij D. van Willigen aan.
Toen ik daar lekker geslapen had,
Ging ik maar weer op pad,
En wandelde heel spontaan,
Op Schoonrewoerd aan.
Nu weet U zo’n beetje wat ik beleefd heeft,
En weet je dat ik niet voor de leut leeft.
Maar wij Hollanders zijn niet zo mis,
Zoals de moffen dachten van wel,
Dan hadden ze zich lelijk vergis,
Maar nu schei ik er uit ’t is mij wel, dus dank
je wel.
Geschreven door C. v.d. Berg, Schoonrewoerd

LAAGSTE PRIJS – BESTE SERVICE

Nieuwe en
gebruikte motoren

AUDIO – VIDEO – WITGOED
TELECOMMUNICATIE
ZONNEBANKAPPARATUUR

Honda / Suzuki dealer
Hoogstraat 18 -20
Telefoon (0345) 618779

DAAR WORD JE WIJZER VAN

Leen Bogerd
Overheicop 15
4143 KW SCHOONREWOERD
Tel. 0345-641673
Groot assortiment in:
x
x
x
x
x
x

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

DIERVOERDERS
x
x
x
x

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

Programma Koninginnedag
Hallo dorpsbewoners het is al weer april en dat betekent voor ons als bestuur dat Koninginnedag
in aantocht is! We hebben een leuk, gezellig en sportief programma in elkaar gezet en volgens ons
voor ieder wat wils. Ook hebben we dit jaar twee avondprogramma’s, die worden georganiseerd
door Het Partycentrum. Ik zou zeggen lees het programma en doe op Koninginnendag mee!

29 april: Q-music “The Party”
“The party” is een complete show met non-stop goede muziek, een uitdagend video decor, de
enthousiaste deejays, Menno Barreveld en Timon Jacobs, en “Het Foute Uur” live in Het Partycentrum te Schoonrewoerd voor een feestelijke koninginnenacht!
Tijd: 21.00 uur tot 01.00 uur
Entree: € 10,--

30 april: Koninginnedag
8.00 uur: Reveille
Om 8.00 uur staan er enkele muzikanten van ‘De Bazuin’ uit Leerdam op onze kerktoren hun best te
doen om u wakker te blazen met de reveille. Wilt u hier goed van kunnen genieten dan raden wij u
aan even naar buiten te gaan. U bent dan gelijk goed wakker voor de start van deze feestelijke dag.

10.00 uur: Kinderspelletjes
Bij het Partycentrum hebben we verschillende spelletjes voor de schooljeugd klaar staan. Dit zijn
spelletjes van vroeger, maar we hebben ook nieuwe spelletjes bedacht! Sommige spelletjes gaan
op tijd, voor een ander moet je geduld hebben. Het zijn spelletjes die je tegen iemand speelt, maar
sommige speel je alleen. Bij elk spel krijg je punten en de drie kinderen die de meeste punten
hebben gehaald, krijgen een prijs! Dus hou je van spelletjes, neem dan je vrienden en vriendinnen
mee, en maak er met elkaar een gezellige morgen van.
Iedereen is trouwens van harte welkom om te komen kijken en de kinderen aan te moedigen. De
leden hebben een bon gehad om op deze dag een gratis bakje koffie of thee te komen drinken.
Natuurlijk bent u, ook als u geen lid bent, van harte welkom om een bakje koffie of thee of iets
anders te kopen. Vergeet dan zeker de pannenkoeken en wafels niet, die u kunt kopen aan onze
kraam. Met mooi weer is er een gezellig terras waar u de versnaperingen kunt nuttigen en ondertussen van de activiteiten kan genieten.

11.45 uur: Verklede optocht naar de aubade
Dit jaar gaat de aubade net even anders dan voorgaande jaren. Dit jaar zal ‘de Bazuin’ uit Leerdam
ons muzikaal begeleiden. Ze begeleiden ons zelfs in optocht naar de aubade toe. Om 11.45 uur
gaan we achter de muziek aan vanaf het Partycentrum naar het kerkplein op de Dorpstraat. Voor
wie het leuk vindt, mag dit verkleed! Dus trek je feestelijke jurk of grappige pak aan en loop achter
de muziek aan. Degene met het origineelste kostuum krijgt een leuke prijs. Dus maak het de jury
maar eens moeilijk en doe mee.

12.00 uur: Aubade
Ook dit jaar zijn burgemeester Molkenboer en de wethouders weer uitgenodigd om de aubade bij
te wonen op het kerkplein van de Ned. Hervormde Kerk. Er zullen enkele toespraken gehouden

worden, gevolgd door het samen zingen van enkele volksliederen. Het zingen gaat beter met
muzikale begeleiding, daarom zijn er muzikanten van de Bazuin uit Leerdam. Mocht u de tekst niet
kennen, geen nood. Er worden stencils uitgedeeld, zodat u uit volle borst kan mee zingen.
Wij vinden het altijd fijn te zien dat er zo veel mensen naar de aubade komen, dus ook dit jaar bent
u van harte welkom.
Na de aubade wil de Bazuin ons weer terugbrengen naar het Partycentrum dus gaan we weer in
optocht naar de pannenkoekenlunch.

± 12.30 uur: Pannenkoekenlunch
Heel de ochtend zijn er vrijwilligers bezig om voor alle kinderen van de basisschool uit ons dorp
pannenkoeken te bakken. Dit gebeurt weer bij het Partycentrum, ook de lunch wordt hier genuttigd.
Zo kunnen alle kinderen weer volop smullen van alle pannenkoeken en wat drinken. We hopen
dat iedereen zich net zo gedraagt bij ons aan tafel als thuis. Mocht u als ouder zijnde ook honger
hebben gekregen, want zien eten doet eten, kunt u een pannenkoek of wafel kopen bij onze kraam.
Zo steunt u de vereniging.

14.00 uur: Zeskamp
Er staat een spectaculaire zeskamp op het programma, waar mooie geldprijzen mee te winnen
zijn. Rond het Partycentrum zijn verschillende spellen uitgezet. Maak een groep van minimaal 6
personen vanaf 10 jaar van buren, vrienden, collega’s, verenigingen of familieleden en geef u op.
Dit kan bij Jan van Tilburg (Dorpsstraat 21 tel: 06 38591406) of Arnold van Klei (Masada 8). Heeft u
zin in een sportieve, gezellige middag waar ook vaak gelachen gaat worden, doe dan mee! Opgeven
kan tot en met 29 april. Meedoen is op eigen risico!
De teams worden om 13.30 bij het Partycentrum verwacht.
En ”sportmensen” hebben aanmoediging nodig, dus wees vrij om te komen kijken naar de sportieve
prestaties van uw dorpsgenoten en moedig ze aan!
Wij doen mee met de zeskamp!
Namen deelnemers:

Deelname is op eigen risico

Vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom in het Partycentrum, Schoonrewoerd.

18.30 uur: Theaterdinnershow met Kitty en Bennie
De twee meest begeerde vrijgezellen uit Torremolinos; Kitty en Bennie bezorgen u een avond
waarover u nog lang zult napraten. Laat u verrassen door dit spraakmakende duo. De van oorsprong
Rotterdamse Kitty en Bennie zijn broer en zus, en delen lief en leed, hun hele leven, hun roze
caravan, maar vooral heel veel humor met elkaar.
Om Koninginnedag met u te kunnen vieren vliegen zij van Spanje naar Eindhoven airport, om
vervolgens met hun rode Ferrari naar Schoonrewoerd te scheuren, waar zij bij het Partycentrum
Schoonrewoerd een heerlijke pittige foute avond voor u verzorgen, met heel veel Hollandse hits,
leuke spelelementen, fantastische prijzen en een uitgebreid warm en koud buffet. Kortom; oerhollandse gezelligheid.
Zij zijn, net als u, dol op oranje, en steken die liefde ook vanavond niet onder stoelen of banken.
Zij zingen hun favoriete Hollandse hits, kletsen de oren van je hoofd; ze zorgen dat u zich thuis voelt.
Zij geven uw Koninginnedagfeest een zéér persoonlijk tintje met hun tijgeroutfit, cowboylaarzen,
high heels en behangen met veel goud worden Kitty en Bennie vanavond ook jouw vrienden!!!!
Kitty en Bennie; een stel om in je hart te sluiten.
Entree inclusief koud en warm buffet:
Volwassene € 15,- / Kind € 7,50. Bent u lid van de Oranjevereniging dan krijgt u € 2,50 korting.
Reserveer tijdig: want vol is vol!

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

Gespecialiseerd in:
x nieuwetijdsboeken en muziek (New Age)
x informatie over cursussen / therapieën, zoals
yoga, zen, t’ai chi chuan, gestalt,
hypnotherapie
x aromalampjes en diverse geuroliën
x wierook, sieraden en gezondheidsstenen
x 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

x
x
x

Noordhollandse kaas
20 + kaas, div. smaken
Buitenlandse kaas, div.soorten
Groot assortiment kipprodukten.
De moeite waard voor een bezoek
aan onze verkoopwagen.

NOG MEER GEKLEPPER
Proficiat! Er is in Schoonrewoerd weer een
record gebroken. Op het moment dat ik dit
schrijf is ons dorp namelijk maar liefst zeven
bewoonde ooievaarsnesten rijk. Het enthousiaste geklepper is dan ook de hele dag overal
te horen.
Eigenlijk begon het broedseizoen dit jaar niet zo
goed. In september was het ooievaarsnest van
de westelijke schoorsteen van de schoolwoning verwijderd. Van de een op de andere dag
was het geringde uiverpaar, dat al vele jaren
hier broedde, zijn vertrouwde
thuishaven kwijt. Onwennig
probeerden de vogels op de
kale schoorsteen te landen,
maar een metalen, schuine kap
maakte een normale landing
onmogelijk. Gelukkig lag er
nog een oud, scheef nest op
de oostelijke schoorsteen van
dezelfde woning en ook was er
nog een mooi leeg nest op het
huis ernaast. Dat laatste nest
behoorde weliswaar toe aan
een ander paartje, maar dat
was naar het zuiden vertrokken,
dus: pik in… ’t is winter!
Maar ja, begin februari kwam
dat stel weer terug en eiste
nadrukkelijk hun nest weer op. Protesteren
had geen zin en noodgedwongen verhuisde
het ontheemde koppel opnieuw en nu naar
het scheve nest op het oorspronkelijke huis.
De tijd van takken slepen brak aan en jawel,
binnen de kortste keren was ook dat oude nest
gerenoveerd. De vrede tussen de twee ooievaarsstellen werd getekend en het broedseizoen kon beginnen.
Op het voormalige gemeentehuis aan de
Dorpsstraat verliep alles naar wens en ook
daar werd geklepper gehoord, maar op het
nest van de Noachschool was er verdriet. Daar
stond al wekenlang het ooievaarsmannetje
in z’n eentje te wachten op de terugkeer van
het inmiddels landelijk bekende vrouwtje met
ringnummer 219. De hele winter had ze op het
nest gestaan en nu was ze opeens verdwenen.
Helaas wist het mannetje niet dat dit vrouwtje,
in 1980 geboren, op onverklaarbare wijze was
verongelukt. De oude vogel dreef dood in het
Schoonrewoerdse Wiel. Het einde van een
legende. Ruim dertig jaar oud geworden en tot
vorig jaar toe jongen grootgebracht.
Gelukkig verscheen er begin maart weer een

nieuw vrouwtje en ook op de school werd er
weer druk geklepperd en volgde na de paring
het broeden. Maar o wee! Tot groot verdriet
van vadertje en moedertje Langbeen werd
in maart opeens het bijna bebroede nest bij
Kerkweg nummer 1 verwijderd. De bewoners
hadden zoveel overlast van de vogels: takken,
uitwerpselen, dode mollen, half verrotte
hazen, enzovoort, dat ze rigoureus het nest
van de schoorsteen lieten verwijderen en op
alle schoorstenen van het huis metalen sierkappen lieten monteren. Het was een schokkende ontdekking voor de eibers, maar ja,
ooievaars laten zich niet zo snel wegjagen en
dus begonnen de vogels,
zo goed en kwaad als het
ging, opnieuw takken op
dezelfde plaats neer te
leggen. Natuurlijk vielen
die telkens van de schuine
kap omlaag en na en paar
weken waren er al zo veel
takken van af gegleden dat
ze er wel drie nesten van
hadden kunnen bouwen.
De bewoners van het huis
vroegen zich af hoe lang
de ooievaars dit zouden
volhouden, maar plotseling kregen de dieren een
ingeving. De schoorsteen
van het huis dat een tiental
meters naar achteren stond, zou misschien
ook wel een geschikte bouwplaats kunnen zijn.
En jawel, binnen een paar dagen verrees daar
een geheel nieuw nest. Er werd mos aangevoerd, er werd gepaard en ook daar kon het
broeden beginnen. Geklepper alom. Tot zover
de vier bekende broedparen in ons dorp.
Wat veel Schoonrewoerders niet hadden
opgemerkt, waren de twee paalnesten langs
de Diefdijk. Een splinternieuw nest bij huisnummer 1 en een vorig jaar al eerder gebruikt
nest bij huisnummer 22. Ook daar werd luidruchtig geklepperd en was het broeden
begonnen. Zes nesten dus al.
En dan, begin april, horen twee overvliegende
ooievaars het enthousiaste geklepper onder
zich. Het lokt hen omlaag en ze nemen poolshoogte: er is nog een schoorsteen vrij op
de Noachschool. Ze laten er geen gras over
groeien. Er worden takken aangesleept, mos
geplukt, gepaard en een nieuw nest is een feit.
Zeven ooievaarsnesten in ons vruchtbare dorp.
Een nieuw record om trots op te zijn.
René Ponsen

Open deur route
Zaterdag 3 september a.s. willen wij in
Schoonrewoerd een open deur route organiseren. Iedereen die dat wil kan hieraan
meedoen. Je kunt dan laten zien of horen wat
je werk, hobby of passie is.
Je kunt je opgeven:
• Als je schildert, handwerkt, knutselt, enz.
en wel eens wilt exposeren
• Als je een mooie hebt tuin aangelegd en
deze wilt laten zien
• Als je sieraden of bloemwerken maakt en
deze wilt verkopen
• Als je een leuke verzameling hebt waarvan
je een ander wilt laten meegenieten
• Als je anderen een kijkje achter de schermen
van je bedrijf wilt bieden
• Als je een (proef)workshop wilt geven
• Als je eens een kamerconcert wilt geven of
een optreden met muziek en/ of zang
• Als je goochelaar, voordrachtskunstenaar of
verhalenverteller bent
• Als je een proeverij van het één of ander
wilt houden
• Als je kookfanaat bent
• Als je een mooie ruimte voor bijvoorbeeld
een expositie hebt, maar geen ‘kunstwerken’
• Als je iets wilt vertellen over een goed doel
dat je steunt
• Als je …
De spelregels zijn als volgt:
- iedereen komt ervoor in aanmerking om
mee te doen: jong, oud, particulier, verenigingen, kerken, scholen, bedrijven, enz.
- de enige voorwaarde van deelname is dat

de bijdrage respectvol is ten aanzien van
alles en iedereen
- iedere deelnemer wordt opgenomen in een
routeboekje
- iedereen is vrij (desgewenst) te verkopen of
reclame te maken
- de kookfanaten worden uitgedaagd een
lekkere soep te maken. De soepen zullen
door de bezoekers geproefd en beoordeeld
worden. Degene wiens soep het meest in
de smaak valt, zal naar huis gaan met een
unieke prijs
Voor de optredens willen we een ‘openbaar’
podium met geluidsinstallatie realiseren. Voor
hulp van mensen die ons hierbij van dienst
kunnen zijn, houden we ons van harte aanbevolen.
Schroom niet om mee te doen. Je hoeft geen
genie of een interessant persoon te zijn, alleen
enthousiast. De bedoeling van de route is
dat we elkaar als dorpsgenoten (weer) beter
leren kennen, we datgene waar we plezier aan
beleven met elkaar delen en samen een leuke,
gezellige dag hebben.
Hoe meer deelnemers, hoe meer vreugd.
Voor informatie en opgave deelname:
Bas Middelkoop
Kortgerecht 24
Tel.: 641822 / 06 21863752
e-mail: de-wetering@kpnmail.nl
Trudi Middelkoop
Dorpsstraat 26
tel.: 641758 / 06 48955183
e-mail: trudi.middelkoop@gmail.com

Heeft u een mondhygiënist nodig? U bent van harte welkom !!

Dorpsstraat 14, 4145 KC Schoonrewoerd,
T: 0345-641145 | E: kdijkers@planet.nl

JEEJEE
BARN
“t Winkeltje” op het Hoogeind werd jaren
door Ingrid en Sandra gerund, nu neem ik “t
Winkeltje” over, en wel in het Acquoysemeer.
Twee jaren geleden stonden er nog paarden
in de stal, nu is het na een verbouwing een
gezellig, leuk winkeltje. Het winkeltje heet
JEEJEEBARN van Johan, Janet en Barn betekent
schuur.

JEEJEEBARN heeft veel leuke tweedehands
baby, kinder, tiener en verkleedkleding maar
ook speelgoed, maxi-cosi’s etc, en dat allemaal
voor hele kleine prijsjes. De aparte, gezellige
kraamcadeautjes, labeldoekjes, knispers en
Jutties zijn een leuke aanvulling in de winkel.
Kom gauw eens langs in de Barn, is zeker de
moeite waard.
Openingstijden:
donderdag
van 10.00-12.00,
van 14.00-17.00 en
van 19.00-21.30 uur.
vrijdag
van 10.00–12.00 uur,
tenzij anders op het
bord vermeld.
U kunt contact met mij
opnemen voor verdere
vragen:
Janet van ZantenZuurmond
0345 641142 / 06 4157 9528
Acquoysemeer 30, Acquoy
(Diefdijk bij Sonsbrug naar beneden, linksaf
en weg volgen, 1ste boerderij rechts na de
scherpe bocht naar rechts)

Rijzen, blinken
en verzinken
Zo zijn er vele verenigingen hier op Schoonrewoerd geweest die geblonken hebben en
allemaal zijn verzonken. Om er zo maar
een paar te noemen: de mondorgel club, de
drumband “kunst na arbeid”, de zangvereniging, de gymvereniging, de klaverjasclub, de
wandelsport S.I.A., enz.
Ja, en nu worstelt de Christelijke plattelandsvrouwenvereniging van Schoonrewoerd om
nog boven te blijven. Zoals het er nu naar
uitziet zullen ze in september het 60-jarig
bestaan “vieren” en dan, na deze 60 jaar, zal
ook deze vereniging verzinken? Ja, dat is wat,
ze hebben nog 60 actieve leden, maar kunnen
geen bestuur meer vormen die de vereniging
drijvende kan houden, dit is in en in triest.
Er zijn zoveel sociale kontakten, of je nu naar
de Gereformeerde kerk, de Hervormde kerk
of de Herstelde kerk ging, op de vereniging
waren ze één.
Wij ouderen willen dat zo graag houden, maar
ook het dorpsleven ontkomt niet aan veranderingen. De jongeren leven ieder hun eigen
leven, velen werken buitenshuis, doen boodschappen waar ze werken of halen het in
Leerdam, en als ze geen kinderen hebben op
school, kennen ze de buren die drie huizen
verder wonen niet eens. Ook verlangen of
missen ze die sociale kontakten niet, daar
moeten wij ouderen aan wennen.
Er zijn nog twee leden van de vereniging die
vanaf de oprichting lid zijn, te weten: Trijntje
Bruynes en Jans Bikker, we zullen ze benaderen
of zij een stukje willen schrijven over het wel
en wee van wat zij in die 60 jaar op de vereniging hebben meegemaakt.
(Zo zal deze vereniging ondergaan met 60
leden, maar zonder bestuur. De SIA ging onder,
zonder leden maar met bestuur.)
Bikker

De Schatkamer van Carolien van der Leeden
Voor het vervoer naar de Efteling
heeft Pieta de ouders benaderd. In
een uitnodiging naar de ouders toe
vertelde Pieta wat de bedoeling was.
In no-time meldden zich 24 auto’s. Er
waren maar 20 auto’s nodig, dus Pieta
zette vier auto’s op de reservelijst.

Stel je wint een prijs. Nee, niet zomaar een
klein prijsje, maar een echte prijs. Je mag
met al je vrienden en vriendinnen naar de
Efteling! Dat is iets voor in een droom, maar
het overkwam Carolien van der Leeden van het
Kortgerecht in Schoonrewoerd echt.
Carolien deed mee met een programma voor
kinderen op RTL 8. In dat programma moesten
de kijkers vragen beantwoorden en een van
de vragen was: “Als je zou winnen, wat zou
je dan graag gaan doen?” Carolien heeft zich
niet bedacht en reageerde. Op die vraag van
wat zou jij doen als… antwoordde Carolien dat
ze graag wilde delen: met vrienden en vriendinnen naar de Efteling.
Zaterdag 2 april is Carolien met 72 kinderen
en 20 ouders/begeleiders naar de Efteling in
Kaatsheuvel geweest. Ja, dat was op die mooie
zaterdag. Rond 16.00 uur moesten ze er zijn.
Tijdens hun bezoek werden er ook tv-opnamen
gemaakt door RTL 8. Je zult je afvragen: 72
kinderen? Dat zijn wel heel veel vrienden en
vriendinnen. Carolien heeft hen, samen met
haar moeder, overal vandaan gehaald: van de
gym, de school, familie, bekenden uit Zijderveld, Hei- en Boeicop, Everdingen, Empel,
Hagestein en Schoonrewoerd.
Eigenlijk was de kennismaking met de grote
groep op maandag 14 maart al een feestje.
De presentatoren van het programma Schatkamer van RTL 8 wilden de groep graag van
tevoren ontmoeten. Maar waar vind je ruimte
voor 72 kinderen? De moeder van Carolien,
Pieta, heeft her en der gevraagd en vond een
mooie ruime plek: de gymzaal van SV Zijderveld.

Zaterdagmorgen 2 april was het tussen
8.15 uur en 8.30 uur verzamelen bij de
gymzaal in Zijderveld. Pieta had voor
elk kind een ‘key-cord’ een kaartje
eraan met hun naam en het 06nummer van de contactpersoon. De
‘key-cords’ waren gesponsord door de
kaasfabriek en de kinderen vonden het
heel leuk. Iedereen was erg zenuwachtig, dat snap je. Er klikten fototoestellen en er klonken veel opgewonden
stemmen. Er gingen vlaggen mee van
Ad de Jong, dorpswinkel, en van de gymvereniging, het was zo heel feestelijk!
Eenmaal in het park De Efteling was er natuurlijk volop aandacht voor Pardoes. Een groepsfoto met Pardoes, de kinderen, dj Fee en de
presentatoren van het tv-programma was
beslist een van de hoogtepunten. Om 15.15
uur werd Carolien samen met Chagalle, Mirthe,
Alieke, Romy, en Arwin apart genomen. Zij
werden door de kapper van de filmploeg klaar
gemaakt voor de opnames. Koen vd Giessen
uit Zijderveld mocht helpen bij de cameraploeg. Marlinde van Eck mocht in het onderdeel
‘Kletskoppen’ vertellen over haar astma.
Alle kinderen werden in twee ploegen verdeeld:
de groep met oranje shirts, de pythons, en de
ploeg met de gele shirts, de draken.
Vervolgens begon het spel. Met vragen die
beantwoord moesten worden. De antwoorden
en aanwijzingen moesten soms buiten de
studio worden gezocht. Er was een spel met
letters, iets met blokken en eieren. Het werd
leuk en spannend.
Uiteindelijk moest het hele spul weer terug.
In Zijderveld in de Krooshof stond patat met
een snack en limonade voor iedereen klaar.
De moeder van Carolien had dat allemaal heel
goed geregeld. Het was een superleuke dag.
Een droomdag!
Maandag 16 mei worden de opnames om 07.10
uur en om 12.10 uur uitgezonden op RTL 8
onder de naam: Schatkamer. Nou, Carolien,
reken maar dat we allemaal voor de tv zitten!
Alsnog hartelijk gefeliciteerd met je prijs!

DJS KLUS
TOTAAL

VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

O.A. GESPECIALISEERD
IN RENOVATIE BADKAMERS
EN TOILETTEN

TEVENS LEVERING SANITAIR,
TE BEZICHTINGEN IN SHOWROOM

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

r

Uit de oude S.I.A. doos

In de vorige Klepper stond aan welke activiteiten SIA in 1982 deelgenomen heeft. Nu
dus 1983. 1983 was een bijzonder jaar, toen
bestond SIA namelijk 25 jaar. Dan gaan we
eerst maar even terug naar het begin, naar
het ontstaan van SIA.
De Hervormde school nam jaarlijks deel aan
de glasstadmars in Leerdam, een sportief
gebeuren. De leiding en verschillende leerlingen vonden het wel leuk en wilden graag
meer aan zulk soort sportiviteiten deelnemen.
Op verschillende plaatsen kon je aan wandeltochten deelnemen. Er werd besloten een
wandelvereniging op te richten, ingeschreven
bij de Wandelsportbond, met statuten en reglementen. Als bestuur werd gekozen: Jan van
Holten, Dirk Verrips, Aart den Hartog, Cees
van Ooyen en Wim Maasland en 34 kinderen
werden lid. Al spoedig werden er net zo veel
kinderen van de Gereformeerde school lid en
(veel) later van de school uit Heicop, zodat
er ruim 100 kinderen lid van de wandelsportvereniging SIA waren. Het bleef niet alleen
bij wandelen. Fietsen, schaatsen, zwemmen,
estafette, trektochten enz. zowel in binnen- als
buitenland.
In 1983 bestond SIA 25 jaar. De leidsters
hadden een speciale feestcommissie samengesteld. Ze kregen een loods en een kampje land
van Wout Rijneveld beschikbaar gesteld, waar
allerlei sportieve spelen werden opgesteld.
Zelfs het bestuur ontkwam er niet aan om deel

te nemen, zo zie je Bram Bogerd op een skippybal het uitgezette parkoers afleggen. Na
afloop werden de behaalde punten bij elkaar
opgeteld, hieruit bleek dat Miranda Burggraaf
de meeste punten had, gevolgd door Carola
van Wijk en als 3e Linda de Bruin. Zij mochten
op de verhoging (podium) staan waar Agatha
Bikker de prijzen uitreikte.

In een volgende Klepper hopen we te schrijven waar ze in de lentevakantie/Pinksterweek
geweest zijn.
Bikker

Allebei mijn zussen hebben ook op het Oosterlicht
College gezeten.
Ik ben ook al bij het Oosterlicht college wezen kijken.
Het is niet zo’n grote school maar wel groot genoeg
voor mij!
Ik ga samen met Lisa van den Oever.
Geachte lezers,
Op het moment dat ik deze bijdrage verzorg is
het prachtig lenteweer. Zeker op deze dagen
merken we hoe mooi de locatie is waar ons
schoolgebouw staat. We zien de verandering
in de natuur volop om ons heen. Vanaf het
schoolplein en uit een aantal lokalen kijken
we de polder in en genieten van de warme
zonneschijn. Het is prachtig om op deze plaats
onderwijs aan de kinderen te geven.
In de afgelopen weken is er weer hard
gewerkt. In de vorige Klepper noemde ik de
toetsweken voor alle groepen in januari en de
Cito-eindtoets voor groep 8 in de eerste week
van februari. Inmiddels zijn alle leerlingen van
deze groep ingeschreven op één van de scholen
van het voortgezet onderwijs in de regio. Over
enkele maanden zullen ze uitzwerven naar het
Heerenlanden College in Leerdam, Het Oosterlicht College in Vianen, Het Koningin Wilhelmina College of Rijksscholen Gemeenschap
Lek en Linge in Culemborg. Net als bij een
rapport wordt reikhalzend uitgekeken naar de
uitslag. Het belangrijkste is dat de kinderen op
een school komen waar ze zich thuis voelen en
waar ze kunnen instromen op een niveau dat
bij hen past. In deze Klepper leggen de leerlingen zelf uit waarom ze voor een bepaalde
school hebben gekozen.
Hoi ik ben Demi,
Mijn schoolkeuze gaat naar Lek en Linge. Mij
lijkt dat gewoon een leuke school.
Het 1ste jaar ga ik Tl-Havo doen en als ik het
haal wil ik graag het 2de jaar Havo.
Mijn beste vriendin Anouk gaat ook naar Lek
en Linge, alleen zij doet een iets hoger niveau
dan ik.
Hoi, ik ben Puck.
Ik ga volgend schooljaar naar het KWC.
Ik ga er naartoe omdat ik het leuke
school vind.
Mijn niveau dat ik ga doen is VWO.
En heb heel veel zin het KWC!

Hoi ik ben Rosalie Bakker.
Ik ga naar het Oosterlicht College in Vianen. Ik ga
kader-tl doen, zorg en welzijn.

Hoi, ik ben Lisa van den Oever.
Ik ga naar het Oosterlicht College in Vianen.
Mijn niveau is kader-tl, zorg en welzijn .
Ik ben bij de volgende scholen wezen kijken:
Heerenlanden
College
Leerdam,
KWC
Culemborg, Oosterlicht College in Vianen.Ik ga
in de winter met de bus en in de zomer met de
fiets naar het Oosterlicht College met Rosalie
Bakker.
Hoi ik ben Renee Harlaar
Ik kies voor het Heerenlanden College
in Leerdam omdat ik het een leuke
school vind. En er zitten veel kennissen/
vrienden op.Ik heb op een paar scholen
gekeken zoals: KWC Culemborg, Lek en
Linge Culemborg en het Heerenlanden.
Ik ga er lekker op de fiets heen.

Hoi ik ben Romy van Klei.
Net zoals iedereen in groep 8 heb ik de CITO gedaan.
Ik vond de CITO best wel meevallen,maar het duurde
wel lang. 3 dagen. Met daarin de onderwerpen:
Wereldoriëntatie, taal, rekenen en spelling. Toen ik
de uitslag kreeg was ik best wel tevreden. Ik ga Havo
doen, ik heb voor de school Heerenlanden College
gekozen in Leerdam. Waarom? Het is dichtbij een
goede school en ik ken er veel mensen. Ik hoop mijn
havo examen na een paar jaar te halen en daarna
te gaan studeren. Dan wil ik de studie opleiding
volgen voor advocate. Ik hoop dat het allemaal lukt!
Hoi ik ben Anouk
Mijn keus was vrij makkelijk. Lek en Linge .Mijn
zus Naomi zit daar ook op school.
En zij vertelt/doet daar leuke dingen.Mijn beste
vriendin Demi gaat ook naar lek en Linge.
Dus nu heb ik ook altijd iemand om mee te
fietsen. Ik ga havo-vwo doen. En wil heel graag
het tweede jaar vwo gaan doen. Ik zal de basisschool en de meesters best wel gaan missen.
Maar ook heb ik reuze veel zin in lek en Linge.
Ook willen we in deze uitgave van onze onvolprezen dorpskrant u en jullie weer een kijkje in
de andere groepen geven. Zomaar een greep
uit de diverse activiteiten.
In groep 5 en 6 schrijven enkele leerlingen het
volgende:

Als je rekenen goed kunt, krijg je een
route boekje. Dan moet je de belangrijkste
dingen meedoen met rekenen. Achterin je
route boekje heb je extra werk,
dan moet je wel eens je hersens
kraken.
Voor taal krijg je moeilijker leerstof van de juf, o.a.
genaamd taalmeesters. De
leerstof bevat taalopdrachten
van hoger niveau.
Je moet 2 bladzijden maken,
meestal heb je daarna geen
tijd meer over. Maar soms wil
je een keer iets makkelijker
maken dan maak je stiekem
geen bladzijde.
Weer andere schrijven:
Als wij klaar zijn met ons werk,
dan mogen we vaak werken aan
een land dat we zelf ontworpen
hebben. We moeten bedenken wat
voor dieren er leven, en wat voor
planten er groeien. Als we dat
gedaan hebben moeten we die
dieren en planten in groepen gaan verdelen.
Tot nu toe vinden we het super leuk om te
doen. Als we klaar zijn mogen we het voor de
klas presenteren.
Op een dag is heel groep 5-6 aan het bakken
geweest. Het zijn echte talentjes! De mix bleef
in de kom, de eieren niet allemaal maar ja dat
is dan ook best moeilijk. De cakejes waren
heerlijk (het beslag trouwens ook). Juf Relie
heeft ze voor ons in de oven afgebakken. Toen
we klaar waren, hebben een paar kinderen
perfect opgeruimd en afgewassen

Van groep 3 en 4 lezen
we
het
volgende:
We hebben pas een heel
leuke rekenles gehad.We
zijn begonnen door in de
klas bouwtekeningen voor
nieuwe schoolpleinen te
maken. Daarna zijn we naar
buiten gegaan en hebben
we de pleinen nagemaakt.
We hebben uitgerekend
hoeveel tegels we nodig
hadden voor elk plein.
Om een schoolplein horen
hekken, daarom hebben we
ook uitgerekend hoeveel
hekken wij nodig hadden.
Natuurlijk moeten tegels
en hekken betaald worden,
daarom hebben we berekend hoeveel elk
schoolplein kost. Door de foto’s te bekijken,
kunt u zien wat wij gedaan hebben.

En we hadden nog een extra feest! Groep
1 en 2 hebben gewerkt met het thema ‘een
nieuw jaar’. Dat thema is feestelijk afgesloten
met een feestje! Uiteraard horen er gasten
te komen op een feestje en daarom zijn de
kinderen van groep 3 en 4 uitgenodigd. Op de
uitnodiging stond dat iedereen verkleed naar
het feest mocht komen en dat is gebeurd! We
hebben op het feest gezongen, de polonaise
gelopen, een lekkere knabbelketting gemaakt,
de film ‘Pietje Bell’ gekeken en spelletjes op
het plein gedaan. Wij hebben genoten van het
feest.

HET ADRES VOOR UW AFVAL
TRANSPORT, CONTAINERS EN AFVALVERWERKING
Diefdijk 30 – 4145 MJ Schoonrewoerd
Telefoon: 0345-641266; Fax: 0345-642440

5NIVHOUDTUWWOONLASTENLAAG
Û

)36//25

$%7).34

ERK
INSTOOGM
FTGEENW
ENVANÛ
5NIVHEE
HT
UC
VR
E
T«D
$AARPLUK

2KFS)BHPMOLKDDBBCQBBK?BQOLRT?>>OBKDBABDBK>ASFBPSLLORT
EVMLQEBBHBKTLLKSBOWBHBOFKDBKFK@LJ?FK>QFBJBQI>DBHLPQBK
7LA>QRJBBOLSBOELRAQSLLORTAOLLJERFPÚ
)>>QPKBIRFQOBHBKBKELBI>>DRTTLLKI>PQBKWFGK (LJI>KDPLM
LKP2KFS H>KQLLO?FGRFKAB?RROQLCHFGHLMTTT RKFSB KI

5NIV,EKSPRONG
*CCP@PMCI />>AERFPMIBFK 
*MNGI KK>S>KROBKPQO>>Q 
&MSRCL 0@ELLIPQO>>Q 

Groep 1-2 heeft ook een en ander meegemaakt en van één van die leuke onderwerpen
willen ze u het volgende vertellen.
Lekker Lente.
Wat een speurneuzen zitten er in groep 1 en 2!
Begin maart hebben we met onze groep een
lentewandeling gemaakt, de kinderen mochten
op zoek naar de lente. Alle tuinen waar we
langs liepen werden zorgvuldig bekeken en het
duurde niet lang of er werd van alles ontdekt!
Sneeuwklokjes, hyacinten, blauwe druifjes,
tulpen, groene knopjes aan takken en bomen,
en toen het even heel stil was, hebben we zelfs
de vogeltjes al horen fluiten.
We hebben overal foto’s van gemaakt en weer

op school hebben de kinderen een mooie
lentehoek ingericht. En toen aan de slag! We
hebben de lentebloemen goed bekeken en ze
met allerlei materialen nagemaakt. We hebben
de namen geleerd, gestempeld en geschreven.
We hebben de groei bijgehouden van een
hyacint en we hebben gezaaid. U raadt het al,
onze klas is in een bloementuin veranderd.
Tot zover onze berichtgeving van de afgelopen
periode. We zijn nu volop bezig met het
project: Ik hou van Holland. In de volgende
Klepper leest u er vast meer over.
Met vriendelijk groet,
ook namens de collega’s,
Hans van Snippenberg
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Bij handelsonderneming Hans Horden kunt u terecht voor alle nieuwe en
gebruikte tuin- en parkmachines. Ook verricht ik reparaties en onderhoudsbeurten 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
Bertolini
Rotec
Castelgarden
Makita

*
*
*
*
*
*
*
*

trilplaten
tuinfrezen, vingerbalkmaaiers, veegbezems, e.d.
doorslijpschijven (staal, steen, beton en rvs)
boren (hout, ijzer, beton en staal)
grasmaaiers (loop- en zitmaaiers)
houtversnipperaars
bosmaaiers
kettingzagen

H.S.S.C. ‘61 viert 50
jarig bestaan met
knallende feestweek

Spadel geeft
weekend weg!

Van 20 tot en met 28 mei 2011 viert de voetbalvereniging uit Hei- en Boeicop haar 50-jarig
bestaan. Om nog niet alles prijs te geven volgt
hier een beknopt overzicht van het programma.
Vrijdag 20 mei: Oranje-Zwart-Feest met
Wolter Kroes! Onder begeleiding van de
geweldige band 'Total Eclipse' gaat het dak er
natuurlijk helemaal af!
Zaterdag 21 mei: Een uitdagende sportdag.
Wellicht met onderdelen die men nooit eerder
op de Heicopse velden heeft gezien. :)
Maandag 23 mei: De officiele receptie.
Iedereen met een H.S.S.C.-hart hoort hier
natuurlijk bij te zijn.

Een romantisch weekend in haar favoriete stad
voor 2 personen is gewonnen door Christina
Lee. Het enige wat ze hoefde te doen was
twee 1,5 liter flessen Spa Reine kopen bij de
Dagwinkel in Schoonrewoerd en de kassabon
aan het wedstrijdformulier bevestigen.
Door Tineke van der Heijden werd zij als
winnaar uit de vele inzendingen getrokken.
Deze actie werd mogelijk gemaakt door Spadel
in samenwerking met:

Dinsdag 24 mei: 7x7 Toernooi. Een toernooi
vol familie, vrienden en kennissen.
Woensdag 25 mei: Kindermiddag en Cafévoetbal. Het optreden voor de Kindermiddag
houden we stiekem nog even geheim.
Donderdag 26 mei: Een Playbackshow avond
met vele speciale acts!
Vrijdag 27 mei: Bounzloverz! 'Welcome to
the Jungle'. DJ Boog en DJ/MC Villain. Binnenkort weer een filmpje op Youtube ;)
Zaterdag 28 mei: Familiedag XXL.
Wil je meer weten van alle activiteiten in de
komende feestweek? Kijk dan regelmatig op
www.hssc61.nl

Ad & Tineke’s dagwinkel
Dorpsstraat 11, 4145 KA Schoonrewoerd.

advies – levering – verhuur – service – reparatie – laswerk – vca keuring
Onderhoudsbeurten
Het zaagseizoen is weer begonnen. Laat daarom
uw kettingzaag controleren voor uw veiligheid en het behoud
van de machine.

Maak alvast telefonisch of online een afspraak voor de jaarlijkse
onderhoudsbeurt van uw grasmaaier en uw eventuele andere
machines. Speciaal hiervoor kunt u gebruik maken van onze
gratis haal- en brengservice.

Schaikseweg 82a 4143HH Leerdam – 0345-642164 – 06-23801414
Openingstijden: ma/wo/do 18.45–21.45, di/vr 8.00- 18.00, za 8.00-17.00

www.gengtuinenparkmachines.nl
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Noach
school
In de vorige Klepper heb ik wel heel veel ruimte
ingenomen met alles wat er te vertellen was
over onze school... Kerstfeest en viering in de
dorpskerk, nieuwe leerlingen, 100 jaar Noachschool, de ouder-tevredenheids-peiling, de
open morgen en de nieuwe site www.noachschool.nl. De halve Klepper was gevuld met
nieuws van de beide basisscholen. Deze keer
houd ik het korter.
In de week van D.V. 6 t/m 11 juni 2011 vieren
we ons jubileum. Dat wordt een geweldig
feest. Op veel feesten komt een ‘wist u dat…?’
voorbij. Ik sluit me graag bij die traditie aan,
om u zo op de hoogte te brengen van wat er
zich in de afgelopen periode allemaal op de
Noachschool heeft afgespeeld!
Wist u dat...?
• dit de eerste keer is dat ik een ‘wist u dat…?’
in de Klepper schrijf?
• we al jaren studenten van de lerarenopleiding binnen onze school opleiden?
• wij vanaf nu een officieel gecertificeerd
opleidingsinstituut zijn voor studenten van
de Christelijke Hogeschool Ede?
• wij twee juffen hebben die hun diploma
Lichamelijke Opvoeding in de basisschool
hebben gehaald?
• zij daar wel anderhalf jaar voor moesten
studeren?
• het nu te hopen is dat de sportzaal van
Schoonrewoerd snel wordt gebouwd?!
• Juf Sigirid en meester Tedo nu gediplomeerd leraar zijn?
• Juf Sigrid nu een eigen groep 2 heeft in het
mooie Ameide?!
• we al 11 aanmeldingen binnen hebben voor
de nieuwe kleutergroep?
• we daar erg blij mee zijn?
• de plannen voor de nieuwe Noachschool
steeds meer vorm krijgen?
• de Cito Eindtoets rond het gemiddelde
scoorde?
• wij daar, met al onze zorgleerlingen,
tevreden mee zijn?
• alle leerlingen van groep 8 inmiddels
aangemeld zijn bij de school van hun keuze?
• zij zich nu gaan voorbereiden op het schoolkamp en de musical?

• wij op school biddag hebben gevierd naar
aanleiding van het thema van de HGJB
‘Ontzag-wekkend’?
• het ieder jaar weer fijn is met elkaar te
bidden en danken?
• ouders, opa’s en oma’s op donderdag 3
maart op school kwamen voor de open-lesmorgen?
• zij toen bij hun (klein)kinderen in de klas
kwamen werken?
• de tijden toch wel veranderd zijn?
• op deze morgen iedereen enthousiast was
en zowel jong als ouder met veel plezier
naar school ging?

• de leerkrachten het leuk, maar ook wel een
beetje spannend vinden, als (groot)ouders
in de klas komen voor een les?
• de ooievaars de lente in hun kop(jes)
hebben?
• dit ook bij het jeugdjournaal bekend werd?
• zij voor de begrijpend lezen methode
‘Nieuwsbegrip’ op de Noachschool een
uitzending voor het jeugdjournaal kwamen
filmen?
• de leerlingen zich echte filmsterren voelden?
• het verwijderen van een ooievaarsnest je
duur komt te staan?
• we op vrijdagmiddag weer heerlijk met
elkaar knutselen?
• wij dat atelier noemen?
• de leerlingen van de Noachschool hier ieder
jaar mateloos van genieten?
• de leerlingen zelf mogen kiezen welke
opdrachten ze willen doen?
• we daarmee aansluiten bij talenten van
leerlingen?
• wij dit echt belangrijk vinden en er energie
van krijgen?
• de kleuters op bezoek zijn geweest bij de
bibliotheek?
• zij daar ook over werken in de klas?
• de toetsperiode voor alle groepen net achter
ons ligt?
• we met de analyse van de resultaten van
taal, lezen en rekenen verbeterplannen
maken?
• de viering ‘100 jaar Noachschool’ van D.V. 6
t/m 11 juni nu wel erg dichtbij komt?
• het thema ‘ONDERWIJS DOOR DE JAREN
HEEN’ is?
• de commissie met heel veel plezier en
enthousiasme aan dit projectfeest werkt?
• we uit dankbaarheid aan God een week
feest voor het hele dorp vieren?
• op donderdag een sport- en spellendag
voor alle kinderen van Schoonrewoerd in de
basisschoolleeftijd wordt georganiseerd?
• we blij zijn dat de kinderen van de Regenboog
ook meedoen?
• er mensen van allerlei sportverenigingen
clinics komen geven?
• we u allen op 6 juni om 17.00 uur uitnodigen voor een hapje en een drankje op de
Noachschool?
• we om 18.30 uur van school vertrekken
naar de dorpskerk?
• we om 19.00 uur een feestelijke viering in
de dorpskerk houden, om de Heere God de
eer te geven voor Zijn goede zorg?
• we ook u verwachten tijdens de festiviteiten?

• op D.V. zaterdag 11 juni een reünie organiseren waar we heel veel belangstellenden
hopen te ontmoeten?
• u zich op kunt geven voor de reünie via
www.noachschool.nl,
www.schoolbank.nl
en www.noachschool.hyves.nl?
We gaan richting de zomer, heerlijk buiten
leven, spelen op straat, genieten van al het
mooie wat de Heere God gemaakt heeft.
Ook een gezellige tijd op school met onder
andere schoolkamp voor groep 7/8, feestweek,

schoolreis en de jaarlijkse meesters
juffendag. We hebben er zin in!

en

Een vriendelijke groet,
namens alle meesters en juffen,
Kees de Korte, directeur Noachschool

Knutsel-middag
Voor alle kinderen van de basisschool.

Woensdag-middag
20 april 2011
van 14:00u tot 16:00u
Party-centrum.
Zoals altijd is er iets te eten en drinken.
Entree
leden 1 euro
niet-leden 2 euro.

de activiteiten-commissie

De wonderen zijn de wereld nog niet uit
Ieder jaar op 31 december luidt onze vriendengroep in Hei- en Boeicop het oude jaar
samen uit. Dat gebeurt door het schieten van
carbid. Hiervoor wordt een melkbus gebruikt.
’s Ochtends had ik al met mijn neef geschoten.
Alles ging prima. Een bijzonderheid die dag
was het weer. Het was namelijk heel erg mistig
en achteraf is dat waarschijnlijk de oorzaak
van mijn ongeluk geweest.
We hadden drie melkbussen. De deksels lagen
eraf. Een vriend van me ging alvast water halen,
want dat is nodig voor de ontsteking van het
carbid. Ik wist niet meer welke deksel op welke
bus paste, dus met een klap sloeg ik ze er een
voor een op om te kijken of ik de goede deksel
op de goede bus had. Toen ik bij mijn eigen
melkbus kwam, is het gebeurd. Een geweldige
knal en een enorme dreun tegen mijn hoofd,
waar ik me niets meer van herinner. Achteraf is
waarschijnlijk een restje carbid van ’s ochtends
dat vochtig was geworden door de dichte mist,
de oorzaak van mijn ongeluk geweest.
De ambulance bracht me naar het Anthoniusziekenhuis in Nieuwegein. Na anderhalf uur
wisten ze het daar ook niet meer en moest ik
naar het UMC Utrecht. Ik weet hier niets meer
van, maar hoorde alles later van anderen. In
Utrecht heeft een team van een neurochirurg,
neuroloog, plastisch chirurg en kaakchirurg
me geopereerd. Mijn voorhoofd was verbrijzeld, ik had hersenbeschadigingen, een schedelbasisfractuur en mijn oogkassen, kaken en
jukbenen waren gebroken. Heel gek was, dat
mijn neus en mijn tanden niets mankeerden.
Waarschijnlijk heb ik mijn hand daar in een
reflex voor gehouden, want de zijkant van mijn
linkerhand was blauw.
Na een operatie van tweeëneenhalf uur ben ik
naar de IC-afdeling gebracht. In het AZ een
high-tech afdeling met de nieuwste snufjes.
Iedere patiënt heeft zijn eigen verpleger
of verpleegster. De dokters zitten achter
computers. Mijn lichaam werd aangestuurd
door allerlei machines, een hersendrukmeter,
bloeddrukmeter, acht infusen en nog van alles.
En ik weet nergens van. Het enige wat ik weet,
is dat mijn leven is gered door dokter Gosselaar,
de beste neurochirurg die er is. Niemand, ook
hijzelf niet, had gedacht dat ik het zou redden
en dat ik de operatie zou overleven. Omdat
hij zo goed is en zo geconcentreerd zijn werk
heeft gedaan, kan ik het navertellen. Ik ben
hem eeuwig dankbaar.

Mijn littekens zijn dicht. Overdag loop ik
met een gipshelm op. In het ziekenhuis heb
ik trombose aan beide armen gekregen.
Daar heb ik nog pillen voor. Gevolg van die
trombose was, dat ik het infuus in mijn hals
kreeg. Daar moet je even aan wennen, maar
het is best te doen. Nu is hij er alweer uit.
Totaal ben ik 8 dagen in kunstmatige slaap
gehouden en heb ik 33 dagen in het ziekenhuis gelegen. Ik wacht nu op een oproep van
de plastisch chirurg. Die moet gaan kijken of
er voldoende huid op mijn voorhoofd zit om
een nieuw voorhoofd te maken. Het moet
natuurlijk niet zo zijn, dat mijn wenkbrauwen
boven op mijn hoofd komen te zitten. Als er
genoeg huid is, dan moet ik weer geopereerd
worden en krijg ik waarschijnlijk een kunststof
voorhoofd, of titanium. Dat is een kwestie van
drie of vier dagen in het ziekenhuis. Dan ben ik
zogenaamd klaar.
Graag zou ik iedereen willen bedanken, die op
een of andere manier aan me gedacht heeft. Ik
heb bijna 100 kaarten gekregen, fruitmanden,
snoep en telefoontjes (via mijn ouders). Het is
teveel om op te noemen. Heel, heel hartelijk
dank.
Martien Horden

Samenloop voor hoop
Op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni 2011 zal er
een aktie plaatsvinden voor het goede doel:
KWF Kankerbestrijding. De lokatie is één van
de voetbalvelden van de vereniging ‘Leerdam
Sport’ te Leerdam. Tijdens de bovenvermelde
aktie wandelen de teamleden afwisselend rond
het voetbalveld. Deelnemende teams kunnen
bestaan uit faimileleden, vrienden, kennissen,
buren, collega’s, mensen uit het stamcafé,
leden van een stichting, donateurs van een
stichting, enzovoort. De organisatoren van
het lokale wandelevenement ‘Samenloop voor
Hoop’ willen zo veel mogelijk geld voor bovengenoemd doel inzamelen.
Teamleden die niet wandelen kunnen samen
met het publiek genieten van de vele nevenactiviteiten, de kraampjes en de optredens van
artiesten. Er zijn al toezeggingen van ‘Cash
on Delivery’ met Jacqueline van der Griend,
‘Just4fun’, Dewi Gieltjes en Simone Nijssen.
Tijdens de openingsceremonie zullen ‘survivors’
(mensen die de zieke kanker hebben overleefd)
het eerste rondje wandelen. Als het donker is,

volgt een indrukwekkende kaarsenceremonie.
De kaarsen worden opgedragen aan een
kankerpatiënt of een ex-patiënt. Bij de feestelijke slotceremonie lopen alle deelnemers
gezamenlijk de laatste ronde. Er hebben zich
inmiddels 33 teams aangemeld. Een prachtig
resultaat!
De komende maanden zijn er allerlei activiteiten gepland om extra geld binnen te halen.
Op 27 mei aanstaande is er een benefietconcert te Asperen (restaurant ‘De Schiltkamp’).
Het christelijk gemengd streekkoor ‘Song of
Joy’ organiseert dit contert o.a. met de bekende
baritons Marco Bakker, Ernst-Daniël Smid en

Henk Poort. Ook zal er een benefietvoetbalwedstrijd gespeeld worden op 15 juni tussen
de verenigingen ‘LRC’ en ‘Leerdam Sport’.
Ambassadeurs:
burgemeester
van
de
gemeente Leerdam Victor Molkenboer, oudkeeper van het Nederlands elftal Hans van
Breukelen en internist-oncoloog Maikel van
Bokhoven.
Verdere inlichtingen kunt u krijgen op www.
samenloopvoorhoop.nl/leerdam of bij Ruud
Kooyman, Donk 68 te Leerdam (0345 615556).

Wees welkom!
U hebt vast wel eens gehoord van Witte Donderdag, van Goede Vrijdag en van Stille Zaterdag,
maar heeft u die dagen wel eens beleefd?
Wij nodigen u van harte uit om de stille week en de paasdienst(en) met ons mee te maken. Al
wordt Kerstmis vaak uitbundiger gevierd, eigenlijk is het verhaal van Jezus’ lijden en opstanding
nog vele malen wonderlijker en troostrijker. De Goede Week heeft als zwaartepunt het Triduüm
Sacrum dat bestaat uit de drie dagen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.
Wees welkom!
Over het themaMijn sterkte, mijn God, mijn licht.
In de Stille Week proberen we iets te begrijpen van de weg die Jezus Christus gegaan is toen Hij
de confrontatie met het kwaad aanging.
***
21 april 2011 – Witte Donderdag
Viering Heilig Avondmaal
Nacht van gedenken
Predikant: ds. G.M. van den Berg-de Haan
Aanvang: 19.30 uur
Jezus deelt voor de laatste keer met zijn discipelen brood en wijn en draagt hen op dat te blijven
doen, ter herinnering aan wat Hij gedaan heeft.
Juist daarom delen wij in deze dienst brood en wijn.
***
22 april 2011 – Goede Vrijdag
Door het angstland
Predikant: ds. G.M. van den Berg-de Haan,
M.m.v.: leden van de liturgiecommissie
En Chr. Gem. Koor “Zout”
Aanvang: 19.30 uur
In de stilte waarmee we donderdagavond de kerk verlaten hebben, komen we deze avond de
kerk binnen en bereiden ons voor op deze dienst. Het koor Zout zingt tijdens de dienst een aantal
liederen ter ondersteuning van het verhaal van het lijden.
Nadat de laatste woorden die Jezus sprak, gelezen zijn, wordt de paaskaars gedoofd.
***
23 april 2011 – Stille Zaterdag
Wonderlijke macht
Predikant: ds. G.M. van den Berg-de Haan
Aanvang: 22.30 uur
We beginnen in stilte, en zonder het licht van de Paaskaars.
We richten ons op het licht dat de duisternis doorbreekt, teken van het leven dat de dood
overwint.
***
WEES WELKOM in de Gereformeerde Kerk van Schoonrewoerd.

Na de zomervakantie BSO in Schoonrewoerd?
Dat is wel de insteek van ouders en scholen
uit Schoonrewoerd en Zijderveld. Zo bleek op
29 maart tijdens de informatie-avond van de
SKCN over dit onderwerp, waarop 16 ouders
en 5 vertegenwoordigers van de scholen
aanwezig waren.
Tijdens de informatie-avond vertelde Liesbeth
Mouthaan (peuterleidster op de Klimaap, pedagogisch medewerkster bij de BSO in Asperen)
uitgebreid over het reilen en zeilen op de
buitenschoolse opvang (BSO) in Asperen:
Hoe zij en haar collega begin van de middag al
beginnen om de voetbalkantine waarin de BSO
gevestigd is om te toveren tot een gezellige
plek voor de kinderen. Dat de kinderen bij
school worden opgehaald, met z’n allen naar
de opvang wandelen, dan wat eten & drinken
(omstebeurt met de afwas moeten helpen)
en daarna meedoen met de thema-activiteit
of lekker zelf gaan spelen. Tegen 5 uur is er
voor iedereen nog een stukje fruit en tussen 5
en (uiterlijk) half 7 worden de kinderen weer
opgehaald. In de schoolvakanties komen de
kinderen de hele dag, dan worden er speciale
activiteiten en leuke uitjes georganiseerd.
Er was ruim de tijd voor vragen: Is het niet
rommelig dat er vanaf 5 uur steeds ouders
komen binnenvallen? Nee, dat is niet rommelig
of storend, juist fijn dat er voor iedere ouder
tijd en aandacht is om te vertellen hoe het
is gegaan of wat er is gebeurd. Mogen de
kinderen ook bij vriendjes spelen? Ja, als
dat met de ouders zo is afgesproken mogen
kinderen van 9 jaar en ouder ‘de wijk in’ of bij
een vriendje/vriendinnetje spelen. Kan er op
de BSO ’s avonds ook worden gegeten? Nee,
dat wordt niet aangeboden. Hoe zit het met
vervoer bijvoorbeeld vanuit Zijderveld naar
een BSO in Schoonrewoerd? Taxi vervoer is
erg prijzig, maar zelf regelen is ook mogelijk:
vanuit een school in Leerdam brengen de
ouders die ook de tussenschoolse opvang
verzorgen de kinderen bijvoorbeeld na school
naar de BSO… Veel vragen, veel antwoorden
en een heleboel enthousiasme voor een BSO
in Schoonrewoerd. Liefst meteen na de zomervakantie al!
‘Maar…’ zei Willemien Ausems, directeur
van SKCN: ‘Er zijn bij SKCN op dit moment
nog
onvoldoende
aanmeldingen
binnen
om al met de voorbereidingen voor een

BSO
in
Schoonrewoerd
te
beginnen!’
Pas vanaf ongeveer 8 kinderen per opvangdag
kan een BSO zichzelf financieel bedruipen, en
dat is een eis waar SKCN niet onderuit kan en
wil. SKCN is wel bereid te starten met een BSO
voor een beperkt aantal dagen, bijvoorbeeld
alleen de maandag, dinsdag en donderdag.
Dat opent perspectieven! Dus bij deze een
dringende oproep aan alle Schoonrewoerdse,
maar ook Zijderveldse ouders: Denkt u op
korte (of langere) termijn voor uw kinderen
gebruik te willen maken van buitenschoolse
opvang in Schoonrewoerd? Schrijf ze dan nu
in!
Op 2 mei bekijkt SKCN het aantal inschrijvingen opnieuw en beslist dan over de vraag:
Na de zomervakantie een BSO in Schoonrewoerd?
Het informatiepakket met aanvraagformulieren (1 per kind) is telefonisch aan te vragen
bij SKCN 0345 639 555, of via info@skcn.nl.
Carolien de Kort

Nieuwsbrief april – mei 2011 Ad & Tineke’s dagwinkel .
Feestdagen:
Zoals gewoonlijk zijn wij gesloten op Goede Vrijdag na 18.00 uur. Ook op 30 april Koninginnedag zijn
we gesloten. Tijdens de jaarmarkt sluiten we om 13.00 uur.
Duinrell spaaractie:
Bij besteding van € 5.00 ontvangt u een stempel. Tegen inlevering van een volle kaart met 20
stempels ontvangt u van ons een gratis toegangskaart t.w.v. € 18.00 .
Thuisbezorgen van boodschappen.
In Schoonrewoerd bezorgen we uw boodschappen gratis thuis. Buiten het dorp zijn de kosten € 2.50
TNT servicepunt:
Bijna alle medewerksters hebben hun TNT certificaat behaald. De basiskennis is in huis. De praktijk
is soms best wel lastig. We doen ons best. U kunt bij ons terecht van postzegel tot pakket.
Stomerij:
Voor woensdag 12.00 uur ingeleverd betekent de woensdag daarna weer schoon ophalen.
Medewerksters:
Marcelle gaat trouwen en bovendien gaat ze voor een vaste baan in het onderwijs. Zij gaat ons dan
ook verlaten. Ook Stefanie stopt er tijdens haar 6 maanden durende stage voorlopig mee.
Websites:
Bezoek onze website www.dagwinkelschoonrewoerd.nl of één van onze landelijke websites
www.dagwinkel.nl en www.lekkermakkelijk.nl of www.slimsparen.info voor het laatste nieuws.
Dagpas.
Meer dan 500 personen maken gebruik van de dagpas. U kunt sparen voor mooie cadeaus. Kijk
hiervoor op www.slimsparen.info Ook is er een map in de winkel die U kunt inkijken.
Een catalogus wordt er niet gemaakt. Immers: modellen en types van apparaten veranderen erg snel.
Sparen voor je club, school of instelling.
U kunt Uw spaarpunten ook bij laten schrijven op een aparte DAGPAS. Iedere club, school of
instelling kan zo’n DAGPAS laten aanmaken, die bij ons in de winkel blijft.
De Gereformeerde Kerk is één van de plaatselijke instellingen die meedoet. Iedere maand worden de
gespaarde punten verrekend met de bij ons gehaalde boodschappen.
Taart van de maand.
In 2011 gaan wij opnieuw iedere maand iemand verrassen met de “DAGWINKEL TAART VAN DE
MAAND”. U bepaalt wie deze taart verdient. Heeft iemand iets bijzonders meegemaakt, een
bijzonder jubileum gevierd, of vindt U dat iemand, bijvoorbeeld een vrijwilliger, deze taart om welke
reden dan ook verdient? Vul het formulier vanaf onze site in of vraag ernaar in de DAGWINKEL.
Huis aan huis verkoop:
Wilt Uw club, school of kerk een leuke huis aan huis verkoop activiteit organiseren. Vraag naar onze
mogelijkheden. We leveren de goederen altijd tegen inkoopprijs. Stroopwafels, toiletpapier en
tuinaarde zijn de afgelopen weken huis aan huis aan verkocht.

Graag tot ziens, Ad & Tineke de Jong. Dorpsstraat 11 4145 KA Schoonrewoerd
info@dagwinkelschoonrewoerd.nl Tel 0345 641202

Burgerlijke stand
Geboren

Getrouwd
25 februari Arjan & Carola den Braber van
Zuilen, uit Hei- en Boeicop.

2 februari Bram Gertjan, zoon van Sjon en
Marit Sterk, broertje van Andreas en Dave
Overleden
25 januari is in de leeftijd van bijna 91 jaar
Cathreina de Jong, weduwe van Jan Bogerd,
overleden. Ze woonde op Overheicop, de
laatste jaren in het Emmahuis in Leerdam.
14 februari is op 90-jarige leeftijd is overleden
Adriaantje Brouwer-de Leeuw overleden.
Ze was hier geboren en getogen en nu
begraven. Ze was al jaren weg uit Schoonrewoerd, de laatste jaren woonde ze in een
verzorgingshuis in Zoetermeer.
Verhuisd naar Schoonrewoerd
• D. Pattiradjawane vanuit Leerdam naar Kon.
Wilhelminastraat 4E.
• Nanlohy met Jacky (12) en Miquel (10)
vanuit Leerdam naar Kon. Wilhelminastraat
14.
• Cornelis en Lydia Kool vanuit Leerdam naar
Kerkweg 7.
• Nynke Bel en Harald van Santen vanuit
Utrecht naar Schaikseweg 78.
Jarig/Jubileum
Arie Heykoop van de Kerkweg, die nu op het
Hoogeind woont, is 95 jaar geworden.
7 maart waren Floor en Sijs Brouwer uit de
Kalverweg 55 jaar getrouwd.
5 april is Lena van Klei 98 jaar geworden.

25 maart Erwin Vink & Angela Hennipman,
Kon. Julianastraat 3.

17 maart Wilco Boogaard & Petra Verkaik, Dorpsstraat 20.

Presentatie Fotoboek Schoonrewoerd
Vrijdagmiddag 8 april was het dan
zover. Na drie jaar hard werken
was het fotoboek “Schoonrewoerd
1880-1980” klaar en werd het
gepresenteerd aan de makers.
Het boek verschijnt als deel 7 in
de Historische Reeks Leerdam,
uitgegeven door de Historische
Vereniging Leerdam.
In het boek “Schoonrewoerd
1880-1980” bladeren we door
de fotoalbums van een aantal
Schoonrewoerders. We nemen
een kijkje in het leven van deze
mensen. We zien wat er in
honderd jaar veranderd is op het
gebied van kleedstijl, arbeidsomstandigheden, gewoontes en gebruiken. Het
gaat niet over de grote geschiedenis, maar de
invloeden hiervan kunnen we wel terugzien in
het dagelijks leven.
Het boek is samengesteld door Trudi Middelkoop, terwijl Jan van Frankenhuyzen voor de
bewerking van de foto’s zorgde. Verder werkten
mee Aartje Rijneveld, Erik van Merkerk, Jojada
Verrips en Johan de Leeuw.
“Schoonrewoerd 1880-1980” heeft een omvang
van bijna 400 pagina’s, bevat ca. 750 foto’s en
is in groot formaat geheel in full colour uitgevoerd.
De realisatie van dit fotoboek werd mede
mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van
het Coöperatiefonds van de Rabobank Vijfheerenlanden, Van der Wal Interieur-adviseurs en
Van Buuren Fruit.
Het grootste deel van de oplage is inmiddels
verkocht, maar voor geïnteresseerden zijn er
nog exemplaren beschikbaar.
De prijs van het boek bedraagt EUR 37,50 en
is verkrijgbaar bij de Historische Vereniging
Leerdam, via de winkel op de website www.
historischeverenigingleerdam.nl of bij het
secretariaat, jjbraam@hetmet.nl of telefoon
(0345) 61 36 83.
Het is ook nog mogelijk, zo lang de voorraad
strekt, het boek te kopen tijdens de Jaarmarkt

in Schoonrewoerd op 3 juni. U vindt de kraam
van de Historische Vereniging Leerdam in de
Kalverweg.

Ouderenkontakt
Zaterdag 2 april jongstleden was het zover:
de jaarlijkse verkoopmiddag van het ouderenkontakt. Van tevoren waren alle bloemstukken weer gemaakt, dat levert altijd al een
heleboel gezelligheid op. De zaal was netjes
ingericht en iedereen had er veel zin in. Het
was een prachtige zaterdag, dus veel mensen
waren buiten bezig in de tuin, of de schuur aan
het opruimen of lekker aan het wandelen en
fietsen, maar gelukkig wisten ook veel mensen
de weg naar het Partycentrum wel te vinden.
Het werd een reuze gezellige middag.
Woensdag 25 mei hopen we met de
weer op reis te gaan. We houden de
ming nog even geheim, maar u kunt
van zijn dat er weer iets bijzonders
zocht. Voor het reisje wordt u apart
digd.

ouderen
bestemer zeker
is uitgeuitgeno-

De open eettafel is de komende maanden op 5
mei en 16 juni. Iedere woensdagochtend is er
ouderengym in het Partycentrum. We hopen u
bij gelegenheid te ontmoeten bij een van onze
activiteiten.
Het bestuur van het ouderenkontakt

De Rommelschuur
Twee keer per maand is het een
gezellige drukte in en rond de
Rommelschuur op Overheicop.
Elke tweede en laatste zaterdag zijn we open
van 9.00 – 12.00 uur. De mensen komen
overal vandaan en zeker niet alleen uit ons
eigen dorp. Velen komen met grote regelmaat
bij ons kijken. Soms is men op zoek naar iets
speciaals, maar het is ook gewoon leuk om
rond te snuffelen.
In de schuur is van alles te vinden;
serviesgoed, huishoudelijke artikelen,
prullaria, speelgoed, lampen, legpuzzels, elektrische apparaten, campingspullen, oude antieke spulletjes, vazen
enz. Er is ook een ruime keus aan
kleding. Tegenwoordig hebben we ook
vaak nieuwe ongebruikte artikelen,
leuk om cadeau te geven. Buiten
staan de meubels uitgestald, kastjes,
stoelen, tafeltjes enz.
Het is zeker de moeite waard om in
de Boekenschuur te gaan kijken. Er
zijn heel veel boeken in allerlei genres
en alles is goed gesorteerd. In beide
schuren staat de koffie klaar en zo
kan een bezoekje aan de minirommelmarkt
ook leuke ontmoetingen opleveren.
De minirommelmarkt wordt georganiseerd
door de activiteitencommissie van de Gereformeerde Kerk. De opbrengst is voor het onderhoudsfonds van de kerk maar er gaat ook geld
naar goede doelen. Eén van deze doelen is het
OomGanfonds. Met ons geld worden kinderen
uit Indonesië geholpen die b.v. een operatie,

fysiotherapie, een rolstoel of een prothese
nodig hebben. Het fonds wordt geleid door
enkele Nederlandse mensen en we weten dat
al het geld op de juiste plaats terechtkomt.
In de schuur kunt u hierover meer informatie
krijgen. Om de opbrengst voor het goede doel
te verhogen houden we af en toe een verloting
d.m.v. een inschrijflijst. U kunt hier voor één
euro een mooie prijs winnen.

Als u zelf spullen heeft die u niet meer nodig
heeft kunt u ze bij ons brengen in de schuur op
de dagen dat we geopend zijn. Onze openingstijden zijn: 23 april, let op: deze datum komt
in de plaats van 30 april, 14 mei, 28 mei,
vrijdag 3 juni (jaarmarkt) 11 juni en 25 juni.
De maand juli zijn we gesloten.
Voor meer informatie kunt u bellen met onze
contactpersoon: Gerrit Middelkoop, tel. 0345642198.

Uw groenteen fruit specialist
Kwaliteit
is onze garantie
Den Hartog
fruitschuur
Kalverweg 1a (achter het café)
SCHOONREWOERD tel. 0345-641208

ACTIVITEITENKALENDER
april
16 april
17 april
23 april
27 april
29 april
30 april

vanaf 10:00 uur
9:00-12:00 uur
21:00-01:00 uur

mei
14 mei
14 mei
15 mei
20–28 mei
25 mei
27 mei
27 mei
28 mei
juni
3 juni
3 juni
6-11 juni
11 juni
15 juni
17 en 18
22 juni
25 juni

9:00-12:00 uur

9:00-12:00 uur

9:00-12:00 uur
9:00-12:00 uur

9:00-12:00 uur

Lentefeest bij Natuurcentrum De Schaapskooi.
Excursie door het Zouwegebied, Natuur- en Vogelwacht
Mini-rommelmarkt in De Rommelschuur, Gereformeerde Kerk
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
Party centrum: Q-Music
Koninginnedag

Rommel- en activiteitenmarkt.
Hersteld Hervormde Gemeente Schoonrewoerd.
Mini-rommelmarkt in De Rommelschuur, Gereformeerde Kerk
Excursie door het Zouwegebied, Natuur- en Vogelwacht
Feestweek van HSSC’61, programma elders in de Klepper
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
Fluisterboottocht op zoek naar bevers in de Biesbosch.
Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden
Benefietconcert voor de actie “Samenloop voor hoop”
Mini-rommelmarkt in De Rommelschuur, Gereformeerde Kerk

Jaarmarkt
Mini-rommelmarkt in De Rommelschuur, Gereformeerde Kerk
Feestweek 100 jaar Noachschool, met reünie op 11 juni
Mini-rommelmarkt in De Rommelschuur, Gereformeerde Kerk
Benefietvoetbalwedstrijd voor de actie “Samenloop voor hoop”.
De GROTE ACTIE voor “Samenloop voor hoop”.
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
Mini-rommelmarkt in De Rommelschuur, Gereformeerde Kerk

