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Badmintonvereniging
Petra van Dieren
Buurtbus ‘De Linge’
www.buurtbusdelinge.nl
L.W.J. Duiker, secretariaat

642141

Hervormde gemeente
Jan Meerkerk, scriba+jeugdvereniging 642121

613924

Marktcomité
Jacco Abbel, marktmeester
Johan Blokland, marktmeester

CBS ‘Ichthus’, locatie Regenboog 641990
Caroline van Reenen, locatieleider
Dorpsvereniging Schoonrewoerd
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
Facebook: Dorpsvereniging Schoonrewoerd
Bestuur
Hans Langerak, voorzitter
Gera de Jong, secretaris
Bert van Toor, penningmeester
Jannie Abbel

06-20601235
642182
848099
642175

Activiteitencommissie
Leontine Verkerk

642495

Speeltuincommissie
Maurits Oudenaarden
Verkeer & Groen
Moniek van Rossem

641751

06-30363300

EHBO Schoonrewoerd
Gert Pluimers, secretaris

616228

Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd
Ds. G.M. van den Berg-de Haan
642430
W. Versteeg, scriba
642293
Hersteld Ned. Hervormde Kerk
J. Vossestein, scriba

642228

06-53682679
06-54325729

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

641201

Noachschool
Kees de Korte, directeur

642171
848617

Oranjevereniging Schoonrewoerd
Agnita de With, voorzitter
06-25319998
Anca Spronk, secretaris
643357
Ouderengym 'In Beweging'
M. van Santen

641683

Ouderenkontakt Schoonrewoerd
Marian van Es, contactpersoon

641566

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

519372

Politie ZHZ bureau Leerdam
GPF Schoonrewoerd
078-6303000
SIA Wandelsportvereniging
Nel van Meeteren

615648

Platform Gehandicaptenbeleid Leerdam
Adri Bienefelt
643088

Voor deze en hopelijk nog vele volgende Kleppers

Net als voorgaande jaren vragen wij u om een vrijwillige bijdrage,
zodat het voortbestaan van

De KLEPPER,

de dorpskrant van Schoonrewoerd, veilig gesteld kan worden.
Uw bijdrage blijft nodig ondanks het succes van onze activiteiten tijdens
de jaarmarkt en de medewerking van onze adverteerders.
Vorig jaar steunde de Schoonrewoerdse bevolking ons zeer ruimhartig
en hielp ons daarmee enorm.
Ook dit jaar kunnen we het niet zonder u af.

DAAROM VINDT U IN DEZE KLEPPER EEN ENVELOPJE.
Bewaar het goed!
In de weken van 29 september tot en met 11 oktober komen wij het
(hopelijk gevuld) bij u ophalen.
Uiteraard verplicht uw bijdrage u tot niets!

Bij voorbaat danken wij u voor uw steun!

GEEF OM DE KLEPPER
GEEF VOOR DE KLEPPER
Voor meer informatie kunt u terecht bij
de redactie van de Klepper,
zie voor telefoonnummers het colofon voorin de klepper.
Mocht de envelop na 11 oktober niet bij u opgehaald zijn en wilt u toch
graag een gift doen, neem dan de vrijheid een bedrag over te maken op
onze rekening: NL17 RABO 0127 5727 91, t.n.v. Dorpskrant de Klepper.

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

voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer honderdenzes
September dan worden de dagen zo merkbaar
korter. De uren in de avond dus langer. Meer tijd
om te lezen (want in de tuin is het donker, daar kan
je toch niks meer doen). Meer tijd om te besteden
aan breien of aan quilten of aan spreekwoorden
op houten plankjes branden of aan sieraden
maken of aan… Ja, u weet vast al waar ik op doel:
Schoonrewoerd BinnensteBuiten. Wat was het een
prachtige dag, zoveel te zien, zoveel mensen te
spreken en zoveel enthousiasme overal. We staan
er in deze Klepper uiteraard bij stil met woorden en
beelden. Het thema van dit jaar was: ‘vele handen…’
Ik borduur daar graag in dit voorwoord nog even op
door.
In deze Klepper is goed zichtbaar wat vele handen
samen kunnen doen. En voor al die beschreven
activiteiten zijn ook veel handen nodig. Het is heel
verheugend om te kunnen constateren dat we die
noodzaak van samen doen ook samen voelen en
zichtbaar maken. Dat laten ook de mensen zien die
verenigingswerk en bestuurswerk op zich nemen.
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50 vragen: Lydia Kool
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Burgerlijke stand
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Zonder hen draait het niet.
Dus zeggen we: welkom aan: Karin Baars,
nieuw redactielid van de Klepper. In Klepper
105 stelde ze zichzelf al uitgebreider voor.
Welkom ook aan Hans Langerak, nieuwe voorzitter
van de DVS (Dorpsvereniging Schoonrewoerd). Hans
introduceert zichzelf in deze Klepper. Hij schrijft
o.a.: “Iemand als Jan als voorganger hebben, is
een extra motivatie er iets van te willen maken…”
en verwijst naar de gedrevenheid waarmee Jan van
Tilburg zich jarenlang voor het dorp heeft ingezet.
Tijdens het vragenuurtje op 18 juni is Jan bedankt
namens de gemeente met geschenken. Teus
Meijdam benoemde in Jan: humor en tolerantie,
maar ook zijn doorzettingsvermogen waarmee hij
‘punten maakte’. Jan deed het met passie.
Passie: dat is ook vooral wat zo duidelijk spreekt
uit al dat handwerk dat op 6 september zichtbaar
was. Dat zit in de gebreide handen die in de bomen
klimmen op het dorpsplein, dat zit in de schilderijen
van Reli, in de toewijding van mensen die met dieren
omgaan of planten kweken. Het toont de diepte, de
ziel van mensen.
Meneer Bikker ziet zijn passie voor avontuur
overslaan op zijn kleinzoon en geniet daarvan met
gemengde gevoelens. In het interview met Lydia
Kool lezen we: “Een kind dat zijn eigenheid heeft en
door zijn opvoeding zich gewaardeerd mag voelen,
kan staan in de maatschappij…” uit zo’n zin spreekt
betrokkenheid, spreekt passie.
In het stukje ‘Terugblik Regenboog” staat wat
handen samen, van wat een passie delen met je
doet: het verbindt: “Ook al zullen we elkaar niet
meer ontmoeten, we blijven verbonden met elkaar
door alles wat we samen hebben gedeeld.”
Vele handen maken licht werk. Na het uitkomen
van deze Klepper komen we met een flinke ploeg
mensen bij u langs voor de Klepperenvelop. Zet hem
vast klaar en vertel ook uw huisgenoten waar die
staat, dat scheelt zoeken en dan is ook die klus snel
geklaard. Voor in deze Klepper leest u meer over de
klepperronde.
Tenslotte: veel leesplezier. Probeer achter al deze
berichten de handen te zien van dorpsgenoten.
Samen kunnen we zoveel goed doen.
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 107 is vrijdag 7 november. Klepper
107 zal rond 28 november worden bezorgd.

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

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.
Vandaag in de hoofdrol:
andijvie en pompoen
De herfst komt met rijke kleuren die we ook op
uw bord toveren. Vitaminerijke andijvie en als
uitdaging de oranje gekleurde pompoen.
Andijvie gehaktschotel
met champignonsaus (4 personen)

Maak
de
champignonsaus.
Snijd
100
gram champignons in schijfjes. Kook de
champignons in 1,5 dl water 3 minuten. En giet
de champignons af. Maak in een andere pan
een roux van 40 gram roomboter met 40 gram
bloem. Roer dit langzaam tot het mengsel
in 3 minuten gaar en glad is, maar nog niet
bruin. Voeg daar al roerend, beetje bij beetje
een halve liter koude bouillon aan toe. Blijf
goed roeren voor een gladde saus, gebruik bij
klontjes een garde. Gaar nog een paar minuten
door.
Wil je snel, gebruik dan een zakje en maak
klaar volgens de gebruiksaanwijzing (250 ml
saus).
Wok de andijvie ongeveer 3 minuten in wat
olie. Bak het gehakt en de ui rul in wat olie.
Maak op smaak met zout en voldoende peper.
Doe het gehakt/ui mengsel onder in een
ingevette ovenschaal. Hierboven op de gewokte
andijvie en giet er 250 ml champignonsaus
over. Heb je zelfgemaakt, houd dan de helft
over. Je kunt die eventueel op het bord erbij
serveren. Doe als laatste de aardappelpuree
erop. Eventueel wat paneermeel met hier en
daar kleine klontjes boter voor een knapperig
korstje. Bak de schotel ongeveer 20 minuten
in de oven.

700 gram gesneden andijvie
400 gram rundergehakt
1 gesnipperde ui
100 gram champignons
40 gram roomboter
40 gram bloem
halve liter koude bouillon of
1 zakje champignonsaus van bijv. maggi
voor 4 personen aardappelpuree
olie
boter
paneermeel
Warm de oven voor op 200 graden. Controleer
eerst of de aardappelpuree klaar staat.

De test
Het testteam liep de andijvie mis, doordat de
schrijvers nog met hun hoofd bij de vakantie
zaten en daardoor overvallen werden door de
deadline. Natuurlijk kookten we dit gerecht
voor en proefden goed.
De kok had zowel de puree als de
champignonsaus vers bereid en zag na afloop
meer afwas dan in die twintig minuten oventijd
weggewassen kon worden. Er was in onze versie
500 gram aardappel per persoon gebruikt,
de volgende keer kiest de kok voor minder
aardappel en meer andijvie, het is tenslotte de
groentepagina. De champignonsaus zorgt voor
een heerlijk romige tussenlaag.
Rauwe andijvie stamppot (4 personen)
1,5 kg kruimige aardappels
500 gram andijvie
1 rode paprika
3 lente-uitjes
150 gram jonge of jongbelegen kaas in blokjes
ongeveer 1 dl melk
zout of runderbouillonblokje

Was de pompoen, halveer hem en verwijder
met een lepel de zaadjes. Verwijder eventueel
de lelijke plekken van de schil, verder schillen
hoeft niet bij een hokaïdo, wel bij de andere
pompoenen. Snijd de pompoen in blokjes
van 1,5cm bij 1,5 cm. Leg de blokjes op de
bakplaat, sprenkel daar een paar eetlepels olie
overheen. Bestrooi rijkelijk met zout, peper en
kruiden. Hussel dit met je handen om, totdat
alle blokjes gekruid zijn.
Schuif de bakplaat in het midden van de oven.
Keer ze na 10 minuten om, met een stevige
platte schep. Bak vervolgens nog eens 10
minuten, tot het vruchtvlees zacht is en de
blokjes aan de randen bruin beginnen te
kleuren. Dan zijn ze gaar.

Kies een pan die groot genoeg is voor
de gekookte aardappelen en de andere
ingrediënten. Kook de aardappels met zout of
runderbouillonblokje gaar. Snij de paprika en
lente-uitjes in blokjes en wok deze heel even.
Snij de andijvie fijn. Giet de aardappels af en
stamp ze fijn met de melk. Roer de paprika,
lente-ui, de blokjes kaas en de andijvie erdoor.
Warm nog even door.
Lekker met een gehaktbal of een ei.
De test
Het testpanel vond de hond in de pot. De kok
en maatje vonden dit gerecht fris ogen en rijk
smaken.
Geroosterde pompoen (4 personen)
Neem
een
mooie
oranje
pompoen,
bijvoorbeeld de kleine hokaïdo of de grotere
Rouge vif d'Etamps. Gebruik liever niet de
superpompoenen die voor hun omvang geteeld
worden, die zijn niet zo smakelijk.

Wil je pittiger? Kies dan voor cayennepeper of
verdeel tien teentjes knoflook over de blokjes
als ze de oven in gaan.

1 kg pompoen
peper
zout
gemalen korianderzaad of een handvol groene
kruiden zoals rozemarijn, tijm en salie
olijfolie voor bakken en braden

De test
Dit staat regelmatig op tafel, heerlijk als de
pompoenoogst een jaar uit de hand loopt.
Zoals ook dit jaar weer.

Verwarm de oven voor op 200 graden. Bekleed
een bakplaat met bakpapier, dat scheelt bij het
schoonmaken.

Lekker met broccoli en een rundersaucijs, of
met spitskoolroerbak (zie foto).

Wij hebben weer genoten van het samenstellen
en hopen dat u geniet van al dit lokale lekkers.
Wellicht uit eigen tuin.
Gerda van Buuren en Marian Bosma
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Naomi Kemkes

Naam:
Leeftijd: 18
Broers/Zussen: 2 zusjes, Tessa en Esmee
Hobby’s: Uitgaan en shoppen
School en opleiding: VAVO lyceum Utrecht
Leukste vak op school: Biologie
Ik heb een hekel aan: 6 weken met m’n been
omhoog in het gips te zitten
Mijn favoriete sport: Paardrijden
Ik kan geen dag zonder: Mijn telefoon
Ik lust geen: Bieten
Ik ben gek op: Iris d’r macaroni met kaas om
3 uur ‘s nachts
Ik word kwaad als: Iets me niet lukt
Een slechte eigenschap van mezelf:
Ochtendhumeur
Mijn favoriete vakantie: Zon, zee & strand
vakanties / wintersport
Mijn favoriete muziek: top 40 muziek
Mijn favoriete broek: Spijkerbroek
Het leukste in het dorp: Schoonrewoerdse
markt

18. Dit wil ik worden: Dierenarts
19. Dit moet anders in het dorp: De kroeg ook
op zondag open.
20. Tip voor jongeren: Geniet van het leven!
21. Volgende vragen aan: Ashley van den Oever

Kledinginzameling stopt
De kledinginzameling voor Kom Over En Help
is per 1 september 2014 beëindigd. Wij danken
een ieder, namens Kom Over En Help, voor alle
kleding en schoenen enz.
Tot onze spijt hebben wij niemand bereid
kunnen vinden kleding in te zamelen.
Familie G. 't Lam, Schaikseweg 64a, Leerdam

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
De zomer is wat wisselvallig: juli was mooi,
augustus winderig en nat en september weer
zacht met prachtige wolkenluchten. We doen
het ermee. Hopelijk hebt u allen genoten van
het goede en u ook vermaakt tijdens het matige
en slechte weer.
De vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht
De Vijfheerenlanden zijn volop in de weer om
de open dag vorm te geven. Op 4 oktober wordt
u van harte uitgenodigd op de Open Dag in
en om Natuurcentrum De Schaapskooi.
Op de website leest u alle details, let ook op
de posters die her en der in ons dorp hangen.
Alvast een eerste indruk:
Het thema van deze open dag is “nesten”.
Centraal staan de werkgroepen van de
vereniging, die u zullen laten zien wat zij zoal
doen. Voor deze gelegenheid leggen zij waar
mogelijk een link tussen hun werkzaamheden
en nesten in de ruimste betekenis van het
woord. Wat is er te doen?
Om 8.00 uur - vroege vogeltelling onder
leiding van een aantal vogelaars achter de
Schaapskooi in het gebied van het ZuidHollands Landschap. Dit in het kader van
de nationale vogelteldag. Belangstellenden
zijn welkom om mee te tellen, ook de jeugd.
Om 10.00 uur is een excursie mogelijk in
het natuurgebied Over-Boeicop achter de
Schaapskooi o.l.v. een gids van het ZuidHollands Landschap. De excursies vertrekken
vanaf het infobord van het Zuid-Hollands
Landschap. Uiteraard is er volop aandacht voor
nestkastjes en -holletjes. Aansluitend kunnen
braakballen onderzocht worden.
Er
zijn
veel
activiteiten
voor
de
jeugd. Samen brood bakken en onderzetters
zagen, kleurplaten voor de hele kleintjes en
zelfs de mogelijkheid om het kabouterpad te
lopen.
De werkgroepen zullen zich presenteren
en dat zijn er heel wat. En uiteraard is er
dat heerlijke frisse sap: in de fruitschuur
verzorgt men de verkoop van hoogstam appels
en peren. Dit fruit is niet bespoten en in de
boomgaard wordt geen gebruik gemaakt van
kunstmest. Ook wordt hier met handkracht

vers hoogstamfruitsap geperst. Dit mag
u gratis proeven - de smaak zal u verrassen.
De voorlichtingskraam in de tent over de
hoogstamfruitbomen maakt in woord en
beeld duidelijk wat er allemaal komt kijken bij
het onderhoud van een hoogstamboomgaard.
Ook zal er een expositie van diverse appel- en
perenrassen te zien zijn, waaronder een aantal
zeer oude.
In oktober starten ook de ‘dia-avonden’ weer.
Steeds op donderdagavond, aanvang 20.00
uur in De Schaapskooi. Heel interessant en
heel gezellig. De entree is gratis, tijdens
de pauze worden lootjes verkocht voor een
verloting aan het eind van de avond. Daarmee
komt de vereniging uit de kosten en neemt u
-onverwacht- vaak ook nog iets lekkers mee
naar huis.
9 oktober
Joke Stuurman met: Vogels en andere
natuur in Noord-Duitsland en een
randje Polen.
23 oktober
Rene Krekels met: Insecten in beeld,
vliegend door de microkosmos.
6 november
Sonja van Baren met: Paddenstoelen,
gezien achter de Schaapskooi.
Bezoek de website voor meer details:
www.natuurcentrum.nl
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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

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

1. Naam: Lydia Kool

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adres: Kerkweg 7.
Geboortedatum: 11-06-’83.
Geboorteplaats: Rotterdam.
Beroep: docente Lichamelijke opvoeding.
Getrouwd met: Cornelis Kool.
Kinderen: Levi van 2 jaar en 3 maanden
en Femke van 7 maanden.
8. Huisdieren: muizen en naaktslakken.
9. Hobby’s: sporten.
10. Leuk in je werk: omgang en leren van en
met tieners.
11. Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: de vakanties.
12. Lievelingsmuziek: ik luister niet veel
muziek, maar als het nodig is rustige
muziek.
13. Wat voor soort TV-programma’s vind
je leuk/interessant: ik kijk niet veel TV,
maar als ik kijk, vind ik het leuk als het
de realiteit bevat en als men op zoek gaat
naar de waarheid. Bijvoorbeeld: zo keek ik
laatst een programma over de doodstraf
waarin ze op zoek waren naar de vraag of
dit de oplossing was… echt heel interessant.
Ook ben ik wel weg van BZV (boer zoekt

vrouw), dit is toch wel een beetje realiteit
al willen ze wel bepaalde dingen laten zien…
14. Favoriete lectuur/boeken: ik ben echt
geen lezer. Ik heb al moeite met de Bijbel…
15. Doe je aan sport, zo ja welke sport: tja
elke dag, ik mag in mijn werk veel sporten
en bezig zijn met verschillende sporten.
16. Lievelingseten: ik ben geen eter, maar
zuurkoolschotel met gehakt is mijn favoriet.
17. Mooiste auto: lichtblauwe Volkswagen
Polo.
18. Mooiste/leukste
vakantieland:
in
Nederland.
19. Favoriete vakantiebesteding: op het
moment het laantje van de Kerkweg
in Schoonrewoerd, ligt in de prachtige
omgeving, aan het prachtige zwem- en
viswater de Wiel... Kom tot zien…
20. Wat vind je van politiek: slecht voorbeeld
van nutteloos geruzie…
21. Welke krant lees je en waarom juist
deze: geen krant.
22. Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen:
wij
zijn
in
juli
2010 getrouwd en wonen sindsdien in
Schoonrewoerd.
23. Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: oei, wat doe of beteken
ik, dit is een moeilijke vraag. Ik doe mijn
best.
24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd : ons
plekje aan de Kerkweg.
25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: het
sportveldje tegen de tuintjes aan... het is
geen sportveld meer.
26. Wat mis je in Schoonrewoerd : een
mooi zwembad...
27. Leuk aan Schoonrewoerd: de mensen,
de gezelligheid en de natuur.
28. Wat vind je vervelend en waarom:
vorst, dat vind ik vervelend. Dan moet je,
voor je gaat werken, eerst nog eens je
ruiten schoonmaken.
29. Waar ben je trots op: op mijn ouders,
manlief en de kinderen...
30. Waar heb je spijt van: ik zou even niets
weten.
31. Wie bewonder je het meest en waarom:
al de moeders die voor me gezorgd hebben
in dit leven (dit zijn er in totaal wel 5)...
32. Wat is je hartenwens en waarom:
dat alle ouders in Schoonrewoerd er met

elkaar voor zorgen dat al de kinderen van
Schoonrewoerd zich veilig en gewaardeerd
voelen. Omdat het goed met elkaar omgaan
belangrijk is voor de ontwikkeling van onze
kinderen.
33. Voor het laatst gehuild: ik kan verdrietig
worden van de gedachte…
34. Leukste jeugdherinnering: opgroeien
in een achterstandsbuurt van Ridderkerk,
waar ik dagenlang kon buitenspelen en
vooral voetballen.
35. Droomvakantie: terug naar Rwanda,
waar ik twee keer eerder geweest ben.
36. Wie wil je nog eens ontmoeten: Maxima,
ze inspireert me door haar vriendelijke en
positieve houding.
37. Waar maak je je boos over: als kinderen
onnodig pijn wordt aangedaan.
38. Waar ben je blij mee: met m’n gezin.
39. Waar heb je moeite mee: met lezen,
schrijven en de buitenlandse talen.
40. Welke hoop koester je: de tijd en de
mogelijkheid te hebben om ooit nog eens
bij de brandweer te gaan.
41. Goede eigenschap:
sportief,
soms
makkelijk, energiek, sociaal.
42. Slechte eigenschap: chaotisch, druk,
soms te duidelijk en soms te makkelijk,
ongeduldig.
43. Waar voel je je het meest bij betrokken:
bij m’n gezin, m’n werk en de kerk.
44. Waar maak je je het meest zorgen
over: de Islamitische staat (ISIS).
45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: ik zou niet weten wat ik met
zoveel geld moet, ik zou er in ieder geval
niet gelukkiger van worden...
46. Gouden tip voor de Klepper: ga zo door,
jullie zijn op de goede weg.
47. Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten: dat
ik me erg thuis voel en het naar mijn zin
heb in jullie dorpje...
48. Wat
zou
je
direct
aanpakken
als je een poosje, bijvoorbeeld
een
jaar,
burgemeester
van
Schoonrewoerd zou zijn: ik zou ouders
mede verantwoordelijk stellen voor het
gedrag van kinderen. En sportactiviteiten
opzetten om kinderen met elkaar te laten
bewegen en samen te laten spelen...
49. Vraag van Karin Baars (50 vragen
vorige keer): 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?
Dit is een moeilijke vraag waar ik wel een
visie op heb, maar wat in de praktijk niet
makkelijk uit te voeren is. Ik denk dat
je moet beginnen bij jezelf, en je eigen
opvoeding. Kinderen zijn 50% opvoeding
en 50% karakter wat je als ouders (soms
ongewild) meegeeft.
1. Opvoeding is duidelijkheid bieden, het
kind vertrouwen en liefde geven.
2. Karakter is iets waarmee je moet dealen
naar wat voor jouw kind belangrijk is... je
helpt je kind de vaardigheden te leren die
het kind vanuit zichzelf niet heeft en om
te gaan met de karaktereigenschappen die
niet positief zijn.
Een kind dat zijn eigenheid heeft en door zijn
opvoeding zich gewaardeerd mag voelen,
kan staan in de maatschappij, omdat hij/
zij geleerd heeft om bewuste keuzes te
maken vanuit zichzelf. En zich dus niet
laat leiden door wat een ander vindt of
zegt, maar een eigen mening uitdragen.
50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Akkie Langerak.
Welke vraag moeten wij van jou
aan deze persoon stellen: Hoelang
woon je al in Schoonrewoerd, wat zijn je
mooiste herrineringen aan je leventje hier.
En zou je iemand adviseren om hier te
gaan wonen, waarom wel/niet?

Collecte KWF
De collecte voor de kankerbestrijding heeft het
bedrag van € 1.067,07 opgebracht. Een ieder
hartelijk bedankt!
Diana en Aartje Vuurens

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

",)44%237)*+
SCHOONREWOERD

H

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

oktober gaat de sleutel in handen van
de Gemeente Leerdam en zij zal bepalen
wat er met het gebouw zal gebeuren.
Ook al zullen we elkaar niet meer
ontmoeten, we blijven verbonden met
elkaar door alles wat we samen hebben
gedeeld. Ik eindig met een lied dat de
kinderen tijdens de Dankdienst zo mooi
hebben gezongen:

Beste inwoners van Schoonrewoerd en
omstreken,
Hoewel de Regenboogschool officieel gesloten
is, wil ik u op verzoek van de redactie van de
Klepper nog de allerlaatste foto’s en feitjes
doorgeven.
We hebben de laatste weken voor de
zomervakantie prachtige weken met elkaar
gehad: veel gedaan, veel gelachen, veel
genoten, maar ook waren er veel emoties.
Ik noem zomaar wat activiteiten: een fijne
Dankdienst samen met de Gereformeerde
Kerk, een prachtige circusdag, het buikschuif
festijn, de spelletjesmorgen georganiseerd
door groep 7 voor de onderbouw, een mooie
afscheidsavond van groep 8, het uitzwaaien
van de kinderen op de allerlaatste morgen.
Inmiddels zijn alle kinderen overgegaan naar
een andere school: hetzij naar de brugklas
in het VO, hetzij naar de Noachschool. De
voorbereidingen voor het samengaan van
de groepen hebben duidelijk succes gehad.
De kinderen leerden elkaar steeds wat beter
kennen en nu gaan ze al weer enkele weken
samen naar één school.
De leerkrachten hebben ook allemaal weer een
nieuwe plek gevonden. Op de Julianaschool in
Leerdam werken nu juf Liesbeth Oskam, juf
Nellie Pijl en ikzelf. Daar werkten sinds een
paar jaar ook al juf Nel Versteeg, juf Petra van
den Dool en juf Riëtte de With. Het voelt voor
ons daarom erg vertrouwd om weer met deze
collega’s samen te werken.
Ik wil u allen bedanken voor de vele fijne
en warme reacties die we ontvingen tijdens
de laatste maanden van onze school. Die
betrokkenheid zal ik zeker missen.
De Regenboogschool is er niet meer, een
tijdperk van 123 jaar is afgesloten. Per 1

God heeft een plan met je leven
God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen,
het is meer dan een gevoel.
Hij doet meer dan je kan bidden, Hij is groter
dan je denkt.
Ik weet dat hij je helpt, ik weet dat hij je kent.
Refrein:
Dus stap uit je boot, durf op water te lopen.
Vraag God om hulp en de Hemel gaat open.
Wees maar niet bang, Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd, in de moeilijke tijd,
God is trouw
Hartelijke groet, mede namens alle
leerkrachten van de Regenboog
Caroline van Reenen - locatieleider

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

Vakantie
Vakantie, nou ja, “vakantie”, we gaan niet
echt met vakantie. Vakantie noem ik het pas
als we samen met ons trekkerstentje op een
kamping staan in een zonnig land, bijvoorbeeld
Kroatië, zoals twee jaar geleden. Al waren we
beiden in de tachtig, we hebben toen echt
intens genoten. Maar nu is m’n vrouw bang
dat als ze plat op de grond in ons tentje ligt,
dat ze dan niet meer overeind kan komen. Dan
zouden we buiten de tent een soort papegaai
moeten maken, dat ze uit de tent kan kruipen
en zich daaraan kan ophijsen. Maar dat is zo
omslachtig, en in onze bus slapen, wat we ook
heel veel gedaan hebben, gaat ook niet meer.

Het eerste ontmoedigende bericht kregen we
al, iemand was pas met een transport met
hulpgoederen via een hulporganisatie daar
geweest, die hadden zoveel moeilijkheden
aan de grens gehad, hij zei: “Als particulier
kom je zonder papieren van een erkende
hulporganisatie de grens niet over.
We gaan het toch proberen. Toen we naar
Polen, Slowakije en Roemenië gingen, hadden
we ook niet altijd de juiste papieren en ook niet
altijd via een hulporganisatie.
Dus we moeten niet alleen bidden om kracht en
gezondheid maar ook of we de grens naar Servië
over mogen, om de pakketten en de bijbels
daar zelf aan de kinderen te mogen uitdelen en
natuurlijk voor de heen- en terugreis. Willen
jullie ook bidden voor ons, dat alles lukt en wij
weer gezond terug mogen komen?
Iets heel anders, in bovenstaande zit ook wat
avontuurlijks, die “genen” van avontuur zitten
nu eenmaal in me, al zijn we nu al wat ouder,
toch moet het er zo nu en dan uit. En het schijnt
erfelijk te zijn, want als ik je nu vertel dat mijn
kleinzoon deze “genen” van avontuur geërfd
heeft... Ze zijn zelfs vermenigvuldigd. Hij had
een goede baan bij een Hollands bedrijf in
China, hij heeft deze baan opgezegd (volgens
mij heel erg dom) maar ja, het avontuur trok
zo. Nu komt hij samen met een vriend met een
Chinese auto van China naar Holland rijden,
althans dat proberen ze.

Dus gaan we dit jaar niet echt met vakantie.
Toch wilden we er eventjes echt tussen uit.
Laatst zagen we op tv die overstromingen
in Servië; houten huisjes werden gewoon
meegesleurd door het water. Als we daar nu
eens heen gaan met schoolkinderkleding, het
water zal nu wel weg zijn.
Ja en nu moet ik gelijk weer denken aan
mevrouw van Krieken. Zij heeft wel meer
dan 100 kindertruien voor ons gebreid op
haar breimachine, en toen was ze ook al ver
in de tachtig. Die truien namen we mee naar
Roemenië. Als ik dezelfde woorden gebruik
als mevrouw van Krieken, die zei: “Als ik bid
om kracht en gezondheid en ik krijg die kracht
en gezondheid dan mag je dit niet alleen voor
je eigen geneugten gebruiken, maar moet
je ook wat voor anderen doen.” En dat gaan
we nu dus doen, we laden ons busje vol met
schoolkinderkleding en we hebben ook nog 25
kinderbijbels in de Servische taal besteld, we
hopen dan 4 september op “vakantie” te gaan.

De Chinese autofabrikant sponsort het, maar
ze moeten in de landen waar ze door komen
deze auto promoten, en ook China zelf, ja
te gek voor woorden, een fabrikant van
zonnebrillen sponsort ook, maar dan moeten
ze steeds dat merk zonnebrillen dragen, en
ook een tentenfabrikant sponsort, dan moeten
ze in dat merk tentje overnachten waar dit
nodig is. Ze zijn reeds 26 juli gestart vanuit
Shanghai. China is groot en ze moeten op
zoveel plaatsen zijn, en 25 augustus naar
Kazachstan en 4 september naar Oezbekistan,
14 september Turkmenistan, 21 september
Iran, 1 oktober Cappadosië-Koerdistan, dit
in Turkije, 9 oktober Griekenland, 15 oktober
overvaren naar Italië, 24 oktober Oostenrijk,
28 oktober Duitsland, 31 oktober Rotterdam,
bij de importeur van deze auto’s, daar zullen ze
een bijzondere ontvangst krijgen.
Of dit allemaal goed af zal lopen betwijfel ik,
maar we hopen van wel.
Bikker

Bedankt!
GYMVERENIGING SVZ BEDANKT AD EN
TINEKE DE JONG VAN DE DAGWINKEL
IN
SCHOONREWOERD
VOOR
DE
TOEGANGSKAARTEN VAN DUINRELL.
Zaterdag 28 juni zijn we afgereisd naar
Duinrell in Wassenaar met maar liefst 81 man.
De kaartjes hiervoor hebben we gekregen van
Ad en Tineke de Jong van de Dagwinkel in
Schoonrewoerd. BEDANKT!
De weersvooruitzichten waren niet geweldig
maar wat hadden we een heerlijk weer! Na
aankomst ging iedereen al snel het park in.
Om 13.00 uur hadden we afgesproken voor de
lunch. Iedereen werd getrakteerd op friet met
een ijsje.
Om 15.45 uur werd er verzameld bij de uitgang.
Daar nog een leuke groepsfoto gemaakt en
toen was het (veel te vroeg natuurlijk...) weer
tijd om de bus in te gaan naar huis.

Rode Kruis
collecte
In de week van 16-21 juni mochten wij
collecteren voor het Rode Kruis. De opbrengst
kwam ook dit jaar geheel ten goede aan de
afdeling Leerdam en omstreken.
De opbrengst was € 622,07 (in 2013: € 613,40)
Graag wil ik alle collectanten bedanken voor
hun spontane medewerking en u allen die hebt
bijgedragen aan dit mooie resultaat.
Mede door uw bijdrage was het ook dit jaar weer
mogelijk dat de Welfare-afdeling een boottocht
op de Linge kon organiseren. Vanwege de
viering van honderd jaar Rode Kruis afdeling
Leerdam waren er ook honderd gasten aan
boord.
Met een vriendelijke groet
Gerrie de Jong

Jubileum

Stichting Ouderenkontakt
Schoonrewoerd
Alle ouderen van 60 jaar en ouder worden
hartelijk uitgenodigd, voor het 60-jarig jubileum
van het "Ouderenkontakt Schoonrewoerd".
Bij dit heugelijke feit willen we stilstaan op
d.v. 15 oktober in het Partycentrum van
Schoonrewoerd.
Het programma blijft een verrassing, maar we
verklappen vast dat er een diner aan verbonden
is.
T.z.t krijgt u een uitnodiging, zodat u zich kunt
opgeven voor dit jubileum.
Tevens vermelden wij u nu reeds dat de
jaarlijkse oliebollenverkoop in november zal
plaatsvinden.
Tot ziens op 15 oktober!

Hartelijke groeten,
namens het Bestuur van het Ouderenkontakt

NIEUWS
van de
Dorpsvereniging
U zult gedacht hebben dat de DVS een rustige
periode achter de rug heeft, echter daar is
niets van waar want we zijn eigenlijk wel
druk geweest. We zijn op zoek gegaan naar
een nieuwe voorzitter en een bestuurslid die
Verkeer & Groen als taak heeft. Voor beide
vacatures zijn we geslaagd, we zijn zeer blij
dat Hans Langerak positief op onze vraag heeft
gereageerd en hij vanaf 1 september 2014
onze voorzitter is. Elders in deze Klepper zal hij
zichzelf introduceren. Ook Moniek van Rossem
is bereid om de taak Verkeer & Groen op zich
te nemen, echter zij gaat het eerst een periode
op proef doen. Zo zie je maar dat het toch weer
gelukt is om het bestuur compleet te krijgen.
Op de foto is het voltallige bestuur te zien.

Het verslag van het Vragenuurtje van 18 juni
jl. zal ook in deze Klepper geplaatst worden en
de aandachtspunten worden ook meegenomen
bij de jaarlijkse Wijkschouw die op 3 oktober
a.s. gehouden wordt. Op deze manier hopen
we toch samen met de gemeente Leerdam de
puntjes op de i te zetten.
Ook in deze Klepper kunt u lezen dat er eind
oktober/november een voorlichtingsavond
georganiseerd gaat worden in verband met
de veranderingen rond WMO/Jeugdzorg/
Participatiewet. Onze nieuwe voorzitter heeft
zich hier aardig in verdiept en e.e.a. op papier
gezet. We hopen velen van u deze avond te
mogen begroeten, want er gaat best veel
veranderen.
De activiteitencommissie gaat zich alweer
voorbereiden op het Sinterklaasfeest dat op
22 november a.s. gehouden wordt. U leest

Bestuur DVS, van links naar rechts: Bert van Toor, Gera de Jong, Hans Langerak, Leontine Verkerk,
Maurits Oudenaarden en Jannie Abbel
Ook hebben we weer enkele nieuwe leden
mogen begroeten naar aanleiding van onze
wervingsactie. Bent u nog geen lid, dan vragen
wij u toch om ons te steunen door het formulier
bij ons in te leveren (kan ook per mail). Bent u
al lid, vergeet u dan niet de contributie aan ons
over te maken?

hier alles over in deze Klepper en ook dat ze
nog steeds dringend op zoek zijn naar ouders
die willen helpen!! Ook is er een groep actief
bezig om een spooktocht te organiseren voor
de oudere jeugd.
Zo ziet u dat wij echt niet stil zitten en de DVS
altijd in beweging is.
Het bestuur

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

Nieuwe voorzitter voor
Dorpsvereniging Schoonrewoerd (DVS)
Prinnggghh, de telefoon. Een bestuurslid van
de dorpsvereniging. Of ik voorzitter wil worden?
Nu ik met pensioen ben zal ik wel tijd hebben
om de plaats van Jan van Tilburg, die wegens
persoonlijke omstandigheden moest stoppen,
in te nemen, meent men. Of “tijd” het enige
argument is?, vraag ik, daar enige ijdelheid
mij niet vreemd is. Nee, men acht mij ook
geschikt.
Daar had ik zelf nog
nooit over nagedacht.
Dit voorzitterschap stond
niet op mijn lijst en Jan
van Tilburg opvolgen lijkt
mij niet gemakkelijk.
Wel was ik er juist over
begonnen te denken,
na 46 jaar techniek,
of ik eens iets voor de
samenleving moest gaan
doen. De timing van DVS
was dus optimaal. Ik
voelde mij wat bezwaard,
daar ik de DVS nooit
veel
enthousiasme
betoond had. Hoewel
men dit gecompenseerd
zou kunnen zien door
enthousiasme
en
deelname aan activiteiten
van mijn Akkie.
Over deze rol en DVS ben ik gaan nadenken,
heb vergaderingen en informatiebijeenkomsten
gevolgd en gesprekken gevoerd. Met als
resultaat dat ik positief gereageerd heb op dit
verzoek.
Waarom? Omdat er een kundig en enthousiast
bestuur is en ik Schoonrewoerd en naaste
omgeving een prettig dorp vind, waar het goed
wonen is. En ik me er voor wil in zetten, samen
met u -dorpsgenoten- en dit team, dit zo te
houden en te werken aan onze belangen. Naast
locale activiteiten en festiviteiten houdt DVS zich
ook bezig met zaken die het wel en wee van ons
allen aangaan. Zo is de participatiemaatschappij
er, de overheid geeft ons als inwoners inspraak
in bestuurlijke zaken via deelnemersraden.
DVS is voor gemeentebestuur Leerdam die
deelnemersraad voor Schoonrewoerd. Ook
staat de decentralisatie (onder andere de
WMO – elders in deze rubriek informatie) voor
de deur. Alles bij elkaar een uitdaging die me

boeit. Veel is wel nieuw voor mij en ik zal wat
tijd nodig hebben in mijn rol te groeien en
mensen en wegen te leren kennen.
Iets over mijzelf, over Hans Langerak. 65 Jaar
jong ben ik en per begin juli met pensioen. Net
als jullie ben ik een plattelander en waardeer
de rust en openheid van onze leefomgeving.
Ben
opgegroeid
in
Jaarsveld – een klein
dorp aan de andere kant
van de Lek – waar mijn
ouders
een
bakkerij
met winkel hadden en
woon vanaf 1991 met
plezier in Schoonrewoerd
op
kerkweg
13
–
in
het
jamlaantje.
Toen ik 18 was ben ik
als
werktuigkundige
op
de
grote
vaart
gaan
werken,
heb
daarna
scheepskranen
gerepareerd
langs
Europese kusten en de
laatste 30 jaren heb
ik me bezig gehouden
met bijzondere aandrijfsystemen voor de zware
industrie,
bagger
en
offshore.
Gedurende
20
jaar
was
ik
verantwoordelijk voor de
Benelux met een arbeidscontract met de Duitse
vestiging van de Zweedse fabrikant. Niet altijd
de atmosfeer voor een verenigingsleven, maar
ik ben toch een paar jaren voorzitter geweest
van de ouder-/medezeggenschapsraad van
een basisschool te Lopikerkapel. Heb altijd
veel contacten met mensen en organisaties
gehad, maar dan wel in een snellere en
duidelijke wereld en zal op dit punt wel wat
moeten wennen. Akkie is mijn vrouw en we
hebben twee kinderen, die momenteel in
het buitenland werken en studeren. Uit een
eerder huwelijk heb ik nog een dochter die
in Bangkok is gaan wonen en ons recent een
kleindochter heeft geschonken. Graag luister ik
naar muziek, van alles, en beleef plezier aan
een goed gesprek onder het genot van een glas
mooie wijn, whisky of grappa, heb een moesen kruidentuin, eet graag lekker en gezond
en krijg interesse in koken, kijk graag naar
kunst, doe wat aan beweging - middels fietsen,

sportschool, hardlopen en wandelen – en heb
verder een brede belangstelling. Ben geen lid
van een kerkgenootschap.
Tot slot wil ik mijn voorganger, de heer Jan van
Tilburg, bedanken voor zijn 14 jaren succesvol
voorzitterschap, een gedenkwaardige prestatie
van een markante persoonlijkheid. Recent
bezocht ik Jan, onder andere voor een beetje
les in dorpsverenigingwerk. Hij maakt het naar
omstandigheden goed. De rol van voorzitter
vervulde hij met veel plezier en betreurt het
dat hij de 15 jaar niet kon volmaken. Het leuke
zat voor hem vooral in het contact met de
medemens en in iets voor anderen te kunnen
betekenen. Gevraagd naar hoogtepunten
noemt hij als positieve zaak onder andere het
behouden van de huisartspost voor ons dorp –
waarin hij een belangrijke rol speelde –en als
negatieve punten het sluiten van de speeltuin
en dat het niet gelukt is met de gymzaal. Op
zaken als het jaarlijks vragenuurtje en zijn rol
als Sinterklaas kijkt hij met genoegen terug.
Iemand als Jan als voorganger te hebben is een
extra motivatie er iets van te willen maken, ik
ga mijn best doen. Maar met Jan zeg ik, het
blijft vrijwilligerswerk!
Laten we goed zijn voor Schoonrewoerd (en
uiteraard voor de rest van de wereld).
Het ga u goed en ik hoop u bij gelegenheid te
ontmoeten,

GEZOCHT: Koorzangers
voor de kerstnachtsamenkomst op 24
december van de gezamenlijke kerken in
Schoonrewoerd.
Het koor Zout geeft dit jaar op 13 december een
kerstconcert. Dat project is dermate groot dat
de combinatie met de kerstnachtsamenkomst
niet te maken is.
Toch willen we als Hervormde en Gereformeerde
Kerk van Schoonrewoerd weer een mooie
kerstnachtsamenkomst
organiseren
met
muzikale omlijsting.
Dus: als u graag zingt en mee wilt doen aan
het gelegenheidskoor ‘kerstnachtsamenkomst
Schoonrewoerd” geef u dan op bij:
Jolanda Lemcke-Valk, liturgiecommissie van de
Gereformeerde kerk: hans.lemcke@wxs.nl
of
Anne Baars, mede-organisator van de
Hervormde kerk: awbaars@gmail.com

Hans Langerak
PS: wilt u contact, spreek mij persoonlijk aan
of bel me op 0620601235

Ook voor meer informatie kunt u terecht bij
bovenstaande personen.

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

ZATERDAG 22 NOVEMBER
INTOCHT SINTERKLAAS
Het lijkt misschien nog ver weg maar we hebben al weer contact gehad met Spanje…
Sinterklaas komt op zaterdag 22 november weer een bezoek brengen aan Schoonrewoerd .
Hij heeft ons beloofd de Pieten mee te nemen en ook is er op de boot plaats voor kadootjes
voor de kinderen van Schoonrewoerd. We moeten dan wel weten wie er komt. Dus laat het
ons weten! Het feest is voor alle kinderen van nul jaar tot en met de kinderen uit groep 6.
We zullen de sint opwachten bij de kerk op het dorpsplein om 14.00 uur. Na de rondgang
door het dorp sluiten we het feestje af in het Partycentrum.

Geef aan ons door je naam, jongen of meisje, hoe oud je bent of in welke groep je zit .Dit
mag afgegeven worden bij Leontine Verkerk , Bernhardstraat 5 of stuur een mailtje naar
acschoonrewoerd@hotmail.com voor 10 oktober.
Activiteitencommissie van de Dorpsvereniging Schoonrewoerd.

ANTWOORDFORMULIER AANWEZIG SINTERKLAASFEEST

Naam:
Jongen / Meisje (s.v.p. doorstrepen wat niet van toepassing is)
Leeftijd:

Groep basisschool:

steekt in op de groepsvorming en het samen
verantwoordelijk zijn voor de groep. We zien
dat het programma goed werkt. De leerlingen
voelen zich goed!
Ook betekent de toestroom van zo veel
leerlingen nogal wat voor de organisatie van
de school. We zijn dit jaar met een zesde groep
gestart, hebben twee nieuwe leerkrachten
benoemd, een nieuwe groep met tafels en
stoelen ingericht, computers en een digibord
aangeschaft, extra lesboeken besteld en we
houden op twee momenten pauze zodat de
leerlingen lekker de ruimte hebben om te
spelen.

Nieuws van de Noachschool
De zomervakantie ligt al weer een aantal weken
achter ons. Nu ik dit schrijf genieten we van
het mooie weer. De weerman spreekt over een
mooie nazomer, maar… ’t Is weer voorbij die
mooie zomer… Gelukkig kunnen we wel weer
naar school!
Zoals u natuurlijk al weet zijn we op 1
september met veel nieuwe leerlingen aan het
schooljaar 2014 2015 begonnen. Voor 40 van
onze huidige leerlingen is dat voor het eerst op
de Noachschool. We zijn gegroeid van 121 naar
161 leerlingen. Best een hele verandering...
Een hele verandering voor al onze 161
leerlingen: nieuwe klasgenoten en nieuwe
leerkrachten. Daarom werken we deze
eerste weken hard aan de sfeer in de nieuwe
groepen. Het programma ‘Grip op de groep’

Inmiddels zijn de leerlingen al aardig aan elkaar
gewend geraakt. Heerlijk om de leerlingen
samen te zien spelen op het schoolplein.
In het kader van het ‘wennen aan elkaar’ zijn
de groep 3 tot en met 7 vorige week met elkaar
op schoolreis naar Drievliet geweest en heeft
groep 8 de ‘nacht van groep 8’ al gehouden.
Beide activiteiten waren een groot succes! We
laten u graag in beeld meegenieten!
Uiteindelijk gaat het ons om: Zorg voor iedereen.
Want iedere leerling is een parel in Gods hand!
Vol vertrouwen en in afhankelijkheid van onze
Hemelse Vader gaan we samen verder. Met
elkaar maken we er een mooi jaar van!
Een vriendelijke groet,
namens alle leerlingen en collega’s,
Kees de Korte,
Directeur Noachschool

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

SCHOONREWOERDSE IN MADURODAM
In het Kontakt van 28 augustus 2014 stond:
SCHOONREWOERD/MADURODAM Giorgia uit Schoonrewoerd is één van de
gelukkige winnaars die met haar mini 3D
kopie voor altijd in het miniatuurlandje
Madurodam
(vlakbij
Scheveningen)
mag wonen. Ik las het en u las het
waarschijnlijk ook. En ik dacht: “Giorgia…?
Ik ken maar één Giorgia in Schoonrewoerd.
Wat leuk. Dat moet in de Klepper!”

Dus ging ik langs bij Giorgia Panella voor
een interview met een heel jonge inwoner
van Schoonrewoerd, die nu al naam maakt.
Giorgia is vijf jaar oud en zit in groep 3 van
de basisschool. In de zomervakantie is zij met
haar ouders en oudere broer naar Madurodam
geweest. Gewoon een leuk dagje uit. Wat zij niet
wist, was dat Madurodam, het wereldberoemde
park waar Nederland in het klein is uitgebeeld
met gebouwen, wegen, landschap en waar dus
ook kleine mensen staan opgesteld, op zoek is
naar nieuwe inwoners, nieuwe mensen. Op de
website van Madurodam staat dat zo:

Madurodam zoekt nieuwe bewoners
Voor altijd in Madurodam met je eigen
mini 3D kopie
Madurodam, 2 juli 2014 – Madurodam is voor
het eerst sinds 1952 op zoek naar nieuwe
bewoners. Deze zomer maken alle kinderen
tot 13 jaar dagelijks kans om een nieuwe
bewoner te worden van het park, met een mini
3D kopie van zichzelf. Deze “nieuwe generatie”
bewoners wordt door middel van 3D printing
vervaardigd. De poppetjes van de winnaars
komen uiteindelijk in het park ‘wonen’. 2 juli
verwelkomde Madurodam al de eerste “nieuwe
generatie” bewoners. De Koninklijke familie
liet zich in 3D vereeuwigen en is in Madurodam
al verhuisd naar Huis Ten Bosch.

Ik vroeg Giorgia: “Wat heb je daar nou voor
moeten doen om de winnaar te worden van
een ereplaats in Madurodam?” Tja, dat was
een lastige vraag, want je hoefde er geen
kleurplaat voor te maken of een liedje voor
te zingen en zeker niet zo’n moeilijke vraag
te beantwoorden, zoals ik stelde. Je moest er
gewoon heen. Dan werd je op de foto gezet en
uitgekozen. Verder weet Giorgia het ook niet
goed en ze kijkt vragend naar haar moeder?
Die verwijst mij naar de website waar verder
staat:

…Kinderen kunnen in ‘de Fantasitron’ een
futuristische 3D omgeving een digitale 3D
kopie van zichzelf laten maken. In juli en
augustus selecteert de Fantasitron willekeurig
honderden winnaars die een schaal 1 op 25
poppetje van zichzelf winnen. Deze nieuwe
bewoners worden na de zomer in Madurodam
geplaatst. De winnaars ontvangen tevens een
Madurodam-jaarabonnement dat geldig is voor
de winnaar plus vier introducés.
Wat een leuke actie. Trots laat Giorgia de foto
zien waarop ze staat met de medaille waarop
staat dat ze winnaar is. En uiteraard kijken we
meteen ook naar al die andere leuke foto’s van
die dag. Want het was een heel leuke dag daar
in Madurodam en ’s middags lekker naar het
strand.
Op 18 oktober wordt het beeldje van Giorgia
(en al die anderen) onthuld. Vanaf die dag
kunnen we in Madurodam een kleine versie
van Giorgia zien.
Jolanda Lemcke

Rivas workshop
‘Wat leest u op het etiket?’
Rivas Zorggroep houdt in Leerdam de workshop
‘Wat leest u op het etiket?’. Tijdens deze
workshop komen deelnemers er achter wat
er zoal op een etiket staat vermeld, zoals de
voedingswaarde of ingrediëntendeclaratie.
Gezonde leefstijl
‘In onze maatschappij is er een overvloed aan
voedsel’, vertelt Monique Wichers, diëtist bij
Rivas. ‘Daarom is het moeilijk om bewuste
keuzes te maken. Niet alleen omdat alles er
even smakelijk en verleidelijk uitziet, maar ook
doordat veel producten zo zijn samengesteld
dat het moeilijk is te achterhalen wat ze aan
energie en voedingsstoffen leveren.’ Deze
workshop is handig voor wie waarde hecht
aan een gezonde leefstijl, wie wil opletten
met suiker- en/of vetgehalte en voor mensen
met een voedselovergevoeligheid en hierdoor
bepaalde voedingsstoffen in de gaten moeten
houden.
Datum en locatie
De workshop ‘Wat leest u op het etiket?’ vindt
maandag 6 oktober van 14.00 tot 15.30 uur
plaats in Leerdam. Het is ook mogelijk om

deze workshop te volgen op vrijdag 3 oktober
in Gorinchem.
Informatie en aanmelden
De workshop ‘Wat leest u op het etiket?’ is een
workshop die het Expertisecentrum Voeding
en Leefstijl van Rivas in samenwerking met
Dienst Gezondheid & Jeugd organiseert.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden
via Rivas Zorglijn 0900-8440 of mail:
vodi@rivas.nl. Meer informatie is ook te vinden
op www.rivas.nl. Deelname is gratis.

Activiteitencommissie
Dorpsvereniging

De activiteiten hebben een periode stil gelegen,
daar waren meerdere redenen voor. Onder
andere de terugloop van deelnemers voor de
knutselmiddagen. Ook hebben we een drukke
periode gehad rondom de feestweek. Maar het
zal u ook niet ontgaan zijn, er zijn een aantal
mensen gestopt in de commissie en met minder
handen minder activiteiten...
Dit jaar organiseren we nog wel een aantal
activiteiten waarvoor de eerste stappen al
zijn genomen. De voorbereidingen voor het
sinterklaasfeest van zaterdag 22 november zijn
al begonnen. In de laatste week van oktober
is de jaarlijkse speculaasverkoop en ook de
kerstboomversiering staat dit jaar weer op de
kalender.
Voor u vertrouwde activiteiten, maar in de
geschiedenis van de commissie blijkt dat er ook
speur-/spooktochten werden georganiseerd,
viswedstrijden en uitjes voor jong en oud. Ook
een film of dia-avond is mogelijk. Ideeën zijn
er genoeg, door bezuinigingen op de subsidie
zal naar de financiën gezocht worden, maar het
meest belangrijk zijn de extra handen die toch
echt nodig zijn om dit te kunnen organiseren.
We zijn dus dringend op zoek naar uitbreiding
van de activiteitencommissie.
Dus meld je aan, vraag ons om informatie
als je er meer over wilt weten. Voor het
Sinterklaasfeest kunnen we ook nog hulp
gebruiken, laat het ons weten als u ons kunt
en wilt helpen.
Leontine Verkerk
namens de activiteitencommissie DVS

De herkomstplaAtsen van die
buitenlandse bieren vormen eEn
leuke route op de kaArt...

MEt dit bijzondere en grote asSortiment
buitenlandse speciaAlbieren neEmt de
dagwinkel eEn bijzondere plek in.

zo komen na onze
vakantie in belgië goede
herinneringen terug!
DE koninck dat was onze
rit naAr
antwerpen!

En dan ging je doOr
naAr WestmalLe voOr
de tripels zeker?

Leuk hoOr, zo’n
bier-route!

Eens kijken of
dat met Duits
bier oOk
lukt!

Ad,
mag ik eEn
Bitburg?

Ja en daArna naAr
BrusSel voOr
de Gueuze...
Jazeker!
nog even en we kunnen onze
dagwinkel omdopen tot
“Ad en Tineke’s reisbureau!

MaAr nu neEm ik
eErst zelf even eEn
nederlands biertje uit
Zoeterwoude!

PRoOST!

Tekst & tekeningen Hans Verbeek, www.hansverbeek.eu/illustraties

...vervolgens de
ardennen voOr
de ChoufFe!

VRAGENUURTJE
18 JUNI 2014
De opkomst bij het vragenuurtje is goed. Er zijn
circa 25 dorpsbewoners, vertegenwoordigers
van de Gemeente Leerdam, politie en bestuur
DVS.
Gera de Jong opent het vragenuurtje en heet
iedereen van harte welkom, met name Jan
van Tilburg, de vertegenwoordigers van de
Gemeente Leerdam en de nieuwe wijkagent,
Antoinette de Bruin.
Gera geeft het woord aan Cees Uittenbogaard
(coördinator beleid en beheer van de gemeente
Leerdam). Cees vertelt kort wat voor komend
jaar op de planning voor Schoonrewoerd staat.
Hij heeft afgelopen week door het dorp gelopen
en veel foto’s gemaakt. De foto’s zijn verdeeld
in drie rubrieken:
 Inrichting is volledig akkoord;
 Inrichting is akkoord, maar heeft
achterstallig onderhoud;
 inrichting voldoet niet, vervanging
mogelijk in 2015.
Hij laat een selectie van de foto’s zien en geeft
een toelichting.
De volgende zaken worden opgepakt:
 Borden die onnodig zijn worden
weggehaald.
 In verband met wateroverlast Hazenblok
wordt de goot gemaakt.
 Bij pleintje Masada/ Hazenblok worden
bomen weggehaald en eventueel
vervangende bomen geplant met tegels.
Ideeën zijn welkom.
 Tot volgend jaar mag er nog tegen
onkruid worden gespoten, daarna
worden andere mogelijkheden ingezet.
 Beatrixstraat,
Bernhardstraat
en
Brinkstraat staan op de nominatie voor
onderhoud riolering.
 Bomen op de Beatrixstraat worden
eruit gehaald en waarschijnlijk niet
vervangen.
 Lindebomen
op
begraafplaats
Overheicop worden gekapt. Er is
behoefte aan extra begraafplekken,
waardoor of ruiming nodig is of
inbreiding. Geuf Middelkoop pleit voor
gebruik extra begraafplekken.
Concluderend zijn er 21 locaties te renoveren,
37 onderhoud nodig en 43 locaties zijn prima.

Cees Uittenbogaard geeft aan dat er een
kwaliteitsplan openbare ruimte is gemaakt.
Op de website van de gemeente Leerdam
staan in het Handboek Inrichting Openbare
Ruimte de nieuwe inrichtingsmodellen voor de
buitenruimte.
Mevrouw T. de Braber: Tijdens de storm is de
boom bij het perkje achter seniorenwoningen
Wilgenlaan omgegaan. Het verzoek voor
een nieuwe boom neemt de gemeente in
behandeling.
Gerda van Os: meer dan een jaar geleden is een
heg achter Wilgenlaan/Wilhelminastraat
verwijderd
i.v.m.
bestrating
en
niet
geëgaliseerd. Trottoir is stuk gereden. Cees
Uittenbogaard geeft aan dit particuliere grond
is. Hij wist niet dat de haag op verzoek van de
gemeente verwijderd is. De gemeente pakt dit
op, maar beplanten kan pas in het najaar in het
plantseizoen.
Gera de Jong wijst op de website
www.verbeterdebuurt.nl. Hier kunnen zulke
zaken op gemeld worden. De respons hierop is
goed. Gera bedankt Cees voor zijn presentatie.
Henk Bikker wil graag dat de oude
begraafplaats op het dorp wordt opgeknapt.
Bladeren zijn wel weggehaald. De heer
Bikker wil graag dat alles egaal gemaakt
wordt, het zand is verzakt. Klaas Boot van de
gemeente regelt met de aannemer dat zand
wordt aangevuld, maar benadrukt dat het de
uitstraling van een oude begraafplaats houdt.
Er mogen alleen bijzettingen gedaan worden
voor mensen die al rechten hebben. Nieuwe
rechten worden niet uitgegeven. Er is hier geen
noodzaak tot ruiming.
Harm van den Berg haalt aan dat de
verkeersdrempel bij de voormalige Rabobank
in Noorderwoerd zou worden aangepakt.
Klaas Boot vertelt dat voor de fietsers een
randje is opgehaald. De drempel blijft echter
pittig en geeft geluidsoverlast. Automodellen
worden ook steeds lager. Klaas neemt dit
nogmaals mee.
Bets Speijer meldt dat er gaten zijn gebleven
nadat de riolering bij Kortgerecht is aangepakt.
Fietsers kunnen hier snel onderuit gaan. Dit
valt niet onder de gemeente en Klaas Boot zal
dit aangeven bij Waterschap Rivierenland. Ook
wordt er asfalt stuk gereden door vrachtwagens
en dit levert gevaarlijke gedeeltes op.
Geuf Middelkoop geeft aan dat bij de
Steenovenweg het jaar nazakken voorbij is

en vraagt of deze opnieuw geasfalteerd kan
worden, er liggen nu klinkers.
Jan Haag vraagt om een parkeerverbod bij
hoek Julianastraat/ Steenovenweg. Er
staan bestelbussen geparkeerd tot de hoek,
dit belemmert fietsers. Antoinette de Bruin
vraagt de gemeente of hier een parkeerverbod
kan komen. Klaas Boot vraagt zich af of de
gemeente zich hiermee moet bemoeien of dat
bewoners dit onderling kunnen regelen. In
ieder geval kan er gehandhaafd worden tot 5
meter van de bocht.
Gerrit Middelkoop geeft aan dat er wateroverlast
en slechte verlichting bij speeltuin west
was. Jaren geleden is er gevraagd om één
lantaarnpaal en één kolk. Uiteindelijk zijn er vier
lantaarnpalen en vier kolken gekomen, maar
er is niets gecommuniceerd richting bewoners.
Klaas Boot legt uit dat er vier zijn geplaatst
om de huidige richtlijnen te handhaven. Gerrit
vindt het jammer dat een lantaarnpaal tegen
zijn schutting is geplaatst zonder overleg. Klaas
beaamt dat dit een punt is en merkt op dat
communicatie een steeds groter deel van hun
werk gaat uitmaken en weleens verbetering
behoeft. Gerrit geeft complimenten voor de
oplossing en goede afwerking.
Gerrie de Jong geeft aan dat er ondergrondse
containers
bij
parkeerplaats
Kerkeland
zijn geplaatst en vraagt zich af of plastic en
papier nog wel opgehaald worden. Klaas Boot
reageert dat zonder ophalen, veel mensen
afval niet meer scheiden. De gemeente wil
het percentage afvalscheiding verhogen.
Voorlopig wordt het afval nog apart thuis
opgehaald. Doel is dat in de toekomst alles
gescheiden wordt opgehaald en het restafval
zo weinig is dat dit apart ingeleverd kan
worden. Gerrie ziet nu geen meerwaarde van
de ondergrondse containers. Klaas reageert
dat gedragsverandering van afvalscheiding het
doel is. Ondergrondse containers zijn mooier
en de capaciteit is groter. Leontine Verkerk
geeft aan dat er twee containers voor plastic in
Schoonrewoerd waren, maar nu op één locatie
ondergrondse containers zijn geplaatst. Eind
dit jaar komt een tweede sessie waarbij er
ook containers bij de Steenovenweg geplaatst
worden.
Gera meldt dat op vrijdagmorgen 3 oktober
om 10 uur een wijkschouw gepland staat,
waarbij ook punten worden meegenomen
worden. Belangstellenden zijn welkom.

Gera bedankt Jan van Tilburg voor de wijze
waarop hij altijd het Vragenuurtje en DVS heeft
geleid. Vanwege gezondheidsredenen neemt
hij helaas afscheid van het bestuur. Twaalf
jaar is hij voorzitter geweest en heeft zich
altijd volledig voor DVS ingezet. Vele uurtjes
is hij hiervoor bezig geweest. Velen kennen
hem als een man die begaan is met alles wat
op ons dorp leeft. Gera bedankt ook Maaike,
de vrouw van Jan, voor de steun die ze Jan
gegeven heeft. Als dorpsbewoners zijn we erg
blij en trots op wat hij heeft bereikt en zullen
hem herinneren als een karakteristiek persoon.
Tijdens de ledenvergadering nemen we officieel
afscheid, maar Gera bedankt hem nu alvast en
geeft een aandenken.
Teus
Meijdam
spreekt
namens
de
gemeente ook een woord van afscheid
richting Jan van Tilburg. Hij memoreert aan
de eerste kennismaking met Jan tijdens de
handtekeningenactie over het eerste bouwplan
op het Hovo-terrein. Geeft aan dat Jan op een
karakteristieke wijze en met humor te werk
ging, maar ondertussen wel de nodige punten
maakte. Jan gaf ook de jeugd de ruimte. Hij
was heel lang tolerant, maar als het op een
gegeven moment te lang duurde, brak Jan het
af. Teus geeft aan dat de gemeente dankbaar is
voor alles wat Jan gedaan heeft en geeft hem
namens de gemeente een geschenk in glas.
Jan van Tilburg bedankt alle gevers. Hij vond
het altijd heel leuk om te doen. Mensen waren
altijd bereid om te helpen met de mogelijkheden
die ze hebben. Vindt het jammer dat hij nu
moet stoppen, maar hij wil de taak niet half
vervullen.
Gera de Jong sluit het vragenuurtje met dank
aan aanwezigen voor hun komst en inbreng op
deze avond.
namens DVS,
Jannie Abbel

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

Slagerij Molenaar
Bekroonde kwaliteit
Elke dag leuke aanbiedingen
te bekijken op www.topslagerdick.nl

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.

W ilMid



Bouw- en aannemingsbedrijf

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

Middag

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

Belangrijke
informatie,
vroeger of later gaat dit
zeker een rol spelen in
uw leven of dat van uw
familie, buren of vrienden.

Participatiemaatschappij
en WMO
Decentralisatie: overhevelen van de
taken Jeugdzorg, Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) en Werk &
Inkomen van overheid naar gemeente
Het is verbazingwekkend dat er zo weinig ophef
gemaakt is en wordt over deze ingrijpende
bezuinigingsoperatie die u vroeger of later gaat
treffen, althans die kans is heel groot. Wellicht
ontgaat de samenleving het effect dat deze
ingreep zal hebben. De impact zal groot zijn,
de zorg gaat op zijn kop, een belangrijk deel
van de AWBZ gaat over in deze WMO. Het is
zaak op te letten, te weten waar u straks aan
toe bent en te zorgen niet naast de boot te
gaan vallen. Het doel is 6% op de uitgaven te
bezuinigen, men verwacht dat de gemeentes
dit opvangen door efficiënter te kunnen werken
door dichter bij de burger, bij u, te staan.
We gaan er samen met de gemeente aan
werken u te informeren, dit is een eerste stap.
Wat is er aan de hand? De verzorgingsstaat
is definitief voorbij, die is te duur geworden,
we gaan nu de participatiemaatschappij in. De
overheid wil:
1) de kloof tussen haar en de burger
verkleinen;
2) draagkracht van beleid bevorderen;
3) zelfredzaamheid;
4) sociale cohesie versterken;
5) kwaliteit van beleid verhogen.
Zelfstandig leven
Punt 3, de zelfredzaamheid en in mindere mate
punt 4, daar komt de WMO in beeld. Het is de
bedoeling dat iedereen zelfstandig kan leven,
in een schoon huis, mensen kan ontmoeten
en in en rond zijn woning en omgeving mobiel
is. Met ondersteuning van familie, vrienden,
buren, kerk, hulporganisaties als Rode Kruis,
etc. Er ontstaan nu op verschillende fronten
activiteiten en het is in uw belang daar op te
letten.

WMO, wet maatschappelijke ondersteuning, aankloppen bij gemeente
Lukt dit niet of niet meer, dan valt u onder de
WMO en dient de gemeente maatschappelijke
ondersteuning te bieden en oplossingen te
zoeken. U dient zich dan, vanaf 1 januari 2015,
tot de gemeente te wenden en doel is dat u
kunt blijven meedoen in de samenleving.
Decentralisatie,
wordt van kracht per 1 januari 2015
Hierover heeft de gemeente u in het kort willen
informeren via haar website en publicaties in
het huis-aan-huis-blad “Het Kontakt” De taak
Maatschappelijke Ondersteuning met daarnaast
de taken Jeugdzorg en Werk & Inkomen gaan
van de overheid naar de gemeente. En dat is
een hele stap, die nog niet geheel te overzien
is, en wordt decentralisatie genoemd.
Uitvoering door gemeente
Voor de gemeente is dit allemaal nieuw en de
uitvoering moet gebeuren met het bestaande
apparaat. Met gemeenten in de Alblasserwaard
en
de
Vijfherenlanden
wordt
intensief
samengewerkt, deze zaak is teveel omvattend
voor een gemeente als Leerdam. Er is binnen
dit verband uitgezocht wat er dient te gebeuren
en wat men moet doen. De gedachte is om de
burger zoveel mogelijk één contactpersoon te
bieden. De gemeente heeft zich voorbereid op
haar rol, maar toch is er nog veel onduidelijk
over hoe dit in zijn werk zal gaan.
En hoe staat het met de rol van de burger ?
Voorlichting, laat u die niet ontgaan, in
uw eigen belang !
De burger, u en ik, is tot zover niet goed
voorbereid en daar gaat aan gewerkt worden.
Er is wat onzekerheid, ongerustheid ook hier en
daar. Het is een bezuinigingsoperatie, maar het
is zeker ook de bedoeling van de gemeente u
goed van dienst te zijn en een zekere kwaliteit
van leven te geven.
Er komt onder andere een krant die huis aan huis
verspreid gaat worden en er komt per dorp/wijk
een voorlichtingsavond waarop de gemeente in
samenwerking met de dorpsvereniging deze
ontwikkeling gaat uitleggen. Over verdere
stappen wordt nagedacht.
Niet te missen:
Voorlichtingsavond WMO Schoonrewoerd!
Plan is deze te laten plaatsvinden in de periode
eind oktober-november dit jaar. De gemeente
zet dit op samen met de dorpsvereniging
DVS. DVS is betrokken bij het opstellen van

het programma, dat proces is net begonnen.
Uiteraard wordt de mogelijkheid geboden
vragen te stellen of in te dienen en natuurlijk
kunt u daar dan ook commentaar of ideeën
uiten. Echter ongenoegen afblazen is tijd
verdoen, deze bezuiniging is democratisch
tot stand gekomen, is geaccepteerd door de
kamers, is een voldongen feit.
Nogmaals, dit is een zaak van groot belang. Nu
wellicht ver van uw bed, maar met een paar
maanden kunt u er zo maar mee van doen
hebben. Het is uitermate belangrijk dat u komt,
dit is nog maar het begin van een dynamisch
proces, dat gaandeweg lering zal geven en
daarop aangepast zal moeten worden. Ook dan
werkt inspraak weer in uw belang. Het is zaak
de gemeente te laten zien dat u waarde hecht
aan informatie en inspraak en voor ons als DVS
is het een hart onder de riem en maakt het ons
sterker in onze rol naar de gemeente. Contact
met u is broodnodig om te weten wat er leeft.
Let er op, we laten tijdig van ons horen,
waarschijnlijk per pamflet of gelijkwaardig en
de gemeente zal ongetwijfeld mededeling doen
in Het Kontakt. We rekenen op u, in uw eigen
belang.
Hans Langerak,
namens het bestuur van DVS

GRIEZELTOCHT
In samenwerking met de activiteitencommissie
van de Dorpsvereniging, wordt er een

“griezeltocht door het land der spoken”
georganiseerd.
Dit gebeurt op vrijdag 31 oktober.
Vertrek/verzamelpunt: de boerderij van Cees
de Besten, Kerkweg 2. Deelname is voor jong
en oud, zelf zorgen voor eventuele begeleiding
van jonge kinderen. Deelname aan deze
fameuze griezeltocht is op eigen risico.

DOE MEE ALS JE DURFT !
Let t.z.t op de affiches bij de plaatselijke
winkeliers.

Leerdamse Kunstvierdaagse pakt weer uit
Het is de organisatie weer
gelukt om een geschikte
locatie vinden voor de 5e
editie van de Leerdamse
Kunstvierdaagse.
Van
30 oktober tot en met
2 november wordt dit
evenement
gehouden in
Partycentrum Het Dak in
Leerdam.
Ook dit jaar kunt u weer
genieten van schilderijen,
fotografie, beelden in hout
en steen, keramiek, mozaïek
en textiele kunstvormen,
afgewisseld met live muziek,
dans, poëzie en theater.
De Kunstvierdaagse wil dit jaar beginnende en gevorderde amateur-muzikanten uit de regio een
podium bieden.
Kijk voor meer info en voor het programma op www.leerdamsekunstvierdaagse.nl
Vrij toegang en gratis parkeren. U komt toch zeker ook??

Milieubewust geteeld fruit
voor een gezonde prijs

Van Buuren Fruit

'!6//20552
GEBR. MIDDAG B.V.
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

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)

r

-

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

Kerkeland 14 4145 NE Schoonrewoerd

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739

Schoonrewoerd
BinnensteBuiten
Het is alweer voorbij, de 3e open deurroute!
Met elkaar hebben we weer een mooie dag
beleefd waar weer tot uiting kwam hoe divers
mensen zijn, in het algemeen en natuurlijk,
voor ons belangrijk, in ons dorp.
Het thema van dit jaar, ‘vele handen…’, kan
op diverse manieren uitgelegd worden, maar
voor deze dag hebben de vele handen van de
deelnemers veel werk verricht om de dag voor
iedereen tot een plezierig ontmoetingsfeest
te maken en Schoonrewoerd op de kaart te
zetten als dorp waar het goed samen wonen
en werken is, ondanks alle verschillen in
achtergrond, interesses en ideologie. De vele
kleuren die gebruikt zijn voor de handen om
de bomen op het kerkplein, verwijzen weer
naar die verschillen, maar laten zien dat die
samen toch een geheel vormen.

Laten we de contacten die gemaakt zijn in
stand houden!
Natuurlijk hebben wij als organisatoren ook
weer hulp gehad van vrijwilligers! Daarom
bedanken we in de eerste plaats Hans Ippel,
die weer garant stond voor het ontwerpen en
realiseren van de prachtige, overzichtelijke
routefolder! Verder de winkeliers die bereid
waren deze op hun toonbank te leggen en ze
zodoende op een voor ons makkelijke, maar ook
effectieve manier te verspreiden. Natuurlijk
bedanken we ook de sponsors Blitterswijk
en de dorpsvereniging die samen met de
deelnemers ervoor gezorgd hebben dat de dag
financieel haalbaar was en Bel Leerdammer BV,
die gezorgd heeft voor een proeverij van kaas
‘van eigen bodem’ bij de deelnemers en Anton
Bikker die de kazen voor ons gesneden heeft.
Er zijn meer mensen behulpzaam geweest en
daar zijn we erg blij mee.
Iedereen heel hartelijk bedankt!
Bas Middelkoop en Trudi Middelkoop

Muziek!

Tikkende pennen

De Samenspeelgroep van de Muziekwerkplaats
zorgde voor muziek tijdens de Open Deuren
Dag.

Lieve, beste dorps/streekgenoten en veel van
verder.
Veel belangstellenden bezochten onze tent
van de “tikkende pennen”, de 6de september,
tijdens de open deurroute Schoonrewoerd
BinnensteBuiten. Wij kregen veel leuke,
enthousiaste reacties en tijdens de koffie met
wat lekkers werden er heel wat steekjes en
patroontjes uitgewisseld.

Tijdens de workshop en bij het optreden konden
kinderen meedoen. Het was erg leuk om te
zien hoe juist de kinderen veel publiek trokken.
Sommige mensen luisterden aandachtig, voor
anderen was het achtergrondmuziek. Zo spelen
we graag.
De Muziekwerkplaats ligt op de Diefdijk. Er
wordt muziekles gegeven aan alle leeftijden
en er wordt veel samengespeeld. Het is net
geen Schoonrewoerd, maar het was voor ons
leuk om op deze manier wel bij dit initiatief
betrokken te zijn, en onze passie te laten zien
en horen.
Meer info:
www.muziekwerkplaatsdedoorbraak.nl

Het raden van het gewicht van de woldraadjes
en verkoop van enkele gebreide spullen bracht
113,20 euro op en is bestemd voor KIKA.
Het gewicht was 292 gram en is met 293
gram geraden door de heer J. de Vreede uit
Pijnacker, die in de Schildkamp in Asperen
verbleef. Meneer had al een beetje gebluft dat
hij die deken, een mooi gebreide, wel even zou
winnen. Het is hem dus gelukt en hij was er
heel blij mee!
Bij deze willen wij alle vrijwilligers bedanken
voor het werk wat zij de hele dag gedaan
hebben. Een extra dankjewel voor degenen die
gezorgd hebben voor de tent, stoelen en tafels,
en ook weer hebben opgeruimd. Het symbool
van veel handen en het gezegde “veel handen
maken het werk licht” komen zo echt tot z’n
recht. Nogmaals dankjulliewel!!!.
Hartelijk groet,
allen van de “tikkende pennen”

SCHOONREWOERD BINNENSTEBUITEN
Al enkele maanden rolt er steeds een
mailtje binnen: een mailtje van Trudi:
over de folder… over het bezorgen van
de wimpel en ballonnen… over het
thema: handen, leuk om iets mee te
doen… over… juist over zaterdag 6
september: Schoonrewoerders zetten
de deur open en geven een kijkje in
hobby’s en bezigheden.

en vele avonden in de schuur, meer was er niet
nodig voor een prachtig resultaat. Ja, buiten
wonen betekent wel creatief zijn.”

Om half tien als we de auto pakken om ons
te gaan opstellen op het dorpsplein valt er
nog regen. Wordt dit wel de beloofde, mooi
weer dag? Eenmaal geïnstalleerd bij de
kerk, boekentafel uitgestald samen met de
Leerdammer kaasblokjes wordt het lichter
en droog. Hans blijft bij de gele eend en
raakt al direct in gesprek. Er sluiten andere
oude auto’s aan met gepassioneerde
eigenaren. Ik stap op de fiets met een
aantekenschriftje en een fototoestel.
Schoonrewoerdse vlag
Het eerste adres waar ik naartoe ga, is
mij aan bevolen door collega-Klepperredactielid, Gijs Kool. Hij stuurde mij een
berichtje over de WhatsApp: “Om 9.45
onthult Trees Uppelschoten haar zelfgemaakte
Schoonrewoerdse vlag. Die hangt de hele
zaterdag daar hoog in top. Misschien leuk om
daarheen te gaan voor je Klepperverslag.”
Heel leuk, natuurlijk. Om 10.45 uur rijd ik
hun pad op. Veel te laat, dus. Maar de vlag
hangt nog niet, want mist en een regenbui en
de ontvangst van familie en vrienden hadden
hen beziggehouden. Een warm welkom volgt.
Het thema handen is hier vormgegeven op
vele manieren: houten handen op het pad
en met de hand gebrande tekstbordjes met
spreekwoorden en gezegden over handen.
“Nee, niet van internet” benadrukt Gerard,
“Trees had nog een boek van school van
vroeger: Spreekwoorden en gezegden. Er zijn
er zoveel rond handen. Na wat piekeren en een
borreltje had ik het idee: vlierbessenplankjes

Intussen is er al meer publiek: familie en
vrienden, Ad de Jong op de bakfiets met allerlei
soorten kaas voor de verkoop, de buren. Het
wordt tijd om de vlag te onthullen. Trees heeft
er vele uren aan gewerkt. Het wapen van
Schoonrewoerd is erop afgebeeld, uiteraard
in de kleuren geel, rood en blauw. We zingen
plechtig: “Tatarataaaa….” en Trees en Gerard
trekken aan de touwtjes. Jammer genoeg is er
geen wind om hem mooi te ontvouwen. Dus
springt Ad de Jong even in als ‘uitvouwer’. Het
resultaat is prachtig geworden.
Drie man aan de Diefdijk
Mijn ronde langs het Binnenstebuiten brengt mij
aan de Diefdijk bij de familie(s) Verhoeff. Daar
exposeren drie mannen hun passie: schilderijen
en tekeningen van Ad Verhoeff, schilderijen en

doen, maar eigenlijk konden ze niks vinden.
“Toen bedachten we dat we ook zelf wel aan
de slag konden. Elke maandagavond duiken we
hier in het buitenhuisje. We vullen elkaar aan,
geven elkaar tips, wijzen elkaar op effecten
en mogelijkheden. Heerlijk ontspannen bezig
zijn.”
Dat is de kern: in een hobby vind je ontspanning.
Herman zoekt dat in de modelbouw. Op grote
platen is een boerenlandschap ontstaan met
een kokosmat als hooiland, een stukje dakleer
suggereert een asfaltweg, kort gesnoeide
tuinplanten vormen bomen langs de weg
en daarbinnen zijn tractoren opgesteld en
landbouwmachines. “Ik kies er soms voor om
alles zo neer te zetten dat je terug in de tijd
bent; bijvoorbeeld het boerenleven van de
jaren vijftig. Of ik laat juist de ontwikkeling zien
van het handwerk en paard en wagen tijdperk
naar de moderne combines en tractoren met
dubbele wielen. Alles bestaat uit modules, die
ik steeds anders kan opstellen.”
Na nog weer een stukje kaas pak ik de fiets en
duw hem tegen de dijk op: naar de volgende.
miniatuur militaire opstellingen van Gabriel
Dorelijers en miniatuur boerenleven van
Herman Verhoeff. In een ruime witte partytent
is een mooie expositieruimte gemaakt. Ook
hier is het ontvangst hartverwarmend: koffie,
koek, kaas en verhalen.
Gabriel is oud-militair en dat verklaart zijn
fascinatie voor de kleine tanks en soldaatjes
die zijn uitgestald in een Sahara-achtig
landschap. Samen met Ad schildert hij ook
op de maandagavonden.
De werkstukken
van beide schilders zijn expressief. Ad maakt
vooral graag landschappen: het Nederlandse
rivierenlandschap met dorpjes, knotwilgen
en een kerktoren, met prachtige en soms
dreigende luchten.

Het scheve naadje
Terug in het dorp trekt het quilten de
aandacht. Rond een grote tafel in De Lichtkring
zitten dames lapjes aan en op elkaar te
naaien met een ongelooflijk geduld. Kleine
steekjes, kleurige patronen vormen samen
indrukwekkende wandkleden of dekens.
Quilten betekent eigenlijk ‘doorpitten’, wordt
mij verteld. Het gaat er steeds om dat er drie
lagen op elkaar worden vastgemaakt en om
die tussenlaag, vaak een wat isolerende stof,
vast te zetten wordt alles ‘doorgepit’. Dat komt
ook weer heel nauw: het patroon van steekjes
dat op de achterkant ontstaat, moet weer
een afspiegeling zijn van de patronen aan de
voorkant.

“Hoe ontdek je in jezelf zulke kwaliteiten?” vraag
ik hem. Ad vertelt dat hij vroeger als activiteitenleider bij het astma centrum in Hilversum allerlei
creatieve dingen maakte en deed. Decors voor
een toneelstuk, tekenopdrachten voor en met
de kinderen van het astmacentrum; Ad draaide
er zijn hand niet voor om. Later ging hij meer
leiding geven aan volwassenen, aan de teams
en was niet meer zo direct betrokken bij het
uitvoeren van activiteiten met de jongeren.
Wel bleef hij cursussen doen, soms met
een tussenpoos van enkele jaren, maar het
creatieve bleef trekken. Het plan ontstond om
samen met Gabriel weer eens een cursus te

Alles gebeurt bovendien met de hand. Dat
betekent dat een quilt maken soms wel 2
tot 3 jaar werk is. Het duizelt mij: wat een
topprestatie, waar haal je de tijd en de rust
vandaan? Ada van Egmond glimlacht: “Het is
een verslaving. We doen het met een groep
van 10 dames, ieder maakt zijn eigen ontwerp.
Er wordt gebabbeld, je geeft elkaar adviezen
en we wisselen stoffen uit. Soms maken we
tussendoor ook wel kleine quilts voor een goed
doel, bijvoorbeeld de ‘little quilts of love’ die
zijn bestemd voor ziekenhuizen. We gaan ook
graag een dagje uit met elkaar of samen uit
eten.”

Er wordt gewezen: “Het tuintje van mijn oude
malle oom” is de naam van een kleurrijk
drieluik met een soort bomen. Het verwijst
naar een liedje van Elly en Rikkert van vroeger
over een kauwgomballenboom. Soms staan
de titels ook op het werkstuk. Ik lees: “Bits
and Pieces”, “Don’t worry, be happy”. Een kleed
met een bonte verzameling lapjes die uit de
lucht lijken te vallen heet: “Colourfuel”.
Ada gaat weer een nieuwe groep inwijden
in de geheimen van het quilten. Op de
donderdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Je kunt je opgeven bij Ada van Egmond: 0345615964 of bij Arry Scherpenzeel: 0345-642386.
De heerlijk, verslavende bezigheid vindt plaats
op de Zijderveldselaan 52 te Zijderveld.
De zon komt door
Buiten staat mijn fiets intussen te blinken in
de zon. Wat een mooie dag. Op het dorpsplein
blijven de gebreide handen omhoog klimmen
in de bomen. Er wordt muziek gemaakt en
ik smul van taart en appelsap (natuurlijk van
Brouwer op het Kortgerecht). Nog even de
gebreide smurfen op de foto en die prachtige
bol wol met enorme breipennen. Een groep
opgewekte dorpsgenoten neemt me mee naar
Overboeicop: demonstraties met schapen
en een hond en iets verderop wordt paard
gereden. Mijn jas is al lange tijd uit als ik naar
Overheicop fiets en op de thee ga bij Dineke
en Floor Brouwer in hun bijzondere tuin. Ik
vergeet er de tijd: het is al tegen half zes als
ik mijn jas aantrek en naar het dorp terugfiets
om Hans te helpen afbreken.

Het quilten is al heel oud. Oorspronkelijk
ontstaan bij arme mensen: uit versleten
kleding werden stukjes stof geknipt die nog
goed waren en daar werd nieuwe kleding of
een doek of deken van genaaid. Die tussenlaag
was voor zo’n deken essentieel om warmte
vast te houden. Ook maakte men vroeger wel
samen een quiltdeken als trouwcadeau voor
dorpsgenoten of familie.
Een quilt moet voldoen aan een aantal eisen,
begrijp ik langzaamaan. Als ik ernaar vraag,
krijg ik een steeds duidelijker beeld: “Het
moet leuk zijn om te maken. Het bestaat altijd
uit drie lagen. Er is een buitenrand, de bies.
Het is doorgepit, doorgequilt. Uiteraard is het
netjes genaaid (maar soms een scheef naadje,
word je vergeven). Het moet met de hand zijn
genaaid (roept men in koor) en de quilt krijgt
altijd een naam.”

Hans is net klaar. “Waar bleef je toch?” Ja,
Hans, er is te veel te zien voor 1 dag en overal
was lekkere koffie en thee en snoeperij. “Je
stond zeker te wachten om de hoek tot ik klaar
zou zijn.” Hans grinnikt goedmoedig en start
het gele posteendje om alles weer netjes thuis
af te leveren. Halverwege het Kortgerecht
snokt de motor: de benzine is op. Dat is het
avontuur met oude auto’s: de benzinemeter is
al lang geleden stuk gegaan en ach… de tijd
om dat te maken ontbreekt of de zin ontbreekt
want: “We kunnen wel zonder. Als we steeds
goed opschrijven bij welke kilometerstand we
getankt hebben.” Maar ja, dan moet je die
notities ook wel goed bekijken.
Gelukkig is het tankstation vlakbij. Ik haal een
reservetankje thuis en Hans loopt heen en
weer naar de pomp. Voor een passie heb je
wat over dat werd vandaag in elk geval heel,
heel duidelijk!
Jolanda Lemcke

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

5NIVHOUDTUWWOONLASTENLAAG
5Û

)36//2
$%7).34

ERK
INSTOOGM
FTGEENW
NVANÛ
5NIVHEE
TE
CH
U
VR
T«DE
$AARPLUK

2KFS)BHPMOLKDDBBCQBBK?BQOLRT?>>OBKDBABDBK>ASFBPSLLO
RTEVMLQEBBHBKTLLKSBOWBHBOFKDBKFK@LJ?FK>QFBJBQI>DB
HLPQBK 7LA>QRJBBOLSBOELRAQSLLORTAOLLJERFPÚ
)>>QPKBIRFQOBHBKBKELBI>>DRTTLLKI>PQBKWFGK (LJI>KDPLM
EBQ2KFS H>KQLLO?FGRFKAB?RROQLCHFGHLMTTT RKFSB KI

5NIV,EKSPRONG
*CCP@PMCI />>AERFPMIBFK 
*MNGI 4FBIPBH>AB 
&MSRCL 0@ELLIPQO>>Q 

Schoonrewoerd BinnensteBuiten

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.

lopen. Opdrachten en bestellingen gaan op
persoonlijke aanvraag of bestelling.
Voor bestellingen, vragen, advies of een
bezoek
kunt
u
Natuurlijk
telefonisch
bereiken op 06-39398814, of per email:
natuurlijk2014@outlook.com.

Natuurlijk Bruidswerk, Rouwwerk, Workshops en Styling

“Natuurlijk”
in Schoonrewoerd
Vanaf 1 oktober heeft Schoonrewoerd er een
nieuwe onderneming bij. Willianne Meerkerk
start haar eigen bedrijf: Natuurlijk, creatief in
groen.
Nadat ze haar opleiding Flower en Design
had afgerond, nam ze al snel het besluit om
voor zich zelf te beginnen. Wat is er mooier
dan voor anderen iets moois te maken? Er
wordt ondertussen nog druk gewerkt aan de
bedrijfsruimte aan Kortgerecht 36.
Terwijl de eerste klanten zich al hebben
aangemeld voor onder andere bruidswerk,
relatieboeketten en zo meer, hebben de eerste
bruidsboeketten al bij gedragen aan een
onvergetelijke dag voor het bruidspaar.
In haar vingers komt groen als het ware tot
een nieuwe creatie. De wens van Willianne
is dat ze elke creatie afstemt op de specifieke
wensen van de klant, maar daarin zal wel haar
exclusieve stijl zichtbaar zijn.
Of iemand nu iets zoekt voor een trouwerij,
jubileum, uitvaart, project of voor in eigen huis,
bij Natuurlijk zal elke creatie je verrassen.
Natuurlijk zal geen winkel zijn waar je
voor een bosje bloemen even kunt binnen

Aglow
Interkerkelijke vrouwenorganisatie Aglow is
weer gestart met een nieuw seizoen. De eerste
avond is op 1 september geweest. Maaike v.d.
Molen sprak over het verbond. Ze benadrukte
dat een verbond voor altijd is en liet dat zien
aan de hand van Gods verbond met het volk
Israël, waarbij God soms op
heel bijzondere wijze, ook nu
nog, Zijn volk redt.
De
volgende
avond
is
maandag 6 oktober, dan
hoopt Jolanthe Leupe uit
Gouda
te
spreken.
Op
maandag 3 november komt Foekje Westerop
uit Puttershoek.
Wil je meer weten over het christelijk geloof,
wil je opgebouwd worden in het geloof, wil
je andere vrouwen ontmoeten kom dan eens
kijken bij Aglow Leerdam!
We komen bij elkaar in de Bethelkerk, Westwal
29a. De avond begint om 20.00 uur en koffie
en thee staan klaar vanaf 19.45 uur.
Adri van Beuzekom
Karin Blomsma
Linda het Lam
Hennie Verwoert

641933
642115
641910
615079

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.

De laatste week van kaasmakerij Bikker
Mijn oma kon ontzettend lekker koken. Als ik
haar vroeg wat ze in het eten deed, dan zei ze
vaak ‘een kruidje liefde’.
Toen Teuntje Bikker me in haar winkel vertelde
dat zij en haar man Anton met het bedrijf
gingen stoppen, kon ik dat maar moeilijk
geloven. Bikker Kaas hoort gewoon bij ons
leven. Net als de kastanjeboom naast ons huis,
ooievaars langs de Kerkweg en de winkels op
de Dorpsstraat.
De afgelopen weken gingen de gesprekken met
Teuntje niet meer over het weer (haar favoriete
onderwerp), maar over het afbouwen van de
kaasmakerij. De laatste week van maart was
het echt de laatste week. Daarom vroeg ik of
ik mocht kijken hoe zij de kaas maken. Dat
mocht.
Dit is een verslag van de één na laatste dag
van Bikker Kaas, een bedrijf dat nu 32 jaar
bestaat. Anton en Teuntje hebben diverse
malen prijzen gewonnen met hun kaas en
iedereen die bij hen koopt weet waarom. Ik
ben zelf opgegroeid met boerenkaas in het
Groene Hart van Holland, heb heel wat Goudse
boerenkazen geproefd, maar die van Bikker
is onovertroffen. Ik vermoed een gulle hand
kruidje liefde.

melk draaien, snijden ze dit aan kleine brokjes,
ofwel de wrongel. Het restvocht, of wei, wordt
na verloop van tijd afgepompt. “Vroeger had
ik wel mensen die wei kwamen halen.”, zegt
Teuntje. In de welness-wereld wordt het
gebruikt om te ontslakken. Molkosan is een
merk wat z’n producten baseert op wei. Zelf
gebruikte Teuntje het in het badwater van haar
kinderen, omdat het goed is voor de huid.
Anton kan dat beamen: “Ik heb voor een boer
echt heel zachte handen”.
Nadat de wrongel klein genoeg gesneden is,
wordt het ‘gewassen’: ongeveer een derde van
de wei wordt afgepompt en vervangen door
schoon warm water. “Anders smaakt de kaas
te zuur”. Daarna is het tijd voor koffie, waarna
ook Anton zich bij het kaasmaken voegt. “Nu
wordt het even aanpoten, want de kaas moet
zo warm mogelijk worden verwerkt”.

De kaasmakerij ligt tussen de winkel en de
koeienstal. Vanuit de winkel kom je er via
een schuifdeur binnen. In een roestvrijstalen
kaastobbe is de melk van gisterenavond en
vanmorgen aan het stremmen. Dit duurt
ongeveer een half uur. Met een lang plat mes
test Teuntje de dikte: als het oppervlak als
het ware openscheurt, is de melk dik genoeg
geworden.
Dan worden de drie messen
geïnstalleerd aan een draai-arm boven de
tobbe. Doordat ze continu door de gestremde

Naast elkaar buigen ze zich over de tobbe. Met
handen vol schept Anton de wrongel in kleine
kommen (van de babykaasjes), daarna drukt
Teuntje de wrongel extra aan en zet ze met

"Uw tanden mogen gezien worden"
Dorpsstraat 14 / 16
4145 KC Schoonrewoerd
Tel: 0345-641145
info@mondhygiene-schoonrewoerd.nl
www.mondhygiene-schoonrewoerd.nl
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deksel weg. Dit gaat zwijgend, ze zijn goed
op elkaar ingespeeld. Zonder woorden, de een
pakt hier, de ander pakt daar. Soms moet de
een of de ander even opzij stappen om wat
nieuwe bakjes te pakken, of gevulde bakjes
weg te zetten. Om elkaar heen stappen, even
een kleine aanraking op de rug of de heup. En
weer door.
In die zwijgende cadans zie ik twee
hardwerkende,
liefhebbende
mensen.
Liefhebbend naar elkaar en naar het product
dat ze maken. Rauwmelkse kaas, de melk vers
en vol, zo warm en vers mogelijk in de vormen
en de vormen vervolgens onder de pers. Want
op die manier heb je de beste smaak. ‘Kruidje
liefde’, zou mijn oma zeggen.
Vandaag worden de jonge kazen nog een paar
keer gekeerd, waarna ze het pekelbad ingaan.
Na hun pekelbad verhuizen ze naar een andere
ruimte waar ze kunnen rijpen. Daar krijgen
ze een paar maal een plastic smeersel tegen
uitdroging. De kamer ligt nog niet helemaal
vol, maar ziet er uit als een schatkamer. Op een
aparte plank liggen een paar zoutarme kaasjes
(op bestelling) en de laatste kruidenkazen.
Vrijdag 28 maart worden de laatste kazen
gemaakt. De koeien zijn al verkocht, ze gaan
de eerste week van april naar België. De
kaastobbe, de bakjes, de zeven… overal zijn al
kopers voor. Het land is verkocht aan iemand
uit Leerdam.
De Bikkers hebben niets hoeven aanprijzen,
zodra bekend was dat ze gingen stoppen,
kwamen de kopers vanzelf. Zelf blijven ze
voorlopig nog in hun boerderij wonen, ze wonen

er zo goed en een aantal kinderen woont nog
thuis. Op mijn vraag wat ze dan gaan doen,
antwoordt Teuntje: “Och van alles. Eerst de
boel goed schoonmaken.” Ze hebben plannen
met de tuin en nog zo wat. “En als je dan eens
een dag geen zin hebt, dan geeft dat ook niet
hè?”
Marga van Doorn-Sutherland

Ook úw
woning
succesvol
verkopen?

www.vandenbergmakelaars.nl
@vdbergmakelaars tel. 0345 599394

Westwal 34 Leerdam

Nieuw Clubjaar van de Jeugdcentrale
van de Gereformeerde Kerk in Schoonrewoerd
Ook dit jaar zal de Jeugdcentrale
weer clubavonden organiseren.
Iedereen is welkom van groep
5 t/m het 2e jaar van de
middelbare school.
Deze keer hebben we weer een groep
enthousiaste mensen bereid gevonden om
leuke clubavonden te organiseren. De opzet
is dit jaar echter wel anders dan andere jaren.
Groep 5,6 en 7 zitten bij elkaar op één avond
en de oudere groepen op vrijdag. In plaats van
iedere week, hebben we gekozen voor eens in
de twee weken. Hieronder kun je alle details
vinden van de clubavonden.

Middelbaar jaar 1 en 2,
ofwel Rock Solid2:
Iedere 2 weken op vrijdagavond van 20:00 tot
21:30. Eerste clubavond: vrijdag 3 oktober.
Clubleiding bestaat uit: Mischa Vos, Jack
Brouwer en Gerard Blokland.

De laatste twee clubs zullen gebruik maken van
de Rock Solid methode van Youth for Christ.
Meer informatie hierover kunt u vinden op
internet: http://kerk.yfc.nl/programmas/solid/
rock-solid-11-13-jaar/
We hopen voor alle kinderen weer een mooi
seizoen te kunnen organiseren.
Op het einde van het seizoen is het clubkamp,
wat altijd weer een fantastische afsluiting is.

Groep 5-6-7:
Iedere 2 weken op maandagavond van 18:30
tot 20:00. Eerste clubavond: ma 29 september.
Clubleiding bestaat uit: Fabian Waalboer, Ingrid
Buijserd en Liesbeth Swaanen.

Als je je op wilt geven of meer informatie wil
hebben, kun je onderstaande afknipstrook
invullen, bellen of een e-mail sturen naar:
Mario Swaanen (secretaris)
06-1053.1050
jeugdcentrale@gkschoonrewoerd.nl

Groep 8 en middelbaar jaar 1,
ofwel Rock Solid 1:
Iedere 2 weken op vrijdagavond van 20:00 tot
21:30. Eerste clubavond: vrijdag 10 oktober.
Clubleiding bestaat uit: Menno Witt, Floris de
Zeeuw en Petra Middelkoop

Naam:

Leeftijd:

E-mail adres:

Telefoonnummer:

Graag in de bus gooien op Noorderwoerd 54, Schoonrewoerd.

Burgerlijke stand
Geboren

24 juni
Sofie (Hanna Sophia)
Dochter van Jacco en Patrcia Groenendijk,
zusje van Gert-Jan

11 september
Mike (Thomas Maikel)
Zoon van Tim en Eline Koemans

Overleden
Wijntje vd Water-van Bruchem op de leeftijd
van 91 jaar. Woonde op Wilgenlaan 1.
Vertrokken
• Familie van Krieken van Schaikseweg 84
naar Leerdam (Eiland bij Huis ter Leede)
• Mevr. Moorelissen van Kortgerecht 52 naar
Leerdam
• Rianne Buyzerd van Overboeicop 9 naar
Hei- en Boeicop
• Familie Hellberg van Kon. Julianastraat 56
naar Leerdam
• Familie W. den Besten van Kortgerecht 82
naar Leerdam
• Familie van Rooy van Hazenblok 9 naar
Achterberg
14 augustus
Lucas (Floris Lucas)
Zoon van Floris en Helene van Binsbergen,
broertje van Ariën, Anne-Lynn, Gerard Matthé
en Samuël

Verhuisd
• Johan Blokland van Julianastraat 13 naar
Anthoniuswerf 14
• Familie Sinke van Anthoniuswerf 14 naar
Kon. Julianastraat 56

Ingekomen

Getrouwd

• Laurens den Besten uit Kortgerecht
82 en Hanneke de Voogd uit
Grijpskerke (Zeeland) zijn 24
april getrouwd en wonen nu op
Hazenblok 9. De trouwfoto heeft in
de vorige Klepper gestaan, maar er
stonden geen nadere gegevens bij.
• Corine van Dijk met haar twee
dochters en kleindochter (Denise
van 23 jaar met Mila van 3 jaar
en Zoë van 19 jaar) vanuit Utrecht
naar Kon. Wilhelminastraat 26.
• Mevrouw Opstelten vanuit Doorn
naar Dorpstraat 43-C.
• Gezin van Dominee van Binsbergen:
Floris en Helene met kinderen Ariën
(9 jaar), Anne-Lynn (7 jaar), Gerard
Matthé (5 jaar), Samuël (1 jaar) en
Lucas (geboren 14-8-2014).

6 juni
André Verkou & Maresa de Jong

Verjaardagen en jubilea
• Wim Bruynes is 93 jaar geworden.
• Gijs Ettekoven is op 17 juni ook 93 jaar
geworden.
• Dirk den Braber is 12 juni 92 jaar geworden.
• Henk de Jong is op 3 juli 95 jaar geworden.
• Mevrouw N. E. de Leeuw is op 17 juli 90 jaar
geworden.
• Ben en Corrie Middelkoop zijn 40 jaar
getrouwd.
• Arie en Inge Verhoef zijn 50 jaar getrouwd.
• Arend en Ina Niebeek-Franken uit de
Julianastraat zijn 40 jaar getrouwd.

4 juli
Kees Kamp & Elise Noorland
Kees uit de Julianastraat en Elise uit GrootAmmers wonen nu op Dorpsstraat 17
Hans Horden & Serena vd Vis
Hans van Overboeicop 2 en Serena uit de
Bongerd, wonen nu Kon. Julianastraat 38

Dinsdagmorgen verzamelden we ons bij het
kerkelijk centrum en werden we door vele
mensen uitgezwaaid. Het was bijzonder om te
weten en te zien dat er zoveel mensen om ons
heen stonden! Een aantal van ons zou voor de
eerste keer in het vliegtuig stappen wat dan
altijd best wel spannend is.
Daar stonden we dan met 20 mensen op
Eindhoven Airport en om 14.00 uur stoven we
over de startbaan en gingen we de lucht in. En
rond 17.00 uur ging het landingsgestel weer
uit en daalden we op Roemeense bodem en de
zon lachte ons toe. Ja, gewoon warm; het kwik
wees 35 graden aan.

4 juli
Frans van Dieren & Ariane de Jong
Respectievelijk uit Everdingen en Meerkerk,
wonen nu Kortgerecht 1

Met twee busjes zijn we vertrokken richting
Garbova. We werden vriendelijk onthaald
door Frits en Tineke, het echtpaar van ons
verblijfadres. We voelden ons gelijk op ons
gemak. Woensdagmorgen we zijn met z’n
allen op pad gegaan, we gingen kijken bij
onze klus. En dat werd inderdaad een hele
klus, want wat we daar zagen! Het leek wel
een hut in plaats van een huis. Ramen dicht
gespijkerd en kapotte vloeren, deuren die
niet meer sloten, geen plafond en hier en daar
een stuk uit de muur. Hier woonde een gezin

Bikker

Roemenië
Op dinsdag 12 augustus vertrokken we om
11 uur met een grote groep jongeren van
20 personen richting Roemenië. Al een aantal
maanden en weken waren we bezig met de
voorbereidingen. Iedereen organiseerde op
zijn of haar wijzen een activiteit om zoveel
mogelijk geld in te zamelen. Het was een groot
succes, zo was er voldoende geld om de reis
tot een succes te maken.
met 3 kinderen en een baby van 4 dagen oud.
Moeilijk om zoiets onder ogen te zien. Maar
met de groep gingen we ervoor. Stap voor
stap werden er plannen gemaakt en gingen we
aan de slag. De 200 bakstenen werden door
paard en wagen afgeleverd. De ramen werden
besteld, de balken werden ook geplaatst. Wat u
misschien niet had verwacht; de meiden lieten
zich niet kennen en werkten net zo hard mee
als de jongens. Er werd gemetseld, geboord,
gezaagd en getimmerd. Ondanks de warmte
met maar liefst 40 graden gingen we gewoon
rustig door. Oké, we hielden tussen de middag
een siësta van 13.00 uur tot 16.00 uur en we
konden afkoelen in het zwembad.

Later die week begonnen de voorbereidingen
voor het kinderwerk. De Bijbelverhalen werden
verwerkt door middel van sketches of een
poppenspel. Best spannend, hoe zou het gaan?
De eerste morgen waren er al 90 kinderen,
we eindigden rond de 120; geweldig om dit
te mogen zien! De verhalen die we mochten
delen waren over De Goede Herder, Noach en
de ark en als laatste Jona op weg naar Nineve.
De dagen vlogen voorbij, de kinderen hadden
de dagen van hun leven. We waren weer een
week verder, er stond weer ander werk op ons
te wachten.
We mochten een kinderkamp leiden samen
met een aantal Roemeense jongeren die dit al
vaker gedaan hadden. Op dit kamp kwamen
maar liefst 50 kinderen, zij kwamen uit het
zigeunerdorp, waar wij aan het bouwen waren.
De meesten van hen waren nog nooit van huis
geweest. In hun koffertje of plastic tasje nog
een bij elkaar geraapt stelletje kleding en dat
was alles. We mochten deze kinderen heerlijk
verwennen door hun haren te wassen, bij jonge
meiden het haar in te vlechten en jongens te
leren tandenpoetsen. Wat konden we hier onze
liefde kwijt. Een aai over hun bol, een arm om
hen heen, een knipoog of een knuffel. En we
vertelden ze over de liefde van de Heere Jezus.
Wat een fantastische dagen, voor de kinderen
maar niet minder voor ons. Want we ontdekten
dat wie geeft daar heel veel voor terug krijgt.
Je kunt niet iedereen helpen, hoe graag dat
je dat ook zou willen. De één een nieuw huis,
de ander een nieuwe jas, de volgende… Maar
helaas, dat gaat niet lukken.
We bezochten een aantal gezinnen in Dobirca
en brachten daar kleding en voedsel. Wat we
toen allemaal hebben gezien en gehoord is
niet te beschrijven, daar werden we stil van,

dat raakte ons tot in het diepst van ons
wezen. Wat een uitzichtloos bestaan.
Tijdens deze bezoekjes mochten we
Gods liefde delen. Ondertussen werd er
verder geklust, het huis werd compleet
gemaakt. Ramen en deuren werden
geplaatst, de muren waren dicht
gemetseld.
De 16 dagen waren voorbij gevlogen.
Het afscheid kwam steeds dichterbij en
je weet dat het gaat gebeuren en toch
je wil het niet, en wat moet je zeggen
als een paar donkerbruine kijkers naar
je omhoog blikken en vragen: Kom je
morgen weer? Met een brok in je keel
zeg je: “Nee lieverd, morgen gaan we
weer terug naar Nederland,” en dan
rollen de tranen over je wangen, nee
dit wilde je niet. Dat doet pijn. Afscheid nemen
van mensen waar je zoveel om geeft. Maar
we konden niet anders; onze koffers moesten
weer worden in gepakt. Volgende morgen was
het zover, we moesten Roemenië achterlaten.
Terug naar ons eigen land. Jan M dacht de weg
te weten en leidde ons langs prachtige wegen
en schitterende bergen, maar ondertussen
dwaalden we steeds verder af. Uiteindelijk
zijn we toch maar omgekeerd. De spanning
in de busjes was om te snijden, haalden we
ons vliegtuig nog of zijn we echt te laat?
We overschreden regelmatig de maximum
snelheid, maar haast was geboden. Tien over
elf scheurden we het parkeerterrein op en
stoven we allen als een A-team de bus uit,
holden we naar de incheck-balie, want onze
koffers moesten ook nog mee. En maar een
kwartier later stegen we op. Gelukkig had het
vliegtuig een klein beetje vertraging.
We landden op Eindhoven waar de families
stonden te wachten. Met gejuich werden
we binnengehaald en vielen we elkaar in de
armen. Als je vraagt hoe het was, dan klinken
woorden als heel bijzonder, zo gaaf, cool. Wat
een bijzondere reis, God leidde onze wegen en
zegende onze tijd. En zou je nog meer willen
weten, vraag het gerust eens aan één van ons.
Roemenië groep 2014
Heeft u nog dames-, heren-, kinder- of
babykleding die u niet meer gebruikt? U kunt
de kleding bij ons inleveren en weet dat deze
een goede bestemming krijgt!
Familie Meerkerk,
Kortgerecht 36
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Den Hartog
fruitschuur
Kalverweg 1a (achter het café)
SCHOONREWOERD tel. 0345-641208

ACTIVITEITENKALENDER
september
26 september
27 september
27 september

17:00-21:00 uur
9:00-13:00 uur

Fancy Fair, Hervormde Gemeente
Rommelmarkt Gereformeerde Kerk, Rommelschuur
Burendag

oktober
3 oktober
4 oktober

10:00 uur
10:00-16:00 uur

6 oktober
6 oktober
8 oktober

14:00-15:00 uur
20:00 uur
20:00 uur

Wijkschouw 2014
Open dag natuurcentrum ‘De Schaapskooi’ (met om 8:00 uur
een vroege vogeltelling), Natuur- & Vogelwacht
Rivas workshop ‘Wat leest u op het etiket’
Aglow-avond, Bethelkerk
Dia-avond ‘Vogels en andere natuur in Nooord-Duitsland’, in De
Schaapskooi
60-jarig jubileum Ouderenkontakt in het Partycentrum
Dia-avond ‘Insecten in beeld’, in De Schaapskooi
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente
Leerdamse Kunstvierdaagse in ‘Het Dak’
Griezeltocht door het land der spoken

15
23
28
30
31

oktober
oktober
20:00 uur
oktober
18:00 uur
oktober t/m 2 november
oktober

november
3 november
6 november
22 november
25 november

20:00
20:00
14:00
18:00

uur
uur
uur
uur

Aglow-avond, Bethelkerk
Dia-avond ‘Paddestoelen’, in De Schaapskooi
Sinterklaasfeest (start op het dorpsplein bij de kerk)
Ophalen oud papier, Hervormde Gemeente

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

