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L.W.J. Duiker, secretariaat

Hervormde gemeente
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Jannie Abbel
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Agnita de With, voorzitter
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Ouderengym 'In Beweging'
M. van Santen
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642495

Ouderenkontakt Schoonrewoerd
Marian van Es, contactpersoon

641566

Speeltuincommissie
Maurits Oudenaarden
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EHBO Schoonrewoerd
Gert Pluimers, secretaris

Peuterspeelzaal 'De Klimaap'
di en vr, van 8.30 tot 11.30 uur
Rhode van Tol

616228

Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd
Ds. G.M. van den Berg-de Haan
642430
W. Versteeg, scriba
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Hersteld Ned. Hervormde Kerk
J. Vossestein, scriba

642228
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Politie ZHZ bureau Leerdam
GPF Schoonrewoerd
078-6303000
SIA Wandelsportvereniging
Nel van Meeteren
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Adri Bienefelt
643088

voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer honderdenvijf
Feestweek,
tentfeest,
feestelijk,
feesttent,
feestavond,
verkleedfeest,
vuurwerkfeest,…Er
bestaat een computerprogramma waarmee je
heel eenvoudig de woorden die het meest in een
tekst voorkomen (naast ‘en’ en ‘is’ enz.) kunt
laten opzoeken. Ik weet zeker dat bovenstaande
woorden hoog eindigen als we deze Klepper zouden
analyseren. En het was ook een FEEST! Foto’s en
verhalen getuigen hiervan in ruime mate. Heerlijk
om op terug te zien.
Is het alleen maar feest in dit Schone-dorpje? Nee,
maar hier heeft men wel begrepen dat je je successen
moet vieren, dat je eenheid kunt stimuleren door
samen dingen te doen, o.a. samen feest vieren, dat
je elkaar leert kennen door elkaar te ontmoeten en
waar kan dat beter dan op een feest? Samen kunnen
vieren/ samen stil staan bij niet-alledaagse zaken is
pure rijkdom. Het vervult je met trots en warmte.
Daarvan getuigt de bijdrage van de Hervormde
kerk met hun verslag van de ingebruikname van
het kerkgebouw in de nieuwe ‘look’. U hoort het
doorklinken in het stukje van de Regenboogschool,
hoewel die school binnenkort sluit, kijkt men ook
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terug op een rijk verleden van samen leren en
dingen doen. Het feest van iets kunnen doen voor
een ander wordt belicht door Machiel Versteeg, die
met 2 zwagers en een neef de Mont Ventoux opfietste
voor het goede doel, en is zichtbaar in de opbrengst
van de collecte voor de Maag, lever, darm stichting.
En het houdt maar niet op: nieuwe feesten worden
aangekondigd in deze Klepper: de Open deurroute,
de Griekse maaltijd, een heus circus op 8 juli vanaf
15.00 uur met Schoonrewoerdse jonge artiesten. Het
feest van geboorte en nieuwe inwoners vindt u terug
in ‘De Burgerlijke Stand’. En natuurlijk hoort bij een
feest een traktatie: lees over en ga aan de slag met
heerlijk recepten op ‘de groen(t)e pagina’, ga lekker
wandelen en gun uzelf iets lekkers en gezonds bij
‘De Linielanding’ en smul mee in het stripverhaal
rond onze ongeëvenaarde Kip, eh… sorry: Koek.
Een bijzondere traktatievorm is de (hoofd)prijs. Er
waren prijzen te winnen her en der bij feestelijke
gebeurtenissen. De prijswinnaars van de jaarmarkt
staan vermeld in deze Klepper. Ook in onze eigen
Klepperkraam kon je winnen met het kaasraden (
14kg. en 850 g.) en het pijtjesgooien. De winnaar
van het kaasraden was dhr. Santing uit Leerdam.
Een flinke punt kaas was zijn prijs. Kaas van
Verkroost, want nadat we een jarenlange afspraak
hadden met kaasboer Bikker van Schoonrewoerd
moesten we op zoek naar een ander nu Bikker
is gestopt met boeren en kaasmaken. We
waren dan ook heel blij dat kaasverkoper Piet
Verkroost, deze eervolle taak van kaasleverancier
voor
de
Klepperkraam
wilde
overnemen.
Bij het pijltjesgooien was (weer) Jan Zijderveld de
beste. Jan won een cadeaubon.
Tenslotte: bij een feest horen blijde gezichten. Toch
hebben wij ook vermoeide en gefronste gezichten
gezien. O.a. omdat de vele activiteiten wel moeten
worden georganiseerd, liefst door vele handen
(want die maken licht werk) en daarvan kunnen we
er best nog wat gebruiken: in De Dorpsvereniging is
verversing nodig, de Oranjevereniging kan best nog
een handje erbij hebben en ook uw prachtige Klepper
zit verlegen om een nieuw redactielid. Dus… rust
lekker uit in de vakantie en maak daarna ons feest
compleet: klop aan/ meld u aan/ kom eens praten
en kennismaken. Zo blijft het voor iedereen leuk
en wordt het voor u nog leuker in Schoonrewoerd.
Contactpersonen vindt u in het colofon.
Rest mij u een goede zomer toe te wensen.
Jolanda Lemcke.
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 106 is vrijdag 5 september. Klepper
106 zal rond 26 september worden bezorgd.

Zorgbed
Houston
✓ Elektrische hoog/
laag verstelling
✓ Zes kleuren mogelijk
✓ Met wiel en rem
✓ Elektrisch verstelbare
bodem bij rug en
knieholte
✓ Inclusief metalen
bodem
✓ TUV gekeurd frame
✓ Standaard met
papegaai
✓ Maximaal gewicht
patiënt 170 kilo
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ouston is een praktisch zorgbed. Dit elektrisch verstelbare hoog/laag bed met elektrisch verstelbare bodem
biedt u bijvoorbeeld gemak bij zorg in thuissituaties. Er
zijn verschillende bijpassende meubelen leverbaar.

Contact
Den Besten
Burg. Jhr. Hoeufftlaan 10 b
4132 EB Vianen
Tel: 0347-372391

Dorpstraat 55
4145 KB Schoonrewoerd
Telefoon (0345) 64 12 63
E-mail blitterswijksuzuki@planet.nl

WWW.BLITTERSWIJKSUZUKI.NL

[H]EERLIJK
SLAPEN

WATERBED
OF
BOXSPRING?

Kom bij ons proef liggen en voel het verschil tussen een waterbed en
boxspring.
Wij helpen u graag het bed te vinden wat bij u past. U kunt rekenen op een
eerlijk en betrouwbaar advies.
0345-631166

www.vanzantenwonen.nl

De groen(t)e
bladzijde
Deze bladzijde laat iedere keer een andere
groente in de hoofdrol schitteren, met
eenvoudige recepten die iedereen moet kunnen
maken. Met mooie groenten en ingrediënten
uit ons dorp.

Halveer de aardbeien en doe ze samen met de
andere ingrediënten in een grote slakom. Meng
de ingrediënten voor de dressing door elkaar
en doe de dressing over de salade. Serveer
meteen. Gebruik diepe borden of pasta borden,
want het is nogal luchtig.
Het testpanel vond dit een heel vriendelijke
salade, zonder heftige smaken. Lekker!
Aardbeien in de salade, salade met rucola

Vandaag in de hoofdrol: aardbeien
De zomer is aangebroken. Tijd voor
zomerkoninkjes en salades die we buiten op
het terras eten.
Aardbeien in het ontbijt
Volkoren beschuitje, roomboter, aardbeien in
plakjes erop. Voor de liefhebber een heel klein
beetje honing erover, of wat fijngehakte munt
of fijngehakte citroenmelisse.
Aardbeien in
mosterdkaas

de

salade,

salade

met

Recept voor 2 personen als lunch
125 gram aardbeien, gewassen en ontkroond
200 gram ijsbergsla, gewassen
1 handvol spinazie of 2 handvol veldsla,
gewassen
150 gram mosterdkaas in kleine blokjes
50 gram walnoten of cashewnoten, grof gehakt
Voor de dressing:
1 theelepel honing
1 theelepel mosterd (mooi met grove mosterd)
1 eetlepel azijn
3 eetlepels olijfolie extra virgin

Recept voor 4 personen, we aten met 5 personen
hiervan, aangevuld met volkorenbrood met
boerenkaas als lunch
500 gram aardbeien, gewassen en ontkroond
2 stengels bleekselderij, gewassen
2 blad sla, gewassen
3 eetlepels vol ringetjes lente-ui
stevige hand rucola, gewassen
100 gram pecannoten, geroosterd (of walnoten)
Voor de dressing:
1 theelepel karwijzaad
1 eetlepel witte wijnazijn
3 eetlepels olijfolie extra virgin
beetje frambozen of aardbeisiroop
Halveer de aardbeien en doe ze in een grote
slakom. Snijd de bleekselderij in hele fijne
reepjes, dwars op de draden. Snijd de sla
in brede repen. Doe alle ingrediënten in de
slakom. Meng de dressing en doe die over de
salade. Serveer meteen in diepe borden.

Verpleging & Verzorging

schilderwerken
beglazing
totaalonderhoud

“Fijn dat ik nog thuis kan
blijven wonen”
U woont zelfstandig en u hebt extra zorg nodig?
Misschien tijdelijk of voor langere tijd. Verpleging
en verzorging door medewerkers met een
reformatorische identiteit, dat is een vertrouwd idee.
Nijverheidstraat 14 4143 HM Leerdam | tel.: 0345-614494 | fax: 0345-611904
e-mail: info@vidoschilderwerken.nl | internet: www.vidoschilderwerken.nl

Meer informatie? www.rstzorg.nl of bel
0180 - 74 50 10 (Ridderkerk). RST Zorgverleners
biedt ook Huishoudelijke hulp en Kraamzorg.

Het testpanel vond dit een salade voor
volwassenen, met meer pit door de lente-ui en
de rucola. De zesjarige aan tafel heeft eerst
alle aardbeien er tussenuit gesnoept en moest
daarna nog gemotiveerd worden om het groen
te eten.

meer op tussen het zoet, zuur en zout van alle
smaken. Het testpanel vond het “Heerlijk”. Dit
is een salade die sterk van smaak is. Niet bang
aangelegd, dan is dit de zomersalade voor jou!
Neem wel diepe borden, de andijvie is zo luchtig
dat je voor een lunch twee keer opschept.

Aardbeien in de salade, salade met
andijvie

Een fris tussendoortje, aardbei-ananassurprise

Recept voor 2 personen als lunch
300 gram andijvie, gewassen
250 gram aardbeien, gewassen en ontkroond
150 gram rookvlees (van de slager)
100 gram pijnboompitten
Voor de dressing:
5 eetlepels olijfolie extra virgin
2 eetlepels balsamico azijn, heb je dat niet,
gebruik dan liever citroensap dan gewone azijn
2 theelepels honing (van de imker uit het dorp)
1 theelepel mosterd
gemalen peper naar smaak
Rooster de pijnboompitten lichtbruin en laat
afkoelen. Halveer de aardbeien. Ik heb de
kroontjes ook door de sla gedaan. Snijd het
rookvlees in de lengte in plakken van 1,5
centimeter breed. Snijd de andijviebladeren in
fijne reepjes.
Doe in de slakom de andijvie, de pitten en de
aardbeien. Meng in een kommetje de dressing.
Meng de dressing door de salade en serveer
direct. Versier op het diepe bord de salade met
de reepjes rookvlees.
Het snoeper die langsliep in de keuken vond
de andijvie zonder dressing bitter van smaak.
Eenmaal op het bord, viel de bitterheid niet

Recept voor 2 personen
125 gram aardbeien (gewassen, ontkroond)
100 ml ongezoet ananassap (Dagwinkel)
400 ml volle boerenyoghurt
Doe alles in de blender en meng kort. Schenk
het in mooie glazen. Garneer met een rietje en
een aardbei op de rand van het glas.
Twee personen uit het testpanel van vijf vonden
dit zuur en daarom niet zo lekker. Een dubbele
portie ananassap hielp wel. De anderen vonden
het niet zozeer toetje, maar precies zoals de
naam aangeeft een verfrissend tussendoortje.
Ideaal bij 25 graden in de schaduw om een uur
of vier ‘s middags.
Marian Bosma
Gerda van Buuren

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

14. Mijn favoriete vakantie: Zon, zee en strand
of een weekje snowboarden
15. Mijn favoriete muziek: Van alles wat
16. Mijn favoriete broek: Zwarte broek
17. Het leukste in het dorp: Schoonrewoerdse
markt.
18. Dit wil ik worden: Eigenaar van een bedrijf
19. Dit moet anders in het dorp: Niks
20. Tip voor jongeren: Geniet van de kleine
dingen!
21. Volgende vragen aan: Naomi Kemkes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Iris den Braven

Naam:
Leeftijd: 16 jaar
Broers/Zussen: 1 broertje, Niels.
Hobby’s: Winkelen
School: Heerenlanden College
Opleiding: VWO.
Leukste vak op school: Management &
Organisatie
Ik heb een hekel aan: Mensen die hun
ongelijk niet toegeven.
Mijn favoriete sport: Voetbal
Ik kan geen dag zonder: Mijn telefoon
Ik lust geen: Champignons
Ik ben gek op: Uiteten gaan
Ik word kwaad als: Mensen hun beloftes
niet nakomen.
Een slechte eigenschap van mezelf:
Eigenwijs

ADVIES-VERHUUR-REPARATIE-LEVERING-ONDERHOUD-SERVICE

Maak nu een afspraak voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt.

GRATIS haal en brengservice van u tuinmachines.

G en G Tuinmachines Schaikseweg 82B Leerdam 0345-642164
www.gengtuinmachines.nl
info@gengtuinmachines.nl
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Al meer dan 75 jaar goede
voorlichting, een uitstekende
prijs en perfecte service.

Hervormde
gemeente
Ingebruikname kerkgebouw
Ik kan me haast niet voorstellen dat u niet
weet dat het kerkgebouw in de nieuwe “look”
op 20 maart j.l. in gebruik is genomen. Middels
een bijzondere dankdienst, waarin we met
velen van u en genodigden waren, mocht het
een echt dankfeest zijn. De voor ons liggende
dagen, weken en maanden werd er hard
gewerkt om te zorgen dat alles ook echt klaar
zou zijn. En zoals altijd kwamen nog veel dingen
op het laatste ogenblik. Op woensdagavond,
voorafgaande aan de dankdienst, werd de
eerste maar ook gelijk de laatste test gedaan
met de geluidsinstallatie. Dan maar hopen dat
alles blijft functioneren en zal werken. Als één
woord deze dienst zou moeten samenvatten,
denk ik dat “Dankbaarheid” daar het beste bij
past. Dank aan allen, die op welke wijze dan
ook, hun bijdragen hebben geleverd aan dit
geweldige werk. Maar bovenal dank aan onze
God. Alles in het kerk- gebouw is veranderd
maar Hij is dezelfde als altijd.

Wat deden we nog meer?
Tijdens de feestweek veranderde het plein voor
de kerk in een vrijmarkt. Brandweerwagens
stelden zich op in de Dorpsstraat en drommen
mensen kwamen ons dorp bezoeken. ‘t Ja een
uitgelezen kans om ons weer eens te laten
zien. Honderden hamburgers en broodjes
werden ingekocht en bakken maar, vanaf
11 uur. Ongelooflijk dat in een paar uur tijd
zoveel broodjes werden verorberd. En wat is er
mooier om bij deze gelegenheid ook nog eens
de bezoekers de gelegenheid te geven om een

blik in het kerkgebouw te laten werpen.
Ook wist u ons te vinden in de koffiepauze
tijdens de jaarmarkt. We denken dat er circa 600
kopjes koffie verkocht zijn in onze BWK-kraam.
We danken ook alle bezoekers die deze dag
de kerk van binnen kwamen bewonderen.
Geweldig om met mensen in gesprek te zijn.
Mensen voor wie geloof een dagelijks gebeuren
is, maar ook in gesprek gaan met mensen voor
wie God en alles wat daar mee te maken heeft
heel ver weg is. Heerlijk om dan iets te mogen
delen van de Liefde van God, door Jezus
Christus, voor de mensen in deze wereld.
Wat staat er op stapel.
BWK zou BWK niet zijn als er geen dorpsmaaltijd
zou worden gehouden. Op D.V. vrijdag 27
juni zal het kerkplein veranderen in een
Griekse Agora. U kunt van excellente Griekse
gerechten genieten, zoals o.a. gyro’s, souvlaki
en moussaka. Ook dit jaar voor elk wat wils.
Waarschijnlijk heeft u de flyer al ontvangen.
Wij zien uit naar een fantastische maaltijd.
Juist door uw en door jouw aanwezigheid
zijn deze dorpsmaal-tijden altijd geslaagd. Er
is gelegenheid voor ont-moeting met andere
dorpsgenoten. Onder de stilte van de prachtige
bomen en in de schaduw van de eeuwenoude
toren eens wat dieper met elkaar door te

spreken over de dingen van het leven. Of
misschien elkaar eens te vertellen wie God nu
eigenlijk voor u of voor jou is.
Speciaal voor de mannen,
het Mannenevent.
Als je vorig jaar moest missen, noteer dan
alvast deze datum in je agenda. Zaterdag
13 september organiseren we opnieuw een
mannenevent. We verklappen jullie nog niet
alles, maar het heeft te maken met ontmoeting
in de sportieve zin. Meet je krachten eens met
je vader een vriend of wie dan ook.Wie kookt de
beste maaltijd. Wie….?? We informeren jullie
nog wel verder maar blok deze datum vast!!!!
Echt alleen voor mannen, vrienden, vaders
en zonen.
En dan, ook al duurt het nog wel even, op
vrijdagavond 26 september is de jaarlijkse
Fancy Fair. Je zou haast zeggen niets nieuws
dit jaar. Maar toch wel.
Let op jongens en meisjes, ook dit jaar
weer kans om je eigen hut te bouwen.
Neem je vader, buurman of je grote broer mee
om een geweldige hut te bouwen op het plein
voor de kerk. En…. Je mag gewoon blijven
slapen!!
Daarnaast is er een oer Hollandse gebakkraam,
waar je gewoon kan komen eten, nee je hoeft
niet pas om 18.00 uur te eten, want al om
17.00 uur staan we voor u klaar. Natuurlijk
zijn er onze enige echte BWK- burgers, maar
ook bloemen, Home Deco spulletjes en een
kleine rommelmarkt. Ook zijn er weer talenten
en diensten te koop, maar u kunt uw talent
ook aanbieden. Zoekt u dus iemand voor een
klusje waar u zelf niet aan toekomt, laat het
even weten aan Annelies Deij 642545. Heeft u
spulletjes voor de HOME DECO kraam bel even
met Rianne Vollmuller 599530. Ben je creatief
of wil je juist iets leren op dit gebied, bel Rianne.
Het wordt heel gezellig om met veel dames en
misschien zelfs heren een paar avonden bezig
te zijn met het maken van ………? Vul maar in.
P.S. We zijn nog in het bezit van exclusieve
kantoorinrichting, dus wanneer u een kantoorruimte in wilt richten of wilt vernieuwen, neem
dan even contact op met Henk Middag 641938
(opbrengst natuurlijk voor BWK).
Lege pastorie
Dan nemen we op 22 juni afscheid van onze
predikant. De pastorie zal een poosje niet
bewoond zijn. Dat de pastorie leeg is, is niet
het ergste. Maar we zijn ook onze predikant

kwijt, nou ja kwijt, we weten waar hij is,
maar toch. We zijn ontzettend dankbaar voor
alles wat hij met zijn gezin in de kracht van
God heeft mogen doen. Hun aanwezigheid,
hun betrokkenheid bij de gemeente en bij de
BWK-activiteiten zijn heel waardevol geweest.
Maar bovenal de verkondiging van Gods Story.
Er wordt wel eens gezegd: “Een predikant is
een voorbijganger”. Ds. Eisinga mag met zijn
gezin verder gaan met arbeiden in de Wijngaard
in Bergambacht. Ook al is de pastorie leeg,
God blijft.

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’

Lange dagen met veel licht: de maanden juni
en juli. Met op 21 juni de langste dag. Wat doet
licht dan veel: mensen worden er energieker
van, planten groeien en bloeien. De zomer is
een heerlijk seizoen. Tenminste… als er niet
van die weerextremen zijn: met tropische
temperaturen waarna meestal knetterende
onweersbuien
volgen.
Rond
Pinksteren
hebben we daar genoeg van meegekregen.
Bij gewoon lekker zomerweer is het goed
buiten toeven. Op de fiets, lekker lui in een
stoel of met de wandelschoenen aan de voeten,
roeispanen in de hand of misschien wel een
propeller op je rug. Van het buiten-zijn kun
je op veel manieren genieten. De verrekijker
altijd bij de hand, dan ontgaat je niets moois.
Vindt u het leuk om samen erop uit te
trekken, dan zijn de volgende excursies van de
Natuur- en Vogelwacht mogelijk interessant:
6 juli naar Brakel en Loevestein. Men
vertrekt om 08.30 uur vanaf Helsdingen te
Vianen en om 08.45 uur vanaf het station te
Leerdam. U kunt zo aansluiten, ontmoet leuke
mensen en wijs elkaar over en weer op mooie
en zeldzame waarnemingen in de natuur.
3 augustus gaat er een excursie naar
Meinerswijk bij Arnhem. Centraal staan
insecten, planten en vogels. Vertrek om
07.45 uur vanaf Helsdingen te Vianen.
24 augustus kunt u mee met een
vogelexcursie naar plan Tureluur en Zuid-

Hollandse eilanden. Om 08.00 uur wordt er
verzameld vanaf Helsdingen te Vianen.
Houdt u alvast de datum van 4 oktober vrij?
Dan is er open dag in en om Natuurcentrum
De Schaapskooi. De werkgroepen presenteren
zich en er is van alles te doen. Natuurlijk is
tijdens de hele zomer De Schaapskooi ook
een prettige plek om even uit te rusten tijdens
uw wandel- en fietstochten in onze mooie
omgeving.
De Schaapskooi is open op zaterdagen van
09.00 uur tot 16.00 uur, tot 1 september
op zondag van 13.00 uur tot 16.00 uur en
donderdagavond van 19.00 uur tot 23.00 uur.
Kom gerust langs voor een leuk cadeautje uit
de Groene Winkel, een lekker streekproduct
of een kopje koffie. Bekijk meteen de
griendtentoonstelling in de achterzaal en de
foto’s van Jeroen van der Kleij in de grote zaal.

Kinderworkshop
Tijdens de open deurroute zal van 15.30
tot 17.00 uur de samenspeelgroep van de
muziekwerkplaats de Doorbraak optreden in de
tent van ‘de tikkende pennen’ op het kerkplein.
Voor die tijd, van 14.00 tot 15.00 uur vindt er
een kinderworkshop plaats. Op boomwhackers,
xylofonen, citers, trommels en andere ritmeinstrumenten leren kinderen een aantal
nummers van de samenspeelgroep spelen. Bij
het eerste deel van het optreden mag iedereen
die dat wil meedoen, de kinderen van de
workshop kunnen laten horen wat ze geleerd
hebben en voor andere kinderen liggen er ook
ritme-instrumenten klaar.

U bent van harte welkom.

Open deurroute
Schoonrewoerd
BinnensteBuiten
Tot eind juni
kunt u zich nog opgeven
voor de open deurroute Schoonrewoerd
BinnensteBuiten op 6 september a.s., het
evenement voor en met elkaar.
Overigens kunnen ook Schoonrewoerders
zich aanmelden die bijvoorbeeld hun werk
buiten het dorp uitoefenen of misschien elders
aangesloten zijn bij een hobby, toneel- of
muziekgroep. De bijdrage moet dan natuurlijk
wel in ons dorp plaatsvinden. Uitgebreide
informatie vindt u in Klepper 104 van april.
Opgave deelname:
Bas Middelkoop

06-21863752
de-wetering@kpnmail.nl
Trudi Middelkoop
641758 / 06-48955183
trudi.middelkoop@gmail.com

De kinderworkshop is bedoeld voor kinderen
vanaf 6 jaar. De workshop is gratis, deelnemers
moeten zich wel vooraf opgeven bij Marian
Verdonk, info@muziekwerkplaatsdedoorbraak.
nl of bij Trudi Middelkoop.
Kinderen en volwassenen die een melodieinstrument bespelen en het leuk vinden om
mee te doen kunnen desgewenst vooraf de
nummers toegestuurd krijgen. Stuur dan ook
even een mail.
Meer informatie is te vinden op:
www.muziekwerkplaatsdedoorbraak.nl.

Bedankt!
Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor de
felicitaties bij ons 40-jarig
huwelijksjubileum.
Groeten van
Theo en Aartje Vuurens

Kaaswinkel Bel Leerdammer naar Dagwinkel.
Kaaswinkel:
Na zeer goed overleg, hebben wij de verkopen vanuit de kaaswinkel van Bel Leerdammer
overgenomen. Alle medewerkers en toeleveranciers op de locaties in Schoonrewoerd,
Dalfsen en Wageningen hebben de mogelijkheid om de kaas bij ons te kopen tegen de
zelfde aantrekkelijke prijs als zij gewend waren.
Daarnaast zijn wij er trots op, dat al onze klanten nu ook de mogelijkheid hebben de zeer
goede “Goudse kaas” en de andere “Bel Leerdammer artikelen” goedkoop te verkrijgen.
Prijzen:
We kunnen de kaas vers van het mes, heel goedkoop voor een vaste lage prijs aanbieden:
Jonge kaas per kilo
vaste lage prijs
€ 5.75
Belegen kaas per kilo
vaste lage prijs
€ 7.00
Oude kaas per kilo
vaste lage prijs
€ 8.50
Leerdammer origineel of lightlife per kilo
vaste lage prijs
€ 7.50
Leerdammer Caractere of Delacreme per kilo
vaste lage prijs
€ 8.50
Boursin 150 gram 150 gram
vaste lage prijs
€ 1.79
Boursin Cuisine 4 soorten per kuipje
vaste lage prijs
€ 1.59
Mini Babybel netjes 6 – 7 stuks
vaste lage prijs
€ 1.79
La vache qui rit naturel-light-mix
vaste lage prijs
€ 1.35
La vache qui rit smeerkaas
vaste lage prijs
€ 1.19
La vache qui rit minicubes (kaasblokjes)
vaste lage prijs
€ 1.79
La vache qui rit Cheezdippers
vaste lage prijs
€ 1.79
Extra actie kennismakingsaanbieding:
Na het uitkomen van dorpskrant “De Klepper” tot en met de zaterdag de week erop
ontvangt iedereen ook nog eens een extra korting van 25 % op deze vaste lage prijzen.
Betrokkenheid:
Bel Leerdammer wil zich inzetten voor werkgelegenheid, leefbaarheid en het dorp in het
algemeen. Wij zijn er trots op dat wij de kans krijgen om onze winkel nog aantrekkelijker te
maken voor U.
Graag tot ziens,
Ad de Jong & medewerksters.
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De
Rommelschuur
De Rommelschuur op Overheicop 1 is elke
tweede en laatste zaterdag open van 9.00 tot
12.00 uur.
Er is van alles te koop: huishoudelijke
artikelen, prullaria, elektra, tuinartikelen,
campingartikelen, lampen, kleding, speelgoed,
kleine meubels enzovoorts. De boekenschuur
heeft een groot aantal boeken die allemaal
gesorteerd zijn op genre. In beide schuren
kunt u een kop koffie of thee drinken. U kunt
ook spullen brengen op de tijden dat de schuur
open is. De organisatie is in handen van de
Gereformeerde Kerk.
De opbrengst is voor de kerk en voor goede
doelen. Wij zijn het gehele jaar open, dus ook
in de zomervakantie!

Hallo,
Mijn naam is Daniëlle Kaan.
Ik ben 10 jaar en zit op de Noachschool
in groep 7.
Ik speel piano en gitaar en zit op gym.
In de vakantie ben ik gaan klimmen op een
klimwand van de Gomarus, maar
ik klim veel liever in de bergen!
Dat doen we ‘s zomers vaak in Oostenrijk.
Ik geef dit dagboek door aan Leah
Kamp.
Groetjes Daniëlle Kaan.

Onze grote rommelmarkt is op 27 september,
dan zijn er ook kramen op het buitenterrein.
De komende openingsdata zijn: 28 juni, 12 juli,
26 juli, 9 augustus, 30 augustus, 13 september
en 27 september
Voor vragen kunt u bellen
Middelkoop, tel. 0345 642186

naar

Gerrit

Epilepsiefonds
De collecte gehouden van 2 t/m 7 juni heeft
het mooide bedrag van € 649,23 opgebracht.
Een ieder hartelijk bedankt!
Aartje Vuurens

Voor het aanbrengen, vervangen
en repareren van:
* Zinken dakgoten, daken en gevels
* Koperen dakgoten, daken en gevels
* EPDM dakbedekking
* Bitumen dakbedekking
Kerkstraat 10, 4126 RS te Hei- en Boeicop t: 06- 44516294, e: acbrouwer@live.nl
www.acbrouwerkoperenzinkwerken.nl

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

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)
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Raapwerk
Schuurwerk
Glad pleisterwerk
Sierlijstwerk
Sierpleister o.a. Spachtelputz
Voor wanden en plafonds

Kerkeland 14 4145 NE Schoonrewoerd

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739

1. Naam: Karin Baars

2.
3.
4.
5.

Adres: Prinses Amaliastraat 4.
Geboortedatum: 26 april 1984.
Geboorteplaats: Langerak.
Beroep:
Leerkracht basisonderwijs (groep 8).
6. Getrouwd met: Anne Baars.
7. Kinderen: geen.
8. Huisdieren: De liefste poes van de wereld:
Noortje.
9. Hobby’s: Misschien wel mijn werk?
10. Leuk in je werk: Wat je (door)geeft aan
kinderen, zul je ook van ze ontvangen.
11. Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: Dat het niet altijd lukt om met alle
kinderen de doelen te behalen die ik met
ze voor ogen heb.
12. Lievelingsmuziek: Ik vind heel veel
muziek leuk, maar het nummer ‘Run’ van
Snow Patrol is voor mij wel erg bijzonder:
dat heeft mijn man voor me gezongen op
onze bruiloft.
13. Wat voor soort Tv-programma’s vind
je leuk/interessant: Ik kijk niet zo veel
tv, maar een documentaire als ‘De regels

van Matthijs’ vind ik erg boeiend om te
zien.
14. Favoriete lectuur/boeken: Dat kan echt
van alles zijn; van aangrijpende romans en
spannende detectives tot boeken waar je
even niet bij na hoeft te denken.
15. Doe je aan sport, zo ja welke sport:
Ehm… nee.
16. Lievelingseten:
Spinazie
met
een
gehaktbal en een gekookt eitje.
17. Mooiste auto: Maakt me niet zoveel uit.
18. Mooiste/leukste vakantieland: Spanje.
19. Favoriete vakantiebesteding:
Kamperen!
20. Wat vind je van politiek: Heel goed dat
het er is en dat er mensen zijn die zich
daarvoor inzetten.
21. Welke krant lees je en waarom juist
deze: Helemaal geen krant (en ik mis het
ook nooit).
22. Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen: Liefde op het eerste
gezicht met het huis waar we inmiddels in
wonen.
23. Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: Ik ben in de Hervormde
Gemeente actief in het jeugdwerk.
Daarnaast help ik ook graag mee wanneer
er activiteiten worden georganiseerd.
24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: Een
beetje cliché, maar in en om ons eigen
huis; een heel fijne plek!
25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: Dat
zou ik echt niet weten.
26. Wat mis je in Schoonrewoerd: Een
24-uurs pinautomaat.
27. Leuk aan Schoonrewoerd: Een gezellig
dorp dat ook in de omgeving zo bekend
staat.
28. Wat vind je vervelend en waarom:
Mensen die altijd mopperen; volgens mij
is er altijd wel iets positiefs te benoemen.
29. Waar ben je trots op: Dat ik deel uit mag
maken van de Hervormde Gemeente van
Schoonrewoerd, echt een ‘thuis’ wat mij
betreft. Maar… er is en blijft natuurlijk altijd
werk aan de winkel.
30. Waar heb je spijt van: Dat ik vorig jaar
geen voorrang gaf aan een auto van rechts;
de zijdeur van m’n auto in de kreukels…
31. Wie bewonder je het meest en waarom:
Mensen die blijven doorzetten, ook als het

even wat minder goed gaat.
32. Wat is je hartenwens en waarom: Dat
ik nog de tijd krijg om mijn en andermans
wensen te vervullen.
33. Voor het laatst gehuild: Kort geleden,
toen was ik erg verdrietig.
34. Leukste jeugdherinnering: Ik heb heel
veel leuke jeugdherinneringen, maar dan
kies ik tóch voor een leuke vakantie met
mijn ouders naar Gran Canaria.
35. Droomvakantie: Die voer ik jaarlijks
uit: samen met Anne heerlijk 3 weken
kamperen in Spanje!
36. Wie wil je nog eens ontmoeten: Ik vind
het juist leuk om nog niet te weten wie ik
ga ontmoeten.
37. Waar maak je je boos over: Mensen
die vanaf de zijlijn heel hard roepen en
mopperen als iets niet gaat zoals ze
gedacht hadden, maar zelf niet de handen
uit de mouwen (willen) steken om er iets
beters van te maken!
38. Waar ben je blij mee: Dat mijn man
Anne er altijd voor mij is!
39. Waar heb je moeite mee: Ik ben niet zo
goed in ‘nee’ zeggen.
40. Welke hoop koester je: Dat ik dat ooit
nog eens ga leren… (om nee te zeggen)
41. Goede eigenschap: Ik probeer me
betrokken op te stellen.
42. Slechte eigenschap: Nét niet op tijd
komen.
43. Waar voel je je het meest bij betrokken:
Mijn man, kerk, werk en familie.
44. Waar maak je je het meest zorgen over:
De huidige generatie jonge ouders; wat
hebben zij voor hun kind(eren) veel lastige
keuzes te maken in een maatschappij
die razendsnel verandert en aan allerlei
invloeden onderhevig is. Het lijkt mij een
hele opgave om daar een goed evenwicht
in te vinden en dit te behouden.
45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: Dat kan me niet zoveel
schelen, hoewel Anne graag wil dat ik nu
zeg dat ik het dan heel fijn zou vinden om
daar (onder andere) zijn auto’s mee op te
(laten) knappen…
46. Gouden tip voor de Klepper: Laat
mensen kiezen of ze de Klepper op papier
of digitaal willen ontvangen. Dat zou
volgens mij veel kosten en papier kunnen
besparen.
47. Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten: Dat
je van harte welkom bent bij ons!
48. Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,

burgemeester van Schoonrewoerd
zou zijn: Activiteiten organiseren om
de saamhorigheid binnen het dorp te
behouden.
49. Vraag van Robert Eisinga (50 vragen
vorige keer): Je woont al weer 3
jaar in ons dorp met je man Anne.
Hoe bevalt het jullie hier en zijn
jullie al ingeburgerd? Heb jij voor
Schoonrewoerd ook een tip en een
top?: Ik denk dat we inmiddels aardig
ingeburgerd zijn; niet alleen ons huis, maar
ook het dorp voelt als thuis. Dat is ook gelijk
mijn top; Schoonrewoerd is een bijzonder
gezellig en gastvrij dorp om trots op te zijn!
Mijn tip is om de veelkleurigheid van alle
Schoonrewoerders te blijven waarderen:
om een eenheid te vormen hoef je tenslotte
niet allemaal gelijk te zijn!
50. Aan wie moeten wij de volgende
keer de 50 vragen stellen: Lydia Kool.
Welke
vraag
moeten
wij
van
jou
aan
deze
persoon
stellen:
Zoals ik al eerder geschreven heb, lijkt het
mij voor ouders soms best lastig om in de
huidige maatschappij je kinderen op te
voeden. Wat doe jij er samen met je man
Cornelis aan om een goed evenwicht te
bewaren tussen wat je zelf belangrijk vindt
en wat de maatschappij daarvan vindt/van
je vraagt?

1755  9
1
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Gediplomeerd sportmasseur aangesloten bij de NGS.

Mogelijkheid voor diverse massages.
-Blessurebehandeling
-Hoofdpijnmassage
-Hot-stone massage
-Medical Taping.
-Sportmassage m.b.v. infrarood en trilling
-Stoelmassage

Margreet Klijn - v/d Berg
Anthoniuswerf 18
4145 NW Schoonrewoerd

Tel: 0345 -642461
Mob: 06-15861371
E-mail: massagepraktijkmklijn@upcmail.nl

Particuliere verkoop van
bomen, struiken en hagen.
Aan de Diefdijk 18 te Schoonrewoerd

Verkoop van allerlei soorten zoals:
x Dakplantaan
x Beukenhaag
x Fruitbomen

Beste kwaliteit bomen tegen
scherpe prijzen
Tip : Plant uw boom of struik in de maanden
oktober t/m april. Dit scheelt in prijs en is beter
voor uw boom of stuik.
Vraag naar de mogelijkheden of advies.
Evert van Brenk tel: 0643554916
Mail : evertvanbrenk@kpnmail.nl

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

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

JAWI DE WITH Auto’s en Brommobielen
Dealer van Casalini – Chatenet – JDM – Microcar

Brommobiel:
Rijden zonder autorijbewijs, alleen AM-rijbewijs nodig
Geen motorrijtuigenbelasting en geen APK

Wij zijn gespecialiseerd in verkoop, onderhoud en reparatie van
alle merken nieuwe en gebruikte brommobielen.

Hei- en Boeicopseweg 93 4126 RG HEI- EN BOEICOP
Tel. (0345) 641920 www.jawidewith.nl de.with.autos@hetnet.nl

Citotoetsen afgenomen worden in alle
groepen. Op die manier kunnen we goed
in het oog houden hoe de opbrengsten
van ons onderwijs zijn en waar eventueel
extra zorg geboden moet worden. Alle
resultaten worden ook doorgegeven en
besproken met de collega-school, zodat
zij naadloos kunnen aansluiten bij het
niveau van de kinderen.
In deze Klepper kunt u lezen welke
activiteiten er nog staan te gebeuren.
Beste inwoners van Schoonrewoerd en
omstreken,
Nog een paar weken en dan breekt de
zomervakantie aan. Voor ons als Regenboog
heeft dat wel een dubbel gevoel. Zoals u weet
gaan de deuren van onze school voorgoed
dicht per 1 augustus. Dat besef dringt steeds
meer door en geeft bij iedereen wisselende
gevoelens.
Zo hebben we onlangs een grote verkoping
gehouden op school. Heel veel spullen zijn toen
al weggegaan en er staat ook nog heel wat

gereserveerd. Vooral voor de afscheidsborden
was veel belangstelling. Door middel van
inschrijving en loten zijn deze op een eerlijke
manier weggegeven. Toch zal er straks nog
genoeg op te ruimen zijn wanneer de kinderen
vakantie krijgen. Indien u nog interesse heeft
in meubilair, boeken of andere spullen, loopt u
dan gerust even binnen en stel uw vraag. Wie
weet kunnen we elkaar helpen.
Ondertussen gaat het lesgeven aan de kinderen
gewoon door. We zitten in de afronding van
het schooljaar en dat betekent dat er weer

Verkeersexamen
Op 10 april hebben alle kinderen van groep 7/8
het theoretisch verkeersexamen behaald. We
hadden er flink voor geoefend en dat gaf goede
resultaten. Op 19 mei deden ze allemaal mee
aan het praktisch verkeersexamen in Leerdam.
Veel kinderen hadden de route van te voren
al geoefend en ook dat was goed te merken.
Bijna iedereen deed de route foutloos! Alle
kinderen hebben dit examen glansrijk gehaald
en daarom werden de verkeersdiploma’s ook
overhandigd aan de hele groep.

GIPS project
Dinsdag 6 mei kreeg groep 7/8 een bijzondere
gastles. Verschillende mensen van het
gehandicaptenplatform uit Leerdam kwamen
naar onze school om de kinderen aan den lijve
te laten ervaren hoe het is om gehandicapt
te zijn. Hoe lastig is het om een broek aan te
trekken als je been gespalkt is, hoe lastig is
het als je een potje wil dammen maar je kunt
je handen niet gebruiken, hoe lastig is het als
je blind bent en je de weg moet zoeken met
een blindenstok. Al deze situaties en nog veel
meer konden de kinderen zelf uitproberen en

dat viel nog lang niet mee. Er waren ook heel
veel opdrachten en vragen waardoor ze gingen
nadenken hoe vanzelfsprekend wij vaak iets
vinden, maar dat het voor iemand met een
handicap heel veel problemen kan geven. Al
met al een leerzame ervaring.
Schoolreis en schoolkamp
Op dinsdag 3 juni vertrok groep 3 t/m 6 naar
de Efteling. Het was een stralende dag en veel
kinderen keken hun ogen uit. Gelukkig was het
niet druk zodat er geen wachtrijen waren. Zowel
het sprookjesbos als de attracties waren erg
in trek. Om kwart over 5 kwamen de kinderen
moe maar zeer enthousiast weer thuis.
De dag erna ging groep 7/8 op de fiets
op schoolkamp naar Loon op Zand. De
weersverwachtingen waren niet zo gunstig,
maar het weer viel gelukkig erg mee. De eerste
dag zijn er allerlei bosspelen gedaan, zelfs
met regenpak aan, maar dat maakte allemaal
niet uit. Ook groep 7/8 is een dag naar de
Efteling geweest en dat was enorm leuk.
Donderdagavond een gezellige bonte avond en
aansluitend een lekker kampvuur. Vrijdag op
de fiets naar Tilburg en daar hebben we in een
dierenpark zelfs een slang en een vogelspin
vastgehouden (de meesten in ieder geval). Na
afloop hebben we nog heerlijk gezwommen
en we werden door verschillende ouders weer
opgehaald. Het was een enorm leuk en gezellig
kamp. Voor meer informatie en foto’s verwijs ik
u naar de blog van onze groep:
http://www.regenboog-groep8.blogspot.nl/

Afscheid groep 8
Groep 8 gaat straks na de zomer de overstap
maken naar het Voortgezet Onderwijs. Ze gaan
allemaal naar verschillende scholen en zullen
daar weer hun plekje moeten vinden. Op
maandag 14 juli zullen zij echt afscheid nemen
met de musical ‘See You”.

Naar welke school gaat groep 8?
Heerenlanden College: Lieke van Aalsburg,
Ismay de Ruiter, Anne Swaanen, Tom Timmer
KWC Culemborg: Maureen Boor
Oosterlicht Vianen: Tim van den Oever,
Fabiënne Zieltjens
Het Gilde: Rick Terlouw
De Noordhoek: Jelle van Klei, Remco de Leeuw
We wensen hen heel veel succes toe op hun
nieuwe school!
Dankdienst School en Kerk
zondag 6 juli aanvang 15.00 uur
Op zondag 6 juli hopen we in de Gereformeerde
Kerk een dank- /afscheidsdienst te houden.
Samen met een afvaardiging van de kerk zijn
we al geruime tijd bezig deze dienst vorm te
geven. Het wordt heel bijzonder, dat kan ik
u wel verzekeren. Er zullen ook veel mensen
speciaal hiervoor worden uitgenodigd en
na afloop zullen enkele personen een korte
toespraak houden.
Het wordt geen treurige dienst maar een
dankdienst aan God die door de jaren heen ons
als Regenboogschool zoveel heeft gegeven en
keer op keer heeft gezegend.
Allen hartelijk welkom!
Circus
Op dinsdag 8 juli hebben we nog een groot feest
op school. Dan komt circus TADAA! naar ons
toe en zij zullen met de kinderen de hele dag
bezig zijn om allerlei circusacts in te studeren.
Tussen de middag worden de kinderen heerlijk
verwend door de Ouderraad.
Rond 3 uur zal er een grote voorstelling worden
verzorgd door de kinderen voor ouders en
andere belangstellenden. Hartelijk welkom!
Rest mij nog u allen hartelijke te groeten
namens team, kinderen en ouders van de
Regenboog.
Caroline van Reenen,
locatieleider CBS Ichthus Regenboog

Present thuiszorg, onderdeel van AV Zorggroep, is het vertrouwde
adres voor thuiszorg in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
Wij leveren een uitgebreid pakket thuiszorgdiensten.
De medewerkers zijn dag en nacht actief en bereikbaar.

DE BESTE ZORG KRIJGT U THUIS
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VERZORGING EN VERPLEGING
DAGVERZORGING
ALARMERING
BEGELEIDING
MAALTIJDSERVICE AAN HUIS
ACTIVITEITEN IN ONZE LOCATIES
HULP BIJ DE HUISHOUDING

✆ Presentlijn 088 - 40 80 500

Present thuiszorg
Postbus 33
4233 ZG Ameide

www.presentthuiszorg.nl

Present thuiszorg | Emma | Graafzicht | Hof van Ammers | Open Vensters

Nieuwe en
gebruikte motoren

Honda / Suzuki dealer

Bovenste rij: Amber Waalboer, Lieke van Aalsburg, Jelle van Klei, Nellie Pijl, Mandy Stijsiger, Zoë Brouwer
2e rij:
Caroline van Reenen, Lisa Agustien, Myrthe Donselaar, Tom Timmer, Sam den Hertog, Anne de Vos, Ismay de Ruiter, Tijn Harlaar,
Rick Terlouw, Harmen de Jong, Pieter Boor, Liesbeth Oskam, Jan Verspuij
3e rij:
Lieke Verdouw, Remco de Leeuw, Laurens Buijserd, Larson Spierenburg, Britt Vos, Maud Harlaar, Toon Broer, Tim van den Oever,
Fabiënne Zieltjens, Anne Swaanen, Maureen Boor, Jolanda Vrolijks, Jeroen van Hunnik, Anneke Schreuders
4e rij:
Sylvie Flantua, Rianne van Dijk, Kelly Waalboer, Robin Stijsiger, Milan de With, Jelle Terlouw, Ingrid Buijserd, Donna Spierenburg,
Rebecca Verhoeff, Lena Schoonhoven, Bart de Vos, Els den Hartog, Sandy Ünsal, AnneMarie Ünsal
5e rij:
Sharon Agustien, Ramon de With, Chiel Terlouw, Florian Wolthuis, Berdian Waalboer, Dieke van den Berg, Julian Buijserd, Laurens
van den Berg, Mirthe Verhoeff, Sara Swaanen

Regenboogschool 2014

De laatste schoolfoto...

Milieubewust geteeld fruit
voor een gezonde prijs

Van Buuren Fruit

GEBR. MIDDAG B.V.

'!6//20552
Het adres voor:

Bouw- en Aannemingsbedrijf

- appels
- peren
- aardbeien
- eieren
- natuurlijk appelsap
- aardappels
- uien
- sinaasappelen
- seizoensproducten
- honing
- bijenwaskaarsen

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor:
NIEUWBOUW - VERBOUW
ONDERHOUD - RESTAURATIE

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

Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd
Tel. 0345 - 641937

Hovo Automobielen

Ook voor Bedrijfswagens
Tot 3500 kg

-Reparatie alle Merken
-erkend APK keuringstation
-Verk0op alle merken
(Nieuw en Gebruikt)
Techniekweg 23
4143 HW Leerdam
Tel. 0345-641439
Fax. 0345-642144

VAG
Specialist

NIEUWS
van de
Dorpsvereniging
Feestweek
Om te beginnen willen wij de complimenten
maken aan de Oranjevereniging voor de
organisatie van de feestweek 2014 in
Schoonrewoerd. Zover wij kunnen beoordelen
is alles goed verlopen, waren de straten mooi
versierd en werkte het weer ook mee. In veel
straten zaten de mensen nog tot laat met
elkaar buiten, vaak rondom een vuurkorf. Voor
de DVS is dit punt heel positief, mensen uit
de straat leren elkaar op deze manier (beter)
kennen en de saamhorigheid is goed. Ook de
woensdagavond is door veel straten gebruikt
om met elkaar te eten, nogmaals onze dank
aan het bestuur van de Oranjevereniging.
Wijkschouw
Naar aanleiding van de wijkschouw van 2013
hierbij een terugkoppeling voor de volgende
punten:
• Bij speeltuin West zijn er ondertussen vier
lichtpunten aan de achterpaden bijgeplaatst.
De firma Van der Zouwen zal extra kolken
plaatsen en het straatwerk opnieuw
aanleggen. Bewoners hebben om een bord
“verboden voor (brom)fietsen” gevraagd.
Dit wordt vooralsnog niet geplaatst, omdat
de vraag is wat nut en noodzaak zijn van
een dergelijk bord en wie dit verbod zal
gaan handhaven. De steeg en speeltuin
zullen bereikbaar moeten blijven.
• De plaatsing van een abri bij de bushalte
wordt voorlopig niet uitgevoerd. De
gemeente heeft op dit moment zelf geen
abri’s. Daarnaast is de beschikbare ruimte
van 1,50 meter te gering voor het plaatsen
van een abri. Er wordt nog gesproken over
plaatsing van een lichtmast.
• Het bleek onduidelijk te zijn dat fietsers
vanaf de Dorpsstraat het Kortgerecht in
moeten en niet de provinciale weg moeten
nemen. Omdat het ANWB-bord niet besteld
kon worden, heeft de gemeente zelf een
tekstbord hiervoor gemaakt en geplaatst.
• Er is een aanpassing gedaan aan de
verkeersdrempel
bij
de
voormalige
Rabobank.
• Ondertussen is de plantenbak bij de Masada
gerepareerd.
• De plantenbakken aan het Kerkeland worden
in het voorjaar van 2015 opgeknapt met
nieuwe beplanting.

Provinciale Weg N484
Op maandag 17 maart hield de provincie ZuidHolland een inloopmiddag/ -avond over groot
onderhoud aan de N484A, traject Leerdam/
Schoonrewoerd. Dit betreft de provinciale
weg, ventweg en fietspad. De provincie wil de
verkeersveiligheid van deze weg verhogen.
De huidige plannen van de provincie zijn
groot onderhoud en diverse infrastructurele
maatregelen waaronder:
• Het verbreden van de parallelweg i.c.m. het
vervallen van het fietspad tussen Hoogeind
en Karwei.
• Het ombouwen van de kruising Hoogeind tot
een rotonde.
• Het aanpassen van de oude provinciale
weg door de kern Schoonrewoerd tot de
komgrens.
• Het verstevigen van de draagkracht van de
bermen.
• Daar waar nodig: het kappen van bomen.
Deze bijeenkomst werd goed bezocht. De
belangstellenden bekeken de tekeningen,
vroegen uitleg en gaven wensen aan.
Ondertussen heeft de Provincie deze wensen
meegenomen in de plannen en indien mogelijk
aangepast. De besluitvorming zal deze zomer
plaatsvinden. Vanaf vaststelling (oktober/
november) zullen de tekeningen weer ter
inzage liggen.
Gepland is dat er in 2015 werkzaamheden
aan de Diefdijk zullen plaatsvinden. De
Provincie verwacht daarom uitvoering van de
werkzaamheden aan de N484 in 2016, zodat
dit niet gelijktijdig plaatsvindt.
Groenonderhoud begraafplaats
In de week van 7 tot 11 juli staan er
werkzaamheden gepland op de begraafplaats
op Overheicop. Het gaat om het vervangen
van de elzenhaag aan de buitenkant van de
begraafplaats. De gemeente rooit de haag en
zaait gras in. De buitenste taxushaag krijgt
hierdoor meer kans om te groeien en is beter
te onderhouden.
Wijkbudget
Per jaar stelt de Gemeente Leerdam een bedrag
(wijkbudget) beschikbaar voor een voorziening
in ons dorp. Hierbij willen wij u vragen om ook
na te denken waar we het goed aan kunnen
besteden, het bedrag is € 2.000,= per jaar.
Graag horen wij van u ideeën/tips, zodat wij
hier rekening mee kunnen houden.

SAMENWERKING
OF SAMENGAAN?
Praat ook mee
over de toekomst
van Leerdam!

............
............

KOM OOK NAAR ÉÉN VAN DE
VOLGENDE BIJEENKOMSTEN
AANVANG 19.30 UUR

MAANDAG

16 JUNI

DINSDAG
Julianaschool, Leerdam

24 JUNI

West-end, Leerdam

WOENSDAG 2 JULI
Partycentrum
Schoonrewoerd,
Dorpshuis
de Stoof,
Kedichem Schoonrewoerd

DONDERDAG
3 JULI
Dorpshuis de Stoof, Kedichem
Partycentrum Schoonrewoerd, Schoonrewoerd

............

............

Samenwerking of samengaan
De Leerdamse gemeenteraad nodigt u van harte uit voor een
bijeenkomst om uw mening te geven over samenwerking of
samengaan met andere gemeenten. Tijdens de bijeenkomst kunt
u reageren op stellingen en er is ruimte voor vragen en discussie.
De minister heeft aangegeven voorstander te zijn van grotere
gemeenten. Grotere gemeenten kunnen beter invulling kunnen
geven aan toekomstige opgaven zoals de decentralisaties.
Commissie Schutte heeft begin 2014 onderzocht welke
gemeenten in de Alblasserwaard Vijfheerenlanden de meeste
overeenkomsten hebben. Op basis van dit onderzoek en de
huidige strategische verkenning neemt de gemeenteraad van
Leerdam in het najaar een besluit over een samenwerking of
samengaan met andere gemeenten.

Openbare sport- en speelplek
De gemeente heeft aangegeven dat we
voorstellen mogen indienen voor een openbare
sport- en speelplek. Graag horen we jullie
suggesties hiervoor. Natuurlijk vinden we het
fijn als ook de kinderen/ jeugd wensen melden.
Graag onderstaand antwoordformulier invullen
en inleveren bij Gera de Jong (Masada 4) of
Jannie Abbel (Schaikseweg 89).
Bestuur
Tijdens de Ledenvergadering van 18 juni jl.
hebben wij afscheid genomen van een aantal
bestuursleden: Heidi Versluis die tijdelijk het
penningmeesterschap op zich heeft genomen,
Evelien en Edwin ’t Lam die al vanaf 2002
in het bestuur hebben meegedraaid, Geuf
Middelkoop die ook al vanaf 1995 in het bestuur
zat voor Verkeer&Groen. Geuf is nu gekozen
in de gemeenteraad van Leerdam voor L2000.
Omdat dit moeilijk te combineren is met een
bestuursfunctie van de DVS heeft hij besloten
zich terug te trekken. Tenslotte Jan van Tilburg
die al vanaf 2002 voorzitter is van de DVS. Door
omstandigheden heeft hij moeten besluiten om
deze taak neer te leggen.
U begrijpt dat wij met het afscheid van deze
bestuursleden veel kennis en ervaring kwijt
zijn geraakt. Gelukkig heeft Bert van Toor
zich ondertussen beschikbaar gesteld voor de
functie van penningmeester. Wij hopen dan ook
snel weer nieuwe bestuursleden te vinden voor
de andere functies en vragen uw medewerking
hierbij. U kunt altijd telefonisch contact met ons
opnemen, de telefoonnummers staan voorin
deze Klepper. Ook kunt u zich aanmelden
via de facebookpagina van de DVS of op het
mailadres:
dorpsverenigingschoonrewoerd@
gmail.com. Ook vanaf deze plaats willen
wij deze bestuursleden nogmaals hartelijk
bedanken voor hun jarenlange inzet voor de
DVS.

Bijeenkomst herindeling gemeenten
De overheid heeft aangegeven voorstander
te zijn van grotere gemeenten. De commissie
Schutte heeft begin 2014 onderzocht welke
gemeenten in de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden de meeste overeenkomsten
hebben. Op basis van dit onderzoek en de
huidige strategische verkenning neemt de
gemeenteraad van Leerdam in het najaar een
besluit over een samenwerking of samengaan
met andere gemeenten. In januari 2018 zullen
de nieuwe gemeenten gevormd moeten zijn.
De vorming van nieuwe gemeenten zal ook
invloed hebben voor Schoonrewoerd. Om de
mening van de bewoners te peilen zullen deze
zomer bijeenkomsten plaatsvinden met als
thema Samengaan of Samenwerking. Tijdens
deze avond kunt u reageren op stellingen
en is er ruimte voor vragen en discussie. De
bijeenkomst vindt op donderdag 3 juli plaats in
het Partycentrum in Schoonrewoerd.
Geen tijd of gelegenheid om te komen? Online
kunt u/ jij een enquête invullen om uw mening
te geven. De gemeenteraad wil iedereen die
meedoet aan de bijeenkomsten en/of enquête
invult de kans geven om een i-Pad te winnen.
Voor meer informatie zie de website van de
Gemeente Leerdam, www.leerdam.nl.
Burendag
Op zaterdag 27 september a.s. wordt de
Nationale Burendag weer georganiseerd op
initiatief van Douwe Egberts en het Oranjefonds.
Tot uiterlijk 1 september a.s. kan een financiële
ondersteuning aangevraagd worden. Meer
informatie te vinden op www.burendag.nl.
Aanvragen voor een vergunning en aanleveren
materialen, zoals kramen, dranghekken,
kliko’s etc. bij Febe Meijnen (0619295000).
Tot slot wensen u allemaal een hele fijne
zomerperiode toe,
namens het bestuur van DVS
Gera de Jong en Jannie Abbel

Antwoordformulier openbare sport- en speelplek:
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leeftijd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wens openbare sport- en speelplek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................
Locatie openbare sport- en speelplek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................
Graag inleveren bij Gera de Jong (Masada 4) of Jannie Abbel (Schaikseweg 89).

Nieuws van de Noachschool
Zoals ik u in de vorige Klepper heb beloofd volgt
hier een (foto)verslag van de snuffelmorgen
van de leerlingen van de Regenboog op de
Noachschool.
Op woensdag 18 juni was het zover. Rond negen
uur kwamen de leerlingen van groep 3 tot en
met 7 van de Regenboog naar de Noachschool
om kennis te maken met hun nieuwe groep.
Voor zowel de leerlingen van de Regenboog
als voor de leerlingen van de Noachschool best
een spannende gebeurtenis… Gelukkig hebben
we elkaar in het afgelopen jaar al meerdere
keren ontmoet, maar op deze morgen ging het
toch om het ‘echie’.
Nadat de groepen elkaar op het plein hadden
ontmoet, zocht iedereen een plaatsje in de
nieuwe groep. Daar speelden we verschillende
spellen met als doel elkaar beter te leren
kennen. Ook vulden we een pagina in voor het
klasgenotenboek, een boek dat elke leerling
mee naar huis krijgt en waar alle nieuwe
klasgenoten en meester en juffen in staan. Zo
kunnen de leerlingen aan iedereen laten zien
hoe de nieuwe groep er volgend jaar uitziet.
Deze morgen hadden we een lange pauze. De
leerlingen speelden samen op het plein. In het
begin misschien nog wat onwennig, maar al
snel speelde iedereen mee. Rond half twaalf
gingen de leerlingen van de Regenboog weer
richting de Noorderwoerd.
Na deze snuffelmorgen hebben we er het
volste vertrouwen in dat we samen een mooie
tijd tegemoet gaan!
Met vriendelijke groeten, ook namens de
collega’s,
Kees de Korte
Directeur Noachschool

"Uw tanden mogen gezien worden"
Dorpsstraat 14 / 16
4145 KC Schoonrewoerd
Tel: 0345-641145
info@mondhygiene-schoonrewoerd.nl
www.mondhygiene-schoonrewoerd.nl



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

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

Kerkstraat 62, 4141 AX Leerdam
Telefoon (0345) 611 308 www.versluisoptiek.nl

Voor al uw tuinwerkzaamheden

* Tuinaanleg
* Tuinontwerp
* Tuinrenovatie
* Tuinonderhoud

Heeft u interesse ?
Bel ons dan even voor een vrijblijvende afspraak.

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

Terugblik feestweek
Voor mijn gevoel is het al weer heel lang
geleden, maar eind april was de feestweek. Het
dorp was prachtig versierd! Overal was iets te
zien en soms ook te horen.
25 april begonnen we de feestweek met een
ballonnenwedstrijd! Sommige ballonnen bleven
gezellig dichtbij, andere gingen heel ver! De
ballon van Marilène Rochat ging helemaal
naar Texel, zij won hiermee de eerste prijs! De
ballon van Zoë Brouwer en Dave Sterk kwamen
in de buurt van Den Helder!
Na een gezellige feestavond met De Vrienden
van Amstel live on tour waren zaterdagochtend
de pannenkoekenbakk(st)er al vroeg bij de
tent om aan het bakken te slaan. Ook u in het
dorp werd op tijd gewekt door de blazers op de
kerktoren!
De Koningsdag ging verder met de optocht, het
aantal deelnemers was niet heel hoog, maar
nu kon wel het gehele dorp ervan genieten en
zijn we overal geweest! De mooiste kar was
Camping Masada, de tweede: later als ik groot
ben, de derde prijs: de Antoniuswerf en de
vierde prijs voor de dorpsstraat.

Na de aubade en pannenkoekenlunch werd
er door menig Schoonrewoeder, in teams,
gestreden tijdens de zeskamp. Onder toeziend
oog van het publiek, dat lekker in het zonnetje
van een drankje en de sportieve inzet genoot.
De grashoppers hadden de meeste punten bij
elkaar vergaard met alle spellen en gingen
er met de eerste prijs vandoor. ’s Avonds
stroomde de tent vol en bounzden we de tent
door tijdens ‘the King en Queens edition’ van
de Bounchloverz van Loud Sounds.
Ook op zondag zat de tent vol. We kwamen
samen
voor
de
tentsamenkomst.
De
samenkomst werd geleid door ds. Johan van
de Berg en Jan Meerkerk met medewerking
van het projectkoor Zout. Met het thema ‘het
mag een feest zijn’ ging het over de bruiloft in
Kana.

Maandagochtend 28 april krioelde het van de
kinderen die tussen bergen lego de mooiste
bouwwerken maakten. Er waren ruim 150
kinderen. Winnaars van dit bouwfestijn met
LEGO waren o.a.: Nathan Zwart, Dirk en Tim
de With, Anne de Vos, de jongens van Terlouw
en Laurens van de Berg.
Op de maandagavond streden de mannen tegen
de vrouwen in ‘ik hou van Schoonrewoerd’.

Tot het laatste toe bleef het spannend, maar
de winst ging naar de dames. Zo gingen alle
dames de tent uit met een mooi BBQ-schort.
Deze avond was ook de prijsuitreiking van de
straatprijzen. De eerste prijs ging naar de Pr.
Benardstraat met het thema ‘diep in de zee’, de
tweede prijs was voor de Kalverweg met ‘het
vissersdorp’, de derde prijs ging naar de Masada
met ‘op de camping’. Ook met taferelen konden
prijzen gewonnen worden. De eerste prijs bij
de taferelen ging naar de gehele Eiberhof met
‘de Elfstedentocht’. De tweede prijs ging naar
‘de skilift’ op Kerkeland 15. De derde prijs was
voor ‘de fabeltjeskrant’ van Kerkeland 21. De
originaliteitsprijs is gewonnen door ‘de foto
shop’ van Kalverweg 27.

Dinsdagavond was het lady’s night. Wederom
een druk bezochte avond. Er was deze avond
heel veel te doen, je kon op de foto, je voeten
konden behandeld worden, je nagels gelakt,
een mooie bloem van fruit kon er gemaakt
worden. Kortom voor ieder wat wils! Aan het
einde van de avond was de onthulling van de
metamorfose van Magé van Stein en Gerlinde
van de Berg.
De woensdag stond in het teken van jong en
oud! Tijdens de ouderenochtend werd er actief
gegymd en gezellig maar fanatiek spelletjes
gespeeld. Na gedane arbeid was het tijd voor
een heerlijke broodmaaltijd.
Om 14.00 uur klonk het startsein van de
brandweer. Er waren zes spellen waarmee je
je brandweerdiploma kon verdienen. De vrije
avond werd goed benut, in vele straten werd
gezellig gebarbecued!
Donderdagavond werden de bingoballen uit de
kast gehaald. We schoven bij elkaar aan lange
tafels en er werd gestreden om mooie prijzen.
Vrijdagavond werd er gezellig gedanst en
gekletst bij de band Total Eclips!

De laatste dag was het al vroeg druk op het
dorp, kramen werden opgebouwd, kleedjes
neergelegd, de barbecue opgestookt voor de
bwk-burger! Het was een drukke en gezellige
markt.
Rond half twee kwam de optocht ’brandweer
door de jaren heen’ het dorp ingereden.
Vele wagens waren te bewonderen op de
Dorpsstraat. Tijdens het ingooien vloog menig
ei door de lucht. Johan den Hertog en Maurice
van de Vis gooiden en vingen het ei over de

verste afstand, wel 21 meter! Bij de jeugd
werd er gewonnen door Niels en Lynn.
De feestweek werd afgesloten met een knallend
vuurwerk, waarna de Foute party in de tent los
barstte!
Aan het einde van deze feestweek namen wij
na 12 jaar afscheid van ons bestuurslid José
Brouwer. Ze heeft zich alle jaren hard ingezet
als algemeen bestuurslid en vele jaren ook als
secretaris. José, wij willen jou nogmaals van
harte bedanken voor al jouw inzet!

Brandweeroptocht
Een fraaie ‘view’ op materieel
door de jaren heen!
Op zaterdag 3 mei jl. heeft de personeelsvereniging van de post Schoonrewoerd een
brandweeroptocht georganiseerd. Met de
optocht reden meer dan 40 brandweerwagens
mee, zowel oude als nieuwe.
De reden voor de optocht was de feestweek.
Vanuit de ploeg ontstond spontaan het idee een
optocht brandweervoertuigen te organiseren.
Om op tijd aanwezig te zijn waren voertuigen
en bemanning vanuit het hele land vaak al erg
vroeg vertrokken. Door de prima organisatie
en het fraaie weer was de sfeer geweldig!

Kortom het was een geslaagde week. We willen
iedereen bedanken voor hun enthousiasme,
inzet, sponsor bijdrage en helpende handen!!!
Hopelijk kunnen we over vijf jaar weer zingen:
‘Welkom in de feesttent!’
Agnita Vernooij,
Oranjevereniging

Langs de 30 kilometer lange route stonden
behoorlijk veel belangstellenden. Rond 14.00
uur was er gelegenheid om de voertuigen op
de Dorpsstraat in Schoonrewoerd te bekijken,
een mogelijkheid waar royaal gebruik van is
gemaakt.
De tocht is mede mogelijk gemaakt door
plaatselijke sponsoren, de politie en de
medewerking van de veiligheidsregio. Ook is
dankbaar gebruik gemaakt van de regionale
verzorgingsunit. Het zonnige weer werkte ook
goed mee. We kunnen terugzien op een zeer
geslaagde dag!

Feestweek 2014

Een antropomorf personage
Tijdens de feestweek in Schoonrewoerd zou
onze straat veranderd worden in het ‘Nijntje
Pluis pad’. Een thema dat veel mogelijkheden
bood. Nijntje Pluis, creatie van de tekenaar
Dick Bruna is een algemeen bekend figuurtje
in binnen- en buitenland.
De keuze voor
dit thema leverde in mijn kleine gezin een
tweespalt op. Mijn man verafschuwde deze
keuze: “Kinderachtig en afgezaagd!” was zijn
bondige en treffende omschrijving. Ik vond het
thema wel aardig. Onze buren, met name die
met jongere kinderen, waren dolenthousiast.
Er werd al snel om ons heen avondenlang
gezaagd, gedicht en geschilderd.
Wij niet.
De pertinente afwijzing van mijn, doorgaans zo
meegaande echtgenoot, baarde mij zorgen en
het leek mij verstandig om het hele onderwerp te
laten rusten. Stiekem tekende ik wat voorbeeld
vergrotingen voor de buren en verder zwegen
we beide over de feestweek. Het hield me wel
bezig: “Wat kan een mens nu tegen hebben op
zoiets onschuldigs als Nijntje?” Goed, Nijn is niet
zomaar een konijn, het is een wereldberoemd
konijn, die Nijn, gebaseerd op een dier met
zeer menselijke trekken. In de literatuur heet
dat: een antropomorf personage, een dier dat
zich als mens gedraagt. Daar kennen we er
meer van, denk maar aan: de vos Reinaert,
Bolke de Beer, de figuren uit de fabeltjeskrant
en uit de Donald Duck. Ik vind die verhalen
prachtig. Ik ben bijvoorbeeld een grote fan van
Marten Toonder en de verhalen over Olivier B.
Bommel. De combinatie van zeer overwogen
teksten met bijzonder gedetailleerde en vaak
hilarische tekeningen blijft voor mij een bron
van inspiratie en puur ontspannen genot.
Natuurlijk zullen echte natuurvorsers, zoals
velen van u, het toekennen van menselijke
eigenschappen aan dieren uit den boze vinden.
En daar zit, denk ik, de kern van de afschuw

van mijn huisgenoot: ”Een dier is een dier,
denkt als een dier en doet als een dier, daar
moet je geen menselijke gedachtenspinsels
aan verbinden.”
Toch kennen wij heel snel en makkelijk
menselijke eigenschappen toe aan dieren. Is
ons verknocht zijn aan ons favoriete huisdier
(hond, kat, konijn,…) niet deels gebaseerd
op het feit dat wij op het gedrag van dat dier
menselijke ‘stickers’ plakken? Een voorbeeld:
als het dier ons bij onze thuiskomst begroet,
benoemen wij dat graag met: hij is blij om
ons te zien. En als de hond blaft naar een
vreemdeling aan de deur of in de straat,
zijn we snel geneigd dat te betitelen als: hij
beschermt mij. Onze huisdieren erkennen wij
als gezinsleden en behandelen we soms als
mede-mensen.
De weken regen zich aaneen. Her en der
stond een versgeverfde Nijn buiten in de zon
te drogen. Bij de buurvrouw werd door de
makelaar speciale raamposters bezorgd met ‘Te
koop’ en voorzien van Nijntjes. Die makelaar
zag ook wel brood in de feestweek. Wij deden
alsof we dat niet zagen. Er volgde een brief aan
alle bewoners in onze straat met de laatste tips,
twee voorsteldata om samen de Nijnen aan de
lantaarnpalen te bevestigen en de uitnodiging
voor een leuke straat-ontmoetingsavond.
Opvallend snel was die brief in ons huishouden
een beetje kwijt.
De buren voelden de spanning wel aan. Vragen
in de trant van: “Wil jij de ogen nog even
tekenen?” en “Denk je dat dit gedichtje zo kan?”
werden op ogenblikken aan mij voorgelegd als
manlief niet in de buurt was. Ik verkeerde in een
reuze dilemma. Ik had er best zin in, wilde aan
de gang en raakte meer en meer geïnteresseerd
in de geschiedenis en achtergronden van
Nijntje Pluis. Tijdens een avondje alleen thuis
ging ik op ontdekkingstocht op het internet en
stuitte op de volgende – voor mij- nieuwtjes:
“Typisch in de teksten van Bruna is dat er geen

De verhaaltjes van nijntje zijn in veel talen
vertaald. In bijna alle talen is haar naam miffy.
Bruna controleert de vertalingen streng; als
een boekje wordt vertaald in een taal die hij
niet kent, dan vraagt hij iemand anders om de
tekst terug te vertalen, zodat hij het resultaat
kan controleren.’ (citaat uit Wikipedia).
Nu die strenge controle was er bij ons in de
straat niet bij. Er werden nieuwe tekstjes
geschreven: “in beweging zijn, dat is voor
iedereen fijn, de nijnen hier, geeft dat veel lol
en plezier” en nieuwe titels bedacht: Nijntje
gaat verhuizen, SSSt…Nijntje ligt op één oor,
Nijntje speelt verstoppertje, Nijntje werkt.
In de laatste dagen voor het begin van de
feestweek werd het in de straat een vermakelijk
gezicht. Ik was op donderdag op de fiets naar
het werk geweest en draaide vanaf de rotonde
onze straat in. Genietend van al die kleuren en
ook al die modellen, want de ene Nijn was beter
gelukt dan de andere. Aan elke lantaarnpaal
hing inmiddels een Nijn met een vlaggetje.
Mijn huis kwam in zicht… daar lagen grote
balken over de vijver… een soort platform was
erop gemaakt… een strandstoel daar weer op…
hoofdletters worden gebruikt.” Dus ook in deze
tekst moet Nijn eigenlijk nijn heten. Dat was
me nog nooit zo erg opgevallen, terwijl ik echt
van de correcte spelling ben. Ik wist eigenlijk
ook niet dat er zoveel peuterspeelplaatsen naar
dit kleine konijn zijn vernoemd. Ik wist niet dat
er een musical is gemaakt rond Nijntje, dat er
een eigen website is (met geluid) speciaal voor
jonge kinderen, dat er honderden tekeningen
te downloaden zijn om in te kleuren, dat er…
zoveel over en rond Nijntje te vinden is. Dit
Nederlandse figuurtje heeft wereldfaam.
Ik werd nieuwsgierig naar de bedenker, de
geestelijk vader van dit beroemde diertje. Dick
Bruna werd geboren in 1927. In 1955 verschijnt
het eerste boekje van Nijntje. In 1992 komt
Nijntje zelfs op tv: 52 korte filmpjes met Nijntje
in de hoofdrol. Er zijn heel veel boekjes over
Nijntje gemaakt. Opvallend aan de stijl van Dick
Bruna is: ‘Nijntje wordt op een basale manier
getekend, met enkele lijnen en grotendeels
in de primaire kleuren met dikke kaderlijnen.
Een nijntjeboek bevat vierentwintig pagina's,
met op elke rechterpagina een tekening en
op elke linkerpagina vier regels vers. De
boeken worden in een klein formaat gedrukt,
omdat Dick Bruna het belangrijk vindt dat zijn
publiek het gevoel heeft dat de werkjes voor
hen gemaakt zijn en niet voor hun ouders.

Vanachter die vrolijke stoel
zag ik een bezweet hoofd: “He,
he, blij dat je thuis bent, help
eens even mee, deze nijn wil
ik hier bevestigen achter het
raampje van de rode eend…”
Het is goed gekomen. We
hebben
een
heel
leuke
feestweek gehad en af en toe betrap ik mijn
grijze metgezel op: antropomorfisme.
Jolanda Lemcke

Het mag een feest zijn!

Nou een feest was het zeker zondagmiddag
27 april in de feesttent te Schoonrewoerd.
Daar werd de gezamenlijke tentsamenkomst
gehouden en ruim 550 mensen (kinderen,
tieners en volwassenen) hebben deze geweldige
dienst bijgewoond. De leiding van de dienst
was in handen van: ds. Johan van den Berg en
Jan Meerkerk, beide Schoonrewoerders.
Centraal stond de tekst uit Johannes 2 vers
1-11 : De bruiloft te Kana. Het verhaal over
een feest, waar ook veel mensen bij aanwezig
waren en waar wonderlijke dingen gebeurden.
Maar vooral een verhaal over de (meer)waarde
van feest vieren, de ( meer)waarde van het
samen genieten van zaken die het waard zijn
om te vieren.
Er was veel samenzang met muzikale
ondersteuning van Ard-Jan Kaan, Johan en
Daniëla Roeland en Christel Lodder. De kinderen
hebben liedjes gezongen met inzet van allerlei

muziekinstrumentjes. Het was een feestelijke
“herrie”. O.l.v. Polien Fijan en pianist Bastiaen
Boekelo werden mooie liederen ten gehore
gebracht door het speciaal samengestelde
projectkoor ‘ZOUT’.
De collecte, die deze middag werd gehouden,
komt geheel ten goede aan de voedselbank
te Leerdam. Er werd het mooie bedrag van
€ 1139,26 opgehaald.
Na afloop bleven nog velen om elkaar te
ontmoeten en na te praten. Er was koffie, thee,
fris en iets lekkers. De tentdienstcommissie
is er trots op en dankbaar voor dat zoveel
mensen (gelovig en niet-gelovig, verbonden
aan verschillende kerken en ongebonden,
Schoonrewoerders en ook mensen van buiten
dit dorp) het feest hebben willen meevieren.
Het feest in de tentdienst was een waardevolle
bijdrage aan de feestweek.

FELS
- SINGER
Het adres in wijde omgeving voor:
- modestoffen, brei- en handwerkartikelen.
- garens, ritssluitingen, biaisband, knopen
en voeringen.
- patroonpapier, schoudervullingen, etc.
- SINGER-naaimachines en -lockmachines
- en ook: gebruikte naaimachines van
bekende merken!
Meent 82 – Leerdam
Telefoon: 0345 - 612177

Vlietskant 23 – 25
Telefoon: 0345 – 612786

4141 CK Leerdam
Fax: 0345 - 614470

Gekozen tot de leukste
winkel van de gemeente
Leerdam
Elke dag leuke aanbiedingen
te bekijken op www.topslagerdick.nl

Onderzoek
Tevredenheid
Woonomgeving
Eind 2013 heeft KleurrijkWonen een onderzoek
uitgevoerd in de gemeente Leerdam waarin
de inwoners is gevraagd naar de tevredenheid
over de woonomgeving.
In Schoonrewoerd zijn de respondenten
meer dan gemiddeld tevreden over de
woonomgeving, zij geven een 7,7 ten opzichte
van een 7,2 gemiddeld voor de gemeente
Leerdam.
Tevredenheid woonomgeving
Rust, buren en ruimte zijn in Schoonrewoerd de
meest genoemde punten die de tevredenheid
met de woonomgeving bepalen.
Ontevredenheid woonomgeving
Verkeer, onderhoud straten en overlast zijn in
Schoonrewoerd de meest genoemde punten
die de ontevredenheid met de woonomgeving
bepalen.
De cijfers voor de kern Schoonrewoerd,
vergeleken met Lemon 2009 zien er als volgt
uit:
Onderdeel

2013

Eigen woning
Woonomgeving
Groenvoorziening
Speelvoorzieningen
Omgang bewoners
Omgang etnisch
Betrokkenheid woonomgeving
Criminaliteit
Sociale veiligheid
Verkeersoverlast

8,1
7,7
6,9
6,4
7,7
7,3
7,2
6,7
7,3
5,9

Lemon
2009
8,4
7,3
6,9
6,3
7,8
7,3
6,1
7,8
8,2
6,3

De beoordeling voor het thema Betrokkenheid
woonomgeving is behoorlijk gestegen.
Criminaliteit en Sociale veiligheid zijn behoorlijk
gedaald.
Als u het volledige rapport wilt lezen, dan kunt u
dit via e-mail opvragen bij de Dorpsvereniging:
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com

Jaarlijkse
Krakelingenverkoop
Ook dit jaar organiseert de zendingscommissie
van de Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
op 2 en 3 juli 2014 de verkoop van de echte
Heukelumse kralingen. De krakelingen zullen
overdag en 's avonds huis aan huis worden
verkocht in heel Schoonrewoerd.
De opbrengst van de krakelingen komt ten
goede aan de GZB en in het bijzonder het project
"Deelgenoten". In dit project is de gemeente
Schoonrewoerd verbonden aan de familie
Haasnoot die in Zuid Soedan evangelisatiewerk
verricht.
Meer
informatie
is
te
vinden
op:
www.gzb.nl/staf/jap-en-mirjam-haasnoot
Hartelijke groet,
Zendingscommissie
Hervormde Gemeente Schoonrewoerd

Trouwen?

You will forever be
my always!

Styling, Verhuur & Weddingplanning
We kunnen je helpen met het opzetten van een draaiboek, hebben heel veel
leuke spullen te huur en in ons adresboekje staan de beste én goedkoopste
adressen! Een complete voorbereiding, een professioneel ceremoniemeester
of inspiratie en tips, we kunnen het allemaal bieden. Kijk eens op de website
voor meer informatie. Met Feline Wedding & Events wordt jullie trouwdag
ontspannen, vrolijk en onvergetelijk!

Feline Wedding & Events
Dorpsstraat 39
4145 KB Schoonrewoerd

telefoon: 0345-505142
info@felineweddings.nl
www.felineweddings.nl

Klepper de Klep
In het weekend van 31 mei en 1 juni ontving
de Gereformeerde kerk gasten uit het Duitse
plaatsje Saarmund. Al in een eerdere Klepper
hebben we aandacht besteed aan deze jaarlijkse
uitwisseling. In zo’n weekend wordt van alles
samen ondernomen en is de zaterdagavond –
uiteraard- de Bonte Avond.
Dit jaar stond tijdens deze avond de ooievaar
centraal. Daar was immers dit jaar bij ons
op het dorp veel over te doen: leuk hoor
ooievaars, maar zoveel…?! En al die ooievaars
willen lekker dicht bij elkaar wonen, dus zoveel
nesten, o.a. op huizen waar de bewoners niet
zo blij mee waren, er dreigden zelfs ooievaars
te gaan nestelen in een boom in de tuin van een
van onze redactieleden en op het dak van een
ander redactielid. En het meest recente nieuws
van vlak voor (min of meer in) dat weekend: de
koude en het natte weer had veel jonge ooievaars
de das omgedaan. Ze hadden longontsteking,
raakten verzwakt en gingen dood. Enkele
vogels zijn ‘gered’ en naar de vogelopvang
gebracht. Kortom er was genoeg te vertellen.
Tijdens zo’n bonte avond is het dan ook leuk
om de boel wat aan te dikken en zo te kunnen
lachen met elkaar. Dat werd gedaan tijdens
het zingen van Het Klepperlied. We drukken
het hierbij af in De Klepper, want daar hoort
dit zeker thuis. Met dank aan de schrijvers:
Arend Niebeek en Jan en Adri van Beuzekom.
Het oorspronkelijke lied kent u wellicht en gaat
zo:
HET KLEPPERLIED
1.
Hoor je wel mijn kleppers gaan
‘k Heb het toch geleerd
‘k Kreeg het bijna niet gedaan
alsmaar geprobeerd.
Refrein:
Klepperde, klepperde,
Klepperde, klepperde,
‘k Ben zo blij dat ik
‘k Ben zo blij dat ik
‘k Ben zo blij dat ik ze
Klepperde, klepperde,
Klepperde, klepperde,
‘k Ben zo blij dat ik
‘k Ben zo blij dat ik
‘k Ben zo blij dat ik ze

klep, klep, klep
klep, klep, klep

he-eb
klep, klep, klep
klep, klep, klep

heb

2.
Moeder vindt het toch zo’n kruis
’t Maakt zo veel kabaal
Al dat leven hier in huis
’t Is toch een schandaal
3.
Daarom ga ik maar op straat
Met mijn vriendje Piet
Heerlijk klepp’ren op de maat
Dat geeft nooit verdriet
Vervolgens is daar deze prachtige variatie op
gemaakt. Couplet 1 t/m 5 wordt steeds gevolgd
door het originele refrein. Couplet 6 kent een
ander einde.
ONS OOIEVAARSLIED
1.
Ied’re lente was het feest:
ze waren weer op ’t nest.
We waren dolblij met dat beest Uniek in dit gewest.
2.
De ooievaar die werd bedreigd bijna uitgeroeid !
Maar op ons gemeentehuis
voelde hij zich thuis.
3.
D’r kwam een heel groot reddingsplan
door ons hele land.
Maar de ooievaar werd tam
am
en ’t liep uit de hand.
4.
Een geboortegolf zowaar
maar er klopt iets niet !
heel ons dorp kwam in gevaar
evaar
vergrijzing in ’t verschiet.
t.
5.
Nu zijn die beesten overal.
al.
Groot is hun aantal.
‘s Winters gaan ze niet meer weg
Een plaag! -- Wat een pech!
ech!
6.
Ze zitten nu bij ons op ‘t dak
erg op hun gemak
We hopen dat ze straks weer gaan
ver bij ons vandaan!!

Refrein na couplet 6:
Klepperde, klepperde, klep, klep,
Klepperde, klepperde, klep, klep,
‘k ben niet blij
‘k ben niet blij
‘k ben niet blij dat ik ze heb!!
Klepperde, klepperde, klep, klep,
Klepperde, klepperde, klep, klep,
‘k ben niet blij
‘k ben niet blij
‘k ben niet blij dat ik ze heb!!

klep
klep

klep
klep

Wij zijn trots op
onze KANJER!!
Zoals jullie weten heeft Machiel met 2 zwagers
en een neef zich maandenlang ingezet en
getrained om 3 keer de Mont Ventoux te
kunnen bedwingen.
Het is hem gelukt en ook zijn teamgenoten.
Wout en ik zijn de hele tweede pinksterdag op
allerlei punten op de berg geweest om aan te
moedigen en eten en vooral veel drinken te
geven.
Het was vooral voor mij een nogal emotionele
gebeurtenis. Te zien dat er zoveel lieve mensen
zijn die zich willen aftobben om geld bijeen te
krijgen voor meer onderzoek om deze ziekte
een halt toe te kunnen roepen, dat zorgt voor
veel tranen dat kan ik je wel vertellen. Maar
ook heel veel blijdschap.
Er waren ook veel mensen die wandelend de
berg opgingen. Zelfs mensen met MS gingen
in een estafette omhoog. Het was een groot
feest.
Dankzij jullie sponsoring hebben onze jongens
rond de 11 duizend euro bijeen kunnen
brengen. Omgerekend ongeveer 36 euro per
gereden kilometer per persoon.
Daar zijn zij en wij heel dankbaar voor.
Hartelijke groet,
Wout en Nel Versteeg

Jaarmarkt 2014
De vrijdag na hemelvaart stond traditioneel
de jaarmarkt van Schoonrewoerd weer voor
de deur. Na weken van voorbereiding is het
het marktcomité wederom gelukt om er een
geslaagde dag van te maken.
Vanaf 6 uur was het een drukte op en in het
dorp van de handelaren die hun koopwaar aan
het uitstallen waren. De drukte en gezelligheid
zou de gehele dag aanhouden. Voor de
kinderen was er de mogelijkheid om een
snelle ronde neer te zetten op het circuit van
Zandvoort in een racesimulator, aan elastieken
op een trampoline springen en zo je salto’s
oefenen of springen op het springkussen van
de brandweer die dan ook gelijk voorlichting
gaf en waar je zelf een vlam in de pan kon
blussen.
Toneelvereniging
Volmoed
was
aanwezig met levende standbeelden en bij een
kettingzaagdemonstratie werden weer beelden
van hout gemaakt.
Verder hebben de handelaren goede zaken
kunnen doen, dit waarschijnlijk mede door het
goede weer. Er was wederom een veelzijdig
assortiment te krijgen op de markt: de nieuwste
rage loombandjes, kleding, speelgoed, sokken,
telefoonaccessoires, horloges, zonnebrillen,
fietsen, vele versnaperingen en nog veel meer.
Nadat de markt om 13 uur was afgelopen en
een ieder ging inpakken werd er begonnen
met het opbouwen van het kinderspel, hierbij
was de bedoeling om een hindernisbaan af te
leggen met o.a. zaklopen en balgooien. Voor
de grotere kinderen was er een stormbaan
waarbij je broodkratten moest stapelen, door
banden heen en vervolgens in een bad met
warm water golfballen moest opduiken.
Zo rond 19 uur begon het hardlopen, naar de
Blauwbijl en terug. De snelste tijd was onder
de 10 minuten, een hele prestatie!
Na het hardlopen is er gestreden om het
beachvolleybalkampioenschap
van
de
jaarmarkt en hieraan deden 16 ploegen mee.
Tijdens het volleyballen zijn de winnaars van de
grote verloting getrokken. De winnaar van het
beachvolleybal moest het na de finale gewonnen
te hebben nog opnemen tegen 2 dames van
volley Meerkerk 1. De dames lieten even zien
dat ze niet voor niets kampioen geworden zijn
en gaven een mooie demonstratie weg.
Na dit alles kon er begonnen worden
met opruimen en werd het dorp weer
schoongemaakt.

Jaarmarkt
2014

Namens het markt comité een ieder bedankt
voor deze gezellige en geslaagde dag!
Prijswinnaars
Kinderspel tot 8 jaar:
1e prijs: Esther Middag
2e prijs: Annarieke ‘t Lam
3e prijs: Joeri Spronk

Burgerlijke stand
Geboren

Stormbaan vanaf 8 jaar:
1e prijs: Stan Harlaar
2e prijs: Annemijn Kaan
3e prijs: Bram Swaanen
4e prijs: Nathan Bel
Hardloopwedstrijd tot en met 12 jaar:
1e prijs: Rik Terlouw
2e prijs: Gino Vermaat
3e prijs: Raymond van Soest
Hardloopwedstrijd vanaf 13 jaar:
1e prijs: Hans de Leeuw
2e prijs: Dennis Bevelander
3e prijs: Floris de Zeeuw

15 april Céline Agatha
Dochter van Chris en Marit Visscher-Verkroost

Hardloopwedstrijd dames:
1e prijs: Paula van Tienen.
Beachvolleybal:
1e prijs: SVZ Zijderveld
2e prijs: Team Wilco de With Hoogeind
3e prijs: Toppers
4e prijs: Team Alwin van Dijk
Uitslag verloting:
1e prijs: Waardebon € 250,- is gevallen op
nummer: 18112
2e prijs: Waardebon € 100,- is gevallen op
nummer: 17719
3e prijs: Waardebon € 100,- is gevallen op
nummer: 18254
4e prijs: Waardebon € 25,- is gevallen op
nummer: 19317
5e prijs: Waardebon € 25,- is gevallen op
nummer: 18000
6e prijs: Waardebon € 25,- is gevallen op
nummer: 18561
7e prijs: Waardebon € 25, - is gevallen op
nummer: 18995
8e prijs: Waardebon € 25,- is gevallen op
nummer: 19070
9e prijs: Waardebon € 25,- is gevallen op
nummer: 19583
10eprijs: Waardebon € 25,- is gevallen op
nummer: 18941

21 mei Emily Hesther Tine
Dochter van Govert-Jan en Martine Verkroost,
zusje van Elena
Overleden
23 april - Teus Jakobs (Heukelum) in de leeftijd
van 74 jaar. Hoewel geen Schoonrewoerder,
maar wel heel bekend door het bedienen in ons
dorpshuis.
29 april - Emmigje Viskam-van Zanten in de
leeftijd van 96 jaar jaar. Ze woonde de laatste
tijd in Huis ter Leede.
28 april - Toos Heykoop in de leeftijd van
93 jaar. Ze woonde de laatste tijd in Huis ter
Leede.

8 mei - Kees vd Berg in de leeftijd van 90 jaar.
Hij woonde de laatste tijd in het Emmahuis.

Getrouwd

13 juni - Joop Kokxhoorn in de leeftijd van
83 jaar. Woonde op Kon. Wilhelminastraat 26.
Vertrokken
- Agerbeek vanuit de Pr. Beatrixstraat naar
Leerdam
- Dirk den Braber van de Brinkstraat voorlopig
naar Gorinchem, tot er plaats komt in
Lingestein
- Linda Middelkoop van Noorderwoerd 3 naar
Leerdam
- Familie Eisinga van de Dorpsstraat naar
Bergambacht
Ingekomen
- Arjan Korevaar uit Sliedrecht en Gera de
Bruyn uit Leerdam. Zij gaan 20 juni trouwen
en gaan wonen op Amaliastraat 39.
- Jorn van der Hagen uit Lexmond en Isabelle
Bakker van de Klaverweg gaan samenwornen
op Amaliastraat 41.
- Feryal Wais uit Leerdam met haar
zoontje Adam van 2,5 jaar naar de Kon.
Wilhelminastraat. Ze verzorgt catering van
specialiteiten in Afrikaans eten, zowel Oostals Westafrikaans. (We hebben het zelf
geproefd, het is wel pittig maar heerlijk.
Wil je ook proeven? Dan kun je mailen naar
afropurity@gmail.com).
- Yassin Ben-Abdellah uit Leerdam en Natasja
Smit met haar kinderen Manuela (20 jaar)
en Ferdinand (17 jaar) Bovenscher, naar de
Brinkstraat.
- Cees den Besten met zijn vrouw vanuit het
Hoogeind naar Bongerd 14.
- Gamal-Elhossiny vanuit Leerdam naar Pr.
Beatrixstraat 8

24 april
Laurens den Besten & Hanneke de Voogd
wonen nu in Het Hazenblok 9

90+
In de vorige Klepper was ik mevrouw
Eckelboom van 90 jaar vergeten in het rijtje
van 90-jarigen.
Jubilea
24 april Jan en Bep van Zanten
40 jaar getrouwd
29 mei Cor en Els vd Stelt
45 jaar getrouwd
7 juni
Theo en Aartje Vuurens
40 jaar getrouwd
15 juni bestond de Gereformeerde Kerk 125
jaar. Van 30 mei t/m 1 juni waren maar liefst
31 mensen uit Saarmund in Duitsland op
uitnodiging van de Gereformeerde kerk bij ons
op ‘t dorp te gast.

25 april
André de With & Judith Hol
wonen op Noorderwoerd 22
12 mei
Mark den Hertog & Sandra van Velsen
wonen op Kerkeland 4

13 juni
Manuelle van Beuzekom & Stanley Steenbeek
wonen in Leerdam

20 juni
Arjan Korevaar & Gera de Bruyn
(respectievelijk uit Sliedrecht en Leerdam)
wonen nu Amaliastraat 39
Bikker

Wandelmogelijkheden en meer vanaf de Linielanding
De afgelopen maanden is er naast de snelweg
A27, ter hoogte van de afslag Nieuwegein een
bijzonder bouwsel verrezen. Iedere morgen
als ik met de auto naar het werk ga, kom ik
hier langs en vele malen heb ik mij afgevraagd
wat dat toch ging worden. Grote stalen buizen
staken rechtop uit de grond, er werd een
aansluiting op de rotonde gemaakt. Die rotonde
ligt vrij hoog en de werkzaamheden vonden
plaats in de diepte. Uiteindelijk kwam er een
spiraalvormige ‘oprit’ of is het een ‘afrit’ ?
Uiteraard is hierover op internet wel wat te
vinden. Daar heb ik dus ook al snel gesnuffeld.
Op de homepage van de bouwer: de gebr. De
Koning vind ik:
“Recreatief transferium, linielanding Houten
In opdracht van de Gemeente Houten heeft
Gebr. De Koning een recreatief transferium
langs de A27 gerealiseerd. Doel is de recreatieve
kwaliteit te versterken en tegelijk de autodruk
in het achterland tot een minimum te beperken.
In het transferium kunnen automobilisten
hun auto laten staan en het waterliniegebied
te voet, per fiets of per kano intrekken.
De beoogde exploitant (Hajé Restaurants)
ontwikkelt op deze plek een vernieuwend
concept, dat een synthese vormt van recreatie,
ondersteund met het kopen en proeven van
producten uit de streek. Het project ligt op het
grondgebied van de gemeente Nieuwegein,
tegen de gemeentegrens met Houten.
De hoofddoelstelling van dit project was het
realiseren van een Streektransferium zodat
een verbinding wordt gecreëerd tussen
de hectische wereld van de snelweg en
het achterliggende natuurlijke landschap.
Gebr. De Koning draagt tot 2025 zorg voor
het beheer en onderhoud van dit kunstwerk.”
En verderop op de site van Hollandse Waterlinie
staat het project als volgt beschreven met een
tekening erbij die een impressie moet geven
van het resultaat:
“Linielanding
Vanaf halverwege 2014 vormt Linielanding
dé toegangspoort tot de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en het Eiland van Schalkwijk. Het is
de ‘etalage’ voor het achterland. Op deze plek
langs de snelweg A27 kunnen passanten en
toeristen terecht voor een lokaal en regionaal
geproduceerd hapje en drankje. Zij parkeren er
hun auto en kunnen te voet, op de fiets of per
kano het gebied verkennen. Hajé Restaurants
als exploitant van Linielanding, werkt zoveel
mogelijk met producten uit de regio en stelt

agrariërs in de gelegenheid om hun producten
aan te bieden. Het streektransferium wil op deze
manier bijdragen aan de versterking van de
regionale economie, het milieu en het landschap.
53 stalen kolommen.
Opvallend is de verkeersbrug die het
autoverkeer van en naar de A27 leidt: een
om zijn as draaiende hellingbaan van staal en
beton die zichzelf kruist. De hellingbaan wordt
geschraagd door 53 in hoogte verlopende stalen
kolommen, waarvan de hoogste 20 meter in de
lucht steekt. Van die kolommen fungeren er 23
als drager.”

Ik ben wel iets wijzer. De naam Hajé kende ik
wel van onze tochtjes naar het noorden, naar
een tante, een nicht of een mooie plaats (Sneek
bijvoorbeeld). Wij nemen dan altijd de route
langs Lelystad. Daar is Hajé-restaurant De
Lepelaar gevestigd: een mooi gelegen rustpunt
aan het water, tussen natuurgebied. Wij zitten
daar graag voor een kopje koffie. Maar de
bouwsels die onderaan de spiraalweg zichtbaar
werden, doen mij toch niet echt denken aan
een restaurant. Bovendien kan ik die naam nog
niet goed plaatsen: Linielanding. Ik denk aan
Hollandse Waterlinie, uiteraard, die naam staat
ook op het bord erbij. Voor mij gaat dat over
forten en die zijn hier nu net niet en over water
en dat is er weer wel.
Eind mei werd de Linielanding geopend. Mijn
nieuwsgierigheid kon ik en hoefde ik niet langer
te bedwingen. Ik reed enkele dagen na de
opening de rotonde op en liet me letterlijk een
sierlijke, draaiende landing maken. Er is ruime
parkeergelegenheid beneden. Het gebouw
met veelkleurige punten staat iets verscholen
achter het buizenframe van de landingsweg,
maar oogt fris en ruim.

Welkom in
(Spirituele)
Boekhandel

De
Kraanvogel
The Careercoach ondersteunt u bij:
Loopbaanadvisering / Coaching /
Assessments / Outplacement

Open:
di + za
10.00 – 17.00
en
woe, do, vrij
13.00 – 18.00 uur

Drs. B.J(Jan) Schuitemaker, RL-C
Dorpsstraat 30
4145 KC Schoonrewoerd
tel: 0345-648106 of 06-13703549
email: info@thecareercoach.nl
website: www.thecareercoach.nl
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Eenmaal binnen herken ik het concept:
eenvoudige meubels, veel soorten tafels en
stoelen (niet alles hetzelfde) en inderdaad
een restaurantbuffet. Het is hoog en licht.
Rechts is een grote winkel. Dat ken ik niet
van Hajé en verwacht ik ook niet hier op deze
plek. Hajé noemt dit de Market: “Voor onze
market selecteren wij producten uit de regio,
producten welke met passie en verantwoord
gemaakt zijn en superfoods. Producten die
goed voor ons zijn, goed voor de natuur en
goed voor de mensen die het maken. Wij
kennen al onze streekleveranciers persoonlijk,
het verhaal achter onze telers, boeren
en veehouders vertellen wij u graag. Ook
glutenvrije, zuivelvrije en suikervrije shoppers
kunnen hun hart ophalen in onze market!” Echt
ik kijk mijn ogen uit: wat een leuk en mooi
initiatief. Ik zie producten van de Mariënwaard
en meel van de molen van Werkhoven, brood
van bakker Van Miltenburg uit Nieuwegein en
bakker Vroeg uit Bunnik en lekkere kersenwijn
en… Maar ik vind het nog steeds moeilijk te
plaatsen: vlak langs de snelweg, zo buiten alle
‘gewone’ winkelplekken.
Met een tas boodschappen lopen we terug het
restaurant in naar het buitenterras. Heerlijk aan
het water. Dat is nog niet helemaal klaar: de
verhuurkano’s moeten nog komen en er moet
nog wat verlichting worden aangesloten, “Maar
dat komt wel goed,” verzekert de oud-leerling
me, die hier een hartstikke leuke baan heeft
gevonden. We zitten heerlijk met uitzicht op
de weide met paarden, ganzen, een zwaan
en een cirkelende buizerd. Ja, vlak naast de
snelweg en toch met het gevoel en uitzicht
van helemaal buiten. Die polder Het eiland van
Schalkwijk is prachtig. We hebben daar al wel
eens gewandeld vanuit het dorpje Schalkwijk,
maar in de kano hebben we deze watertjes

nog nooit gedaan. Dat gaat zeker gebeuren
en ik zal er verslag van doen in een volgende
Klepper. En op de fiets is dit inderdaad ook een
mooi rustpunt/ startpunt of eindpunt. Op de
website staat aangekondigd:
“Toeristisch Overstappunt
Later dit jaar wordt het Streektransferium ook
als Toeristisch Overstappunt ingericht. Het
wordt daarmee onderdeel van het TOP-netwerk
in de provincie Utrecht. Een TOP-locatie is voor
recreanten de plaats waar je kunt parkeren om
een wandeling of fietstocht te ondernemen. Je
kunt er ook iets drinken en je laten informeren
over de streek en recreatiemogelijkheden.”
We genieten van plannen, koffie en een heerlijk
broodje met gezonde streekproducten. Dit is
een echte aanrader, wat mij betreft. En als u
dan gaat wandelen, fietsen of kanoën koop ook
iets in die mooie winkel. Wat een uitdagend en
gedurfd initiatief op deze plek. Ik ben hier erg
verrast en zal hier regelmatig even stoppen.
Hans & Jolanda Lemcke

Collecte
Maag Lever Darm Stichting
In de week van 18 t/m 24 mei is er gecollecteerd
voor de Maag Lever Darm Stichting en is het
bedrag van €582,98 opgehaald.
Collectanten hartelijk dank voor jullie inzet en
allen die een gift hebben gegeven voor deze
collecte.
Annelies Vroege-Blom

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

Maresa’s Haar & Zo
Prinses Amaliastraat 1a
4145 KX Schoonrewoerd
Tel: 06-42640880
www.maresahaarenzo.nl
Facebookpagina: Maresa's Haar & Zo

Openingstijden:
Maandag
09.30 -21.00
Dinsdag
09.00 -13.00
Woensdag
09.30 -17.30
Donderdag
09.30 -21.00
Vrijdag
09.30 -20.00
Zaterdag
09.00-12.30

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.
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Bouw- en aannemingsbedrijf

bouwen zonder zorg
Vrijblijvend offerte
9Nieuwbouw
9Verbouw
9Onderhoud
9Renovatie

 Huidverzorging en – verbetering
 DeÀnitief ontKaren  Make-up en Visagie
 Afslanken: Power Slim | Power Fit
SlimLine POD nieuw in Nederland

Meent 50 | 4141 AD Leerdam

Willem

Middag

06- 54278015 / 0345- 642325
info@wilmid.nl www.wilmid.nl

T 0345 72 49 05

E info@lapeausatin.nl W www.lapeausatin.nl

DEN BESTEN
DEN BESTEN
INSTALLATIEBEDRIJF
NSTALLATIEBEDRIJF

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

Dorpsweg 47 - Zijderveld
Telefoon 0345 - 641298

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

Uw
U
w ggroenteroenteen
fruit
specialist
enfru
it sp
ecialist

KKwaliteit
waliteit
is o
onze
is
nzeggarantie
arantie
Den Hartog
fruitschuur
Kalverweg 1a (achter het café)
SCHOONREWOERD tel. 0345-641208

ACTIVITEITENKALENDER
27 juni
28 juni
juli
2 en 3 juli
3 juli

9:00-13:00 uur

19:30 uur

6 juli

8:30 / 8:45 uur

6 juli
8 juli
12 juli
26 juli

15:00
15:00
9:00-13:00
9:00-13:00

augustus
3 augustus
9 augustus
24 augustus
26-28 augustus
30 augustus

uur
uur
uur
uur

7:45 uur
9:00-13:00 uur
8:00 uur
9:00-13:00 uur

september
6 september

13
13
26
27
27

september
september
september
september
september

oktober
3 oktober
4 oktober

14:00-15:00 uur
15:30-17:00 uur
9:00-13:00 uur

9:00-13:00 uur

10:00 uur

Griekse dorpsmaaltijd, Hervormde Gemeente
Rommelschuur, Gereformeerde Kerk

Krakelingenverkoop, Hervormde Gemeente
Bijeenkomst over samenwerking of samengaan met andere
gemeenten, Gemeente Leerdam, in Partycentrum Schoonrewoerd
Excursie naar Brakel en Loevestein, Natuur- & Vogelwacht, vertrek
vanaf Helsdingen/station Leerdam
Afscheidsdienst Regenboogschool in de Gereformeerde kerk
Circusvoorstelling leerlingen Regenboogschool
Rommelschuur, Gereformeerde Kerk
Rommelschuur, Gereformeerde Kerk

Excursie naar Meinerswijk, Natuur- & Vogelwacht, vertrek vanaf
Helsdingen
Rommelschuur, Gereformeerde Kerk
Vogelexcursie, Natuur- & Vogelwacht, vertrek vanaf Helsdingen
VakantieBijbelClub
Rommelschuur, Gereformeerde Kerk

Schoonrewoerd BinnensteBuiten, met:
Muziekworkshop voor kinderen
Optreden muziekwerkplaats de Doorbraak
Rommelschuur, Gereformeerde Kerk
Mannenevent, Hervormde Gemeente
Fancy Fair, Hervormde Gemeente
Rommelmarkt Gereformeerde Kerk, Rommelschuur
Burendag

Wijkschouw 2014
Open dag Natuurcentrum, Natuur- & Vogelwacht

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

