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voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer honderdenzeven
Het jaar 2014 loopt naar het eind. Sinterklaas is 
binnengehaald, met zwarte pieten. Her en der 
zijn (aankondigingen van) kerstmarkten en – 
concerten zichtbaar. De dagen worden korter en 
dus de avonden langer. Dan is het heerlijk om 
zo’n lekkere dikke Klepper bij de hand te hebben.  
Een Klepper gevuld met korte, maar dit keer ook 
met heel lange bijdragen, die zeer lezenswaard 
zijn. Uiteraard ook weer veel foto’s van ons dorp, 
haar bewoners en haar gasten. 

In de laatste Klepper van het jaar maken we 
altijd de opbrengst van de Klepperronde bekend. 
Jaar op jaar halen we steeds een mooi resultaat: 
3547,59 euro dit jaar. We willen u heel hartelijk 
danken voor uw bijdrage. Daarmee kunnen we 
zeker een tijd vooruit.
 
In deze Klepper staan we stil bij een flink aantal 
Schoonrewoerders die bijzondere kanten hebben 

en/of bijzondere projecten doen. Jacco Abbel is er 
zo een: hij heeft eind oktober zijn laatste examen 
afgelegd voor zijn opleiding als bevelvoerder van 
de brandweer. Daarmee mag hij voortaan de witte 
helm dragen. Wat dat precies allemaal inhoudt, 
leest u in deze Klepper.
Floris van Binsbergen, de nieuwe dominee van de 
Hersteld Hervormde Gemeente in Schoonrewoerd 
gunde ons een exclusief interview. Marian Bosma, 
die we al kenden van de kookrubriek, heeft 
duidelijk meer te melden. Zij geeft een cursus: 
een tipje van de sluier licht ze op in de Klepper. 
We stellen aan u voor: Arend en Paul Mourik, 
die samen het bedrijf: Mourik & Mourik Interieur 
Realisaties zijn gestart aan de Dorpsstraat 36. 
Wat hebben deze mannen te maken met het 
Paleis op de Dam? Blader maar verder… u leest 
het. 
We maken in deze Klepper nader kennis met 
Leah Kamp (bijna 11 jaar), Ashley van den Oever 
(dol op de spooktocht) en met Marga Sutherland 
(geniet van de rust, de prachtige natuur en de 
‘dorpsigheid’.) Tenslotte reizen we een stukje 
mee met Rogier Bikker. Hij reisde van China 
naar Nederland in een Chinese auto en maakte 
enorm veel mee. Wat al deze mensen bindt, is 
Schoonrewoerd: er wonen, er geboren zijn, maar 
vooral: er samen leven. 

Samen leven. Deze Klepper staat letterlijk bol 
van de voorbeelden van samen leven. Er wordt 
zoveel georganiseerd op school, in en rond 
de kerken, vanuit de DVS, door de Natuur- en 
Vogelwacht, voor en door de ouderen binnen het 
Ouderenkontakt en vele individuele initiatieven 
voor De Voedselbank, voor collectes, voor jonge 
mensen die woonondersteuning nodig hebben, 
voor… ik kan en ga ze niet allemaal noemen. 
Slaat u deze pagina maar snel om en ga naar 
de werkelijke inhoud van Klepper 107. Laat u 
verrassen door dit levende en bruisende dorp. 
Ons dorp: Schoonrewoerd: iets om heel trots op 
te zijn en te koesteren. 

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 
nieuwjaar. Een jaar met weer 5 goed gevulde 
Kleppers. 

Met vriendelijke groet, 
Jolanda Lemcke

De uiterste inleverdatum van kopij voor Klepper 
108 is vrijdag 16 januari 2015. Klepper 108 zal 
rond 6 februari worden bezorgd.
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Brand New China
In Klepper 106 mijmerde meneer Bikker over 
‘avontuurlijke genen’. Hij schreef: “… die ‘genen’ 
van avontuur zitten nu eenmaal in me,… 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.” 
Dat wekte wel nieuwsgierigheid op naar die 
kleinzoon. Vooral toen meneer Bikker daar nog 
twee dingen achteraan schreef: de reis: van 
China naar Holland in een Chinese auto. En 
zijn laatste zin intrigeerde mij enorm: “Of dat 
allemaal goed af zal lopen betwijfel ik, maar we 
hopen van wel.”

De droom van een expat
“Het is begonnen als borrelpraat: een maf 
plan bij een biertje,” zegt Rogier als we 
hem ontmoeten in Leerdam. Daarmee weet 
u meteen: het is goed afgelopen. Het is 
een geweldige reis geworden, een prachtig 
avontuur van twee jongemannen: Rogier 
Bikker (26) en Maren Striker (29). Twee 
vrienden, die inmiddels al enkele jaren in China 
wonen en werken. Maren, geboren in Assen 
is stedenbouwkundige en Rogier, geboren in 
Schoonrewoerd zit in de marketing.   
“We wilden iets groots doen. We houden allebei 
van reizen. De droom van iedere Europese 
expat  in China (afkorting van expatriat: 
iemand die tijdelijk of permanent, maar niet 
verplicht, in een ander land woont)  is deze reis: 
van China naar Europa/Nederland, deels langs 
de zijderoute, met een eigen auto.” Afgezien 

van de enorme afstand en vreemde landen en 
culturen die je dan ontmoet, zit daar nog een 
extra uitdaging aan. Rogier legt uit: ”De reis 
maken andersom (van Nederland naar China) 
is eenvoudiger. Je gaat dan met een auto met 
een Nederlands kenteken en hebt veel minder 
speciale vergunningen nodig om te mogen 
reizen. Wil je van China naar Nederland met 
een Chinees kenteken dan is dat vele malen 
lastiger.” En juist daarom extra aantrekkelijk, 
zie ik in Rogier zijn ogen en enthousiasme. 
Voor dat grootse avontuur ontbrak geld. Het is 
een reis van maanden, je hebt een auto nodig 
en spullen om te overleven en overnachten 
onderweg, … een kostbare grap. Toen ontstond 
het idee: “We laten ons sponsoren. We gaan 

Chinese bedrijven af en proberen hen warm 
te maken voor het plan: met Chinese spullen 
reizen naar Europa en zo laten zien dat Chinese 
spullen degelijk zijn en dus goed op de Europese 
markt kunnen meedoen.”

Wie is die avonturier?    
Rogier Bikker heeft gewoond op Overboeicop. 
Hij heeft iets rossig haar en sprankelende 
ogen: een Hollandse jongeman gewoon uit 
onze streek. Nu woont hij al weer een aantal 
jaren in China. Hoe komt zo’n stap tot stand? 
Rogier kwam twaalf jaar geleden voor het eerst 
in China. Zijn zus liep daar stage en Rogier ging 
haar opzoeken. Hij viel voor het land: zo groot, 
zo mooi ook en met enorm veel mogelijkheden. 
Het liet hem niet meer los. Hij leerde Chinees 
in de avonduren en studeerde in Rotterdam. 
Zijn vak? Marketing. 
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Een week na zijn afstuderen vloog Rogier naar 
Shanghai: hij was gevraagd daar een vestiging 
op te zetten. Wat hij precies doet? “Tja, dat 
vindt mijn opa ook lastig te begrijpen,” grinnikt 
Rogier. “Ik help Nederlandse bedrijven om in 
China een afzetmarkt te vinden.” Maar een 
veel grotere uitdaging is: Chinese producten in 
Europa in de markt zetten. Je kunt je afvragen: 
waarom is dat grote China geïnteresseerd in 
zo’n betrekkelijk kleine afzetmarkt als Europa? 
Rogier legt het duidelijk uit: China is lange tijd 
de maker geweest van Europese producten. Het 
product werd in Europa (of door Europeanen) 
bedacht en kreeg een Europese merknaam, 
maar werd ( goedkoop) in China gemaakt. 
Bij Chinezen is daarmee het idee ontstaan: 
een product is pas goed als Europeanen het 
gebruiken. Inmiddels heeft China eigen merken 
ontwikkeld, deels met de kennis opgedaan bij 
het produceren van de Europese merken, maar 
vaak ook weer verder verfijnd en verbeterd. 

Chinezen zijn energiek, hebben mooie ideeën. 
Maar de Chinese bevolking bekijkt deze eigen 
producten nog wat wantrouwig. Het marketing 
element zit in: zorg dat Europeanen de Chinese 
merken gaan kopen en gebruiken en dat trekt 
de Chinezen over de streep. “Als Europeanen 
het aantrekkelijk vinden, dan is het goed.” De 
Chinese bedrijven zijn niet in eerste instantie 
geïnteresseerd in de Europese afzetmarkt 
voor het verkopen van grote aantallen, maar 
de interesse van Europeanen voor de Chinese 
producten moet de eigen Chinese markt 
overtuigen van de kwaliteit van de eigen 
merken. 
Daar lag voor Rogier en Maren dus een 
gouden kans: het bewijs leveren dat Chinese 
producten mooi zijn en kwalitatief goed. Ze 
noemden hun expeditie: Brand New China en 
gingen op zoek naar bedrijven die dit bewijs 
mede wilden leveren. Het automerk BYD zag 
mogelijkheden en daarna volgden snel andere. 

“We zijn ruim een jaar bezig geweest met de 
voorbereidingen en gesprekken met bedrijven. 
De droomreis naar Europa in een Chinese auto ( 
een BYD), met een Chinese telefoon ( Huawei), 
een Chinese laptop (Lenovo), Chinese tent en 
slaapmatjes… het kwam steeds dichterbij, we 
droegen zelfs Chinees ondergoed.”  

De reis 
Op 26 juli 2014 zijn ze vertrokken. Ze hebben 
dan een reis van drie maanden voor de boeg. 
De achterbank is uit de auto verwijderd om de 
spullen te kunnen bergen. Ter voorbereiding op 
dit interview heb ik een aantal filmpjes bekeken 
op het internet: ik raad het u van harte aan.  
(brandnewchina.net) Op een van die eerste 
filmpjes zie je twee lachende koppen met een 
koelbox in het midden en een bult spullen 
daarachter: het avontuur is begonnen. 
Gedurende drie maanden leven ze in en vanuit 
deze auto. 

Om een indruk te krijgen van de enorme 
afstanden (totaal hebben ze 20.00 kilometer 
gereden): de eerste maand hebben we nodig 
gehad om China uit te rijden. “Het was 
prachtig. Het is een mooi land, we hebben 
ook echt wel de tijd genomen om bijzondere 
dingen te zien: overweldigend mooie natuur, 
bijvoorbeeld het berggebied ‘De Drie Kloven’ en 
ook indrukwekkende steden, zoals Chongqing, 
een van de grootste Chinese steden. We 
hebben in Oost-China op het Tibetaans plateau 
een tocht te paard gemaakt van 8 uur. Onder 
leiding van een gids kwamen we uiteindelijk 
aan in een nederzetting zonder elektriciteit, 
zonder stromend water, er is niet eens 
een echte weg daarheen. Het landschap is 
prachtig, door de bergen, nergens tekenen van 
mensen. We reden op zo’n 4000 meter hoogte 
met een temperatuur rond het vriespunt. De 
gids was vergeten eten en drinken mee te 
nemen, het regende. Tot overmaat van ellende 
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(of avontuur) viel Maren van zijn paard en 
kneusde enkele ribben. De zoektocht naar een 
dokter die hem kon helpen duurde uren. En 
toch… ik had het nooit willen missen (en Maren 
ook niet). We zagen op een gegeven moment 
de zon doorbreken en opeens was er een 
prachtige regenboog! Ook het bereiken van 
die nederzetting, waar we zo hartelijk werden 
ontvangen… onvergetelijk.”
Die gastvrijheid troffen ze ook aan in Iran. Dat 
land kennen we nauwelijks, ja van nare berichten, 
maar de mensen in het land zijn hartelijk. Men 
spreekt er goed Engels. Turkmenistan kent 
een meer gesloten gemeenschap. Om door dit 
land te mogen reizen moest in Kazachstan een 
visum worden aangevraagd en daarbij werd wel 
gezegd: je neemt die weg en je mag niet links- 
of rechtsaf. Oezbekistan is mooi. Veel toeristen 
gaan daarheen en zeer terecht: het is een land 
met prachtige natuur. De taal is daar wel weer 
lastig. “Door een onhandige manoeuvre kregen 
we daar in Oezbekistan een ongeluk. Dat voelt 
erg ongemakkelijk: je kent de regelgeving niet 
goed. We hadden ook maar weinig tijd, want 
het visa voor dit land liep over twee dagen af. 
Wij konden nog wel rijden ( met een deuk) 
maar de andere auto was total-loss. Meteen 
stond er een grote groep mensen om ons heen, 
schreeuwend en gebarend. Dat zijn we gelukkig 
wel gewend, want dat heb je in China ook: bij 
een incident word je direct omringd door een 
kluwen roepende mensen van wie je je afvraagt 
waar ze zo snel vandaan komen en of ze niets 
beters hebben te doen. Normaal kun je bij een 
ongeluk zaken snel regelen met contant geld, 
zonder politie. Maar deze auto was echt total- 

loss en men vroeg heel veel geld. We voelden 
ons bijzonder slecht op ons gemak. We kregen 
hulp van een Oezbeek. Echt geweldig: hij zette 
alles opzij ( werk en eigen bezigheden) en 
regelde zaken, gaf ons te eten. Het kostte hem 
veel tijd. Uiteindelijk hebben we niets hoeven 
betalen. Die andere automobilist had veel te 
hard gereden. Ik vroeg me later af: zou ik 
dat ook hebben gedaan voor een Oezbeek in 
Nederland, iemand die de taal niet spreekt en 
in een vervelend conflict is terecht gekomen?”     
“Wij hebben verhoudingsgewijs heel veel 
woestijn gezien. Van West-China tot Oost 
Turkije rijd je eigenlijk door één grote zandbank, 
over slechte wegen, soms zelfs helemaal geen 
wegen. Dagenlang rijden met alleen een 
tankstation op de route, verder helemaal niks. 
Maar onze Chinese auto deed het prima. Het is 
een gewone auto, geen 4x4. We hadden een 
doos met onderdelen meegekregen, maar die 
is niet open geweest. We hebben zelfs geen 
lekke band gehad!  Trouwens, alle Chinese 
spullen die we bij ons hadden, hebben prima 
gefunctioneerd.” Rogier zegt het trots. Want 
het bewijs is dus ook echt geleverd: Chinese 
producten zijn goed. 

En hoe zit ’t met die ‘reisgenen’?
Uiteindelijk kwam expeditie Brand New China 
op 31 oktober aan in Rotterdam. In de krant 
(AD van zaterdag 1 november) zegt Maren: 
”Het moment dat we samen de Erasmusbrug 
over gingen, dat was het moment waar 
we een jaar geleden van droomden. Dat 
was emotioneel.” De top van het Chinese 
bedrijfsleven in Nederland ontving de twee 



avonturiers op de Coolsingel. De Chinese pers 
was prominent aanwezig. Directeur Isbrand Ho 
van het automerk BYD verwoordt de kern van 
het project: “Nu weet iedereen dat ‘Made in 
China’ een kwaliteitsstempel is.”
Ook familieleden van beide jongemannen zijn 
bij de ontvangst in Rotterdam. Opa Bikker 
dus ook. Rogier: “Hij heeft het echt gevolgd. 
Mijn vader printte onze blog-posts uit en liet 
dat gedurende de afgelopen maanden met 
regelmaat aan mijn opa lezen. Ik heb nooit 
eerder zo’n contact met opa gehad. Ik heb 
ook tips van hem gekregen, bijvoorbeeld over 
de benzine en waar je op moet letten. Dit is 
zijn wereld: reizen, met eigen auto liefst in 
wat minder bekende landen en bij voorkeur 
niet over de hoofdwegen. Echt de mensen 
ontmoeten in het land, niet blijven hangen bij 
de toeristische toppers.” Het is overduidelijk: 
dit is ook de wereld van Rogier. 

Jolanda Lemcke

PS. Dezelfde avond dat ik Rogier heb 
geïnterviewd is er een vergadering van de 
redactie van de Klepper. In de notulen staat: 
Afwezig: meneer Bikker is op reis. 

Natuur- & Vogelwacht 
‘De Vijfheerenlanden’

Herfst in Nederland. Daar is geen standaard 
weerbericht voor. We hebben al kou gehad en 
regen, maar ook opmerkelijk warm weer in 
november nog wel. In onze tuin vlogen vogels 
met stro en grasjes in de bek rond. Die leken 
wel een nest te gaan maken. Voorjaar in de 
bol. Inmiddels zakken de temperaturen toch 
echt. De bomen verkleuren en verliezen hun 
blad, het is duidelijk: er komt winter en nog 
geen zomer. 

In de Schaapskooi zijn de dialezingen 
weer volop van start gegaan. Voor de 
maand december staat op de planning:

4 december een avond over het weer en 
de wolken door Christiaan Diem. Hij gaat in 
op vragen als: Bestaat er zoiets als ‘typisch 
Hollands’ weer? Hoe slecht of hoe goed is 
ons weer? Waarom zitten de weermannen en 
-vrouwen op tv er nogal eens naast? Kijk je 
naar de lucht en de wolken, dan kun je zelf 
het weer ook wel wat voorspellen. Voor de 
pauze gaat het vooral over factoren die het 
Nederlandse weer beïnvloeden. Na de pauze 
staan onze wolken centraal. Wolken vertellen 
veel meer dan de toestand van de atmosfeer, 
wolken zijn kunst, zijn spiritueel….kom kijken…

18 december komt Liseth Schoutsen naar de 
Schaapskooi met een presentatie over Tibet. 
Zij vertelt zelf: “In 2007 ben ik met 5 
dames naar Tibet geweest. En van deze reis 
heb ik een Wings presentatie gemaakt. De 
foto’s , videobeelden en muziek maken een 
compleet reisverslag van deze bijzondere 
vakantie op het dak van de wereld.” 
Tibet is het hoogst gelegen land ter wereld: 
op een gemiddelde hoogte van 4000 meter. 
Kom genieten van een avondvullend programma 
over een geheel andere cultuur en natuur.

De decembermaand is de maand van 
cadeautjes (voor Sinterklaas of Kerst). 
Vergeet onze Groene Winkel niet voor leuke 
cadeaus. Ook kerstpakketten zijn weer samen 
te stellen. 

Goede feestdagen voor u allen. 

Natuur- en Vogelwacht



De groen(t)e 
bladzijde Kerst
Deze bladzijde laat u kennismaken met mooie 
groenten en ingrediënten uit ons dorp. Deze 
keer kijken we vast vooruit naar Kerst. Dat geeft 
u een maand om deze recepten te proeven om 
te zien of het een idee is voor uw kerstdiner. 
Wij selecteerden voor u enkele groenterijke 
recepten.

Voorgerecht met zalm, appel en rode biet 
voor 4 personen

200 gram veldsla
600 gram gerookte kip
2 gekookte bietjes
2 friszure appels (bijv. Elstar)
1 el witte wijn azijn
2 el olijfolie
2 tl mosterd
1 tl honing
peper en zout

Maak met een parisienne boortje bolletjes uit 
de rode biet. Heb je geen boortje, dan kun je 
natuurlijk ook plakjes of blokjes snijden. Maak 
een dressing van de azijn, olie, mosterd en 
honing en breng op smaak met wat zout en 
peper. Snijd de appel in dunne partjes.
Verdeel de veldsla over het bord en leg daarop 
de plakjes gerookte kip. Verdeel de biet en 
de appel rondom de salade. Maak het af met 
de dressing en je hebt een lekker en simpel 

voorgerecht.
Houd je niet van gerookte kipfilet, dan kan het 
ook met gerookte zalm.

Kerstdrukte planning: Een dag van te voren 
kan de sla gewassen worden, de kip in dunne 
plakjes gesneden worden en de bietenbolletjes 
gemaakt. Bewaar alles apart verpakt in de 
koelkast. De appel snijden en de dressing 
maken moet op de dag zelf.

Voorgerecht van avocado en zalm
Voor 4 personen

2 avocado’s
150 gr gerookte zalm
1 rode ui
sap van een halve citroen
1 el crème fraîche
2 eetlepels bieslook
peper en zout

Tip: Bent u onbekend met avocado? Vraag dan 
tips aan de groenteboer over rijpheid en manier 
van bewaren. Koop er twee extra. Mochten ze 
overrijp zijn, dan staat u met Kerst niet met 
lege handen.

Pel en snipper de ui. Snijd de zalm in stukjes.
Snijd de avocado’s in de lengte door en 
verwijder de pit. Houd de schil heel, terwijl 
u het vruchtvlees kruislings insnijdt, zodat er 
blokjes ontstaan. Lepel de blokjes voorzichtig 
uit de schil.
Doe de ui, zalm en de fijngesneden bieslook bij 
de blokjes. Roer er de crème fraîche los met 
het citroensap en voeg dat ook toe. Meng alles 
voorzichtig door elkaar en proef of er nog peper 
en zout doorheen moet. Schep het mengsel in 
de lege avocadoschillen en serveer direct.



Kerstdrukte planning: een dag te voren kan de 
ui en de zalm gesneden worden. Bewaar los 
van elkaar afgedekt in de koelkast. De avocado 
verkleurt snel, die moet daarom vlak van te 
voren worden gesneden.

Heldere soep met gerookte kipfilet
Voor 4 personen
Deze soep maakt u in twee stappen. De bouillon 
een week voor de kerst en de soep op de dag 

zelf. Zo staat u maar kort in de keuken.
Tip: bestel de gerookte kipfilet een week 
tevoren (slager of poelier).

1. Bouillon
Trek zelf een bouillon van 1 soepkip, 1,5 liter 
water, een halve prei, peterselie, selderijblad, 
tijm en laurier. Zeef de bouillon en vries in. Haal 
twee dagen voor de kerst uit de vriezer om 
langzaam in de koelkast of kelder te ontdooien.

2. Soep
250 gram gerookte kipfilet
2 kleine preien, alleen het witte deel
250 gram kastanjechampignons
2 eetlepels citroensap
1 liter kippenbouillon
2,5 dl witte wijn

Voorbereiding: Snijd de gerookte kipfilet in 
smalle reepjes. Snijd het wit van de preien in 
heel dunne ringetjes en was deze goed. Borstel 
de champignons schoon en snijd ze in dunne 
plakjes. Besprenkel ze met het citroensap.

Bereiding: Warm in de oven soepborden of 
soepkommen voor. Breng de bouillon met de 
witte wijn aan de kook. Voeg de kipfilet, prei en 
champignons toe. Kook maximaal 2 minuten.
Serveer in de warme soepborden of -kommen.

Kerstplanning: De dag van te voren kan de 
kipfilet en de prei gesneden worden. Bewaar 
apart verpakt in de koelkast.

Het testpanel
Op een avond hebben we het testpanel 
getrakteerd op al deze drie voorgerechten en 
hen de vraag voorgelegd: welke van deze drie 
is het lekkerste voorgerecht voor de kerst?

De soep getest
De soep is een ruime portie voor vier personen. 
Bij een menu met meerdere gangen zou dit 
prima voor acht personen kunnen dienen. De 
soep is kerstwaardig, oogt en smaakt culinair.
Een aandachtspuntje is de hoeveelheid 
en soort wijn. Tijdens de test werd een 
droge Chardonnay gebruikt, die iets te zuur 
terugkwam in de soep. Echt een tip om goed 
te proeven en niet meteen de hele 2,5 dl toe 
te voegen.

De gevulde avocado getest
Dit is een kerstwaardig voorgerecht, oogt mooi.
Lekker fris, prima combinatie van smaken. 
Bent u niet gewend aan rauwe ui, doe er dan 
liever iets minder in. Doseer het citroensap 
naar smaak, een grote sappige citroen kan 
net iets te zuur uitvallen. Een van de vier 
avocadoschillen raakte doorsneden en werd 
gerepareerd met een cocktailprikker. 

De salade met appel en gerookte kipfilet
Het is een verrassende combinatie van 
ingrediënten, die lekkerder smaakt dan vooraf 
gedacht. Vooral alle drie smaken in een hap, 
met de bietjes erbij, maakt de smaak compleet.
De salade is net iets te grof voor een mooi 
kerstvoorgerecht. Het testpanel denkt dat het 
wel geschikt is als een lichte lunch of met de 
ingrediënten in blokjes gesneden als bijgerecht 
in de warme maaltijd.

De kerst-voorgerecht-top 3
De dames kozen voor: 
1 avocado, 2 soep, 3 salade met appel. 
De heren kozen voor: 
1 soep, 2 avocado, 3 salade met appel.

Wij wensen u veel proefplezier.

Gerda van Buuren en Marian Bosma



 

Naam: Akkie Langerak

Leuk dat ik gevraagd ben om de 50-vragen te 
beantwoorden, ik vind het een erg gezellige 
rubriek die ik altijd met belangstelling lees. 
Maar de doorgewinterde Klepperlezer weet dat 
ik ca. 15 jaar geleden al een keer verschenen 
ben in deze rubriek, dus vind ik het wat 
overdreven om nu weer diezelfde vragen te 
gaan beantwoorden, hoewel de vragen in de 
loop der jaren wel een beetje veranderd zijn.
 
Ik wil echter toch wel de eindvraag van Lydia 
Kool beantwoorden, want er is natuurlijk wel 
veel gebeurd in 15 jaar: Hoe lang woon 
je al in Schoonrewoerd, wat zijn je 
mooiste herinneringen aan je leventje 
hier. En zou je iemand adviseren om hier 
te gaan wonen, waarom wel/ niet?

Wij wonen nu 22 jaar in Schoonrewoerd. Had 
ik in het begin nog wat twijfels of ik hier wel 
zou kunnen  aarden, is nu het tegendeel het 
geval. Schoonrewoerd is de plek waar ik oud 
wil worden. Ik ervaar ons dorp, ik zeg bewust 
‘ons’ omdat ik dat echt voel, als een warme 
gemeenschap, waar iedereen die dat werkelijk 
wil zich thuis kan voelen, ongeacht wie of wat 
je bent.

Mijn mooiste herinneringen aan mijn leven 
hier zijn er te veel om op te noemen, maar het 
leren kennen van bijzondere mensen wel een 
belangrijke.
Of ik iemand zou adviseren om hier te komen 
wonen, ja zeker, als je van het leven in een 
dorpsgemeenschap houdt en liefhebber van 
Spooktochten bent, zal men het hier goed 
hebben!

Ik heb mijn beurt overgegeven aan Marga 
Sutherland, iemand waarvan ik vind dat de 
mensen in Schoonrewoerd haar wel mogen 
leren kennen. Mijn vraag aan haar: Wat 
heeft wonen in Schoonrewoerd je tot nu 
toe gebracht?

1. Naam: Marga Sutherland

2. Adres: Schoonrewoerdse kerkweg 3A 
(Op ’t Zand).

3. Geboortedatum: 8 maart 1961.
4. Geboorteplaats: Oudewater.
5. Beroep: zelfstandig communicatie 

adviseur (meestal in grote ICT projecten).



6. Getrouwd met: Erik van Doorn.
7. Kinderen: 2 dochters: 

Anna (19) en Jonna (18).
8. Huisdieren: Isabel, onze oude poes (14).
9. Hobby’s: (moes)tuinieren, koken, eten & 

drinken met anderen, lezen, wandelen en 
gelukkig vaak ook mijn werk.

10. Leuk in je werk: weerstand tegen 
iets nieuws weg kunnen nemen door 
mensen met elkaar te laten praten en hen 
helpen elkaar te begrijpen. Een moeilijke 
boodschap simpel en begrijpelijk maken.

11. Iets wat je vervelend vindt aan je 
werk: als anderen van mij verwachten dat 
ik perfect communiceer, omdat ik iets in 
dat vak doe.

12. Lievelingsmuziek: klassieke muziek.
13. Wat voor soort Tv-programma’s 

vind je leuk/interessant: Britse 
detectives, documentaires en vroeger toen 
onze dochters nog klein waren Disney 
klassiekers.

14. Favoriete lectuur/boeken: geschiedenis-
boeken, romans, de Metro (in de trein).

15. Doe je aan sport, zo ja welke sport: 
wandelen.

16. Lievelingseten: andijviestamppot en als 
ik alleen ben (want de rest van het gezin 
lust dat niet): witlof met ham en kaas uit 
de oven.

17. Mooiste auto: die zoek ik nog. Momenteel 
heel tevreden met mijn kleine groene Seat.

18. Mooiste/leukste vakantieland: 
Groot-Brittannië.

19. Favoriete vakantiebesteding: 
(het wordt een beetje saai…): lange 
afstands-wandelingen in Groot-Brittannië.

20. Wat vind je van de politiek: het lijkt 
vaak makkelijker dan het is. Ik denk soms: 
waarom grijpt nou niemand eens in? Maar 
dan vergeet ik dat politici ook gebonden 
zijn aan wat ze van de wet mogen en dat 
ze rekening moeten houden met verlies 
van stemmen. Ik heb in ieder geval wel 
een grote hekel aan ego’s die makkelijk 
lijkende  praatjes verkopen om kiezers te 
trekken en aan haatzaaiers.

21. Welke krant lees je en waarom juist 
deze: NRC, Kontakt, Klepper (en eigenlijk 
is de Klepper nog het beste van allemaal).

22. Hoe ben je in Schoonrewoerd 
terechtgekomen: mijn man en ik zijn 
‘buiten’ opgegroeid en we wilden graag 
weer terug naar een klein dorp. Ons 
huidige huis was het tweede wat we gingen 
bekijken en we werden meteen verliefd op 
deze plek.

23. Wat doe je/ beteken je voor 

Schoonrewoerd: ik denk dat anderen dat 
beter kunnen beoordelen dan ik zelf.

24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd: 
waar wij wonen en de Dorpsstraat, vooral 
op zaterdag als er veel mensen over straat 
gaan om boodschappen te doen.

25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: 
de kaasfabriek.

26. Wat mis je in Schoonrewoerd: 
een wandelpad langs de Kerkweg.

27. Leuk aan Schoonrewoerd: dat zo’n 
klein dorp toch zoveel voorzieningen 
en winkeliers heeft. De gezamenlijke 
maaltijden op het plein bij de Hervormde 
kerk.

28. Wat vind je vervelend en waarom: 
de teloorgang van de kleine (boeren) 
ondernemers in Schoonrewoerd. Als de 
middenstand vertrekt/stopt, dan gaat de 
ziel uit de gemeenschap. Als de boeren 
stoppen, gaat de ziel uit het boerenland.

29. Waar ben je trots op: dat ik een aantal 
jaren geleden voor mijzelf begonnen ben 
met werken.

30. Waar heb je spijt van: ik geloof niet zo in 
spijt (blijven) hebben. Het is nuttig omdat 
het een signaal is dat je iets hebt goed 
te maken. Ik besteed m’n energie liever 
daaraan dan aan spijt hebben.

31. Wie bewonder je het meest en waarom: 
mensen die tegen de storm in proberen 
andersdenkenden toch te begrijpen. Die 
bruggen blijven bouwen en niet direct 
veroordelen. 

32. Wat is je hartenwens en waarom: ik 
heb er heel veel, van heel groot: bijdrage 
kunnen leveren aan wegnemen van 
redenen voor onrecht en oorlog. Of iets 
heel anders: ik zou graag eens een zwaan 
willen kroelen. Een tamme zwaan dus. 
Heel tam.

33. Voor het laatst gehuild: ik huil heel 
makkelijk, meestal bij iets dat ontroert, 
zoals een mooie film. 

34. Leukste jeugdherinnering: mijn ouders 
hadden heel weinig vakantie, maar we 
gingen elk jaar een paar dagen weg. 
Dagjes: naar het strand en zo. De leukste 
jeugdherinneringen heb ik aan de dagjes 
Efteling en het openlucht zwembad in 
Beesd.

35. Droomvakantie: eigenlijk heb ik die niet. 
Ik vind onze vakanties al fijn zat.

36. Wie wil je nog eens ontmoeten: Jezus. 
Ik hoor alleen maar wat er over Hem wordt 
verteld, maar ik zou zo graag eens naar 
Hem zelf luisteren, met Hem praten. 

37. Waar maak je je boos over: onrecht. 



Heel boos.
38. Waar ben je blij mee: zonnig weer met 

wind, mijn gezondheid, het feit dat we in 
een vrij land leven en mijn leuke, lieve 
gezin en vrienden in de buurt.

39. Waar heb je moeite mee: onbeschofte 
mensen, arrogantie.

40. Welke hoop koester je: dat ik hier nog 
heel lang kan blijven wonen zoals ik nu 
doe.

41. Goede eigenschap: ik kan goed luisteren.
42. Slechte eigenschap: ik kan erg 

ongeduldig zijn.
43. Waar voel je je het meest bij betrokken: 

mensen, in het algemeen.
44. Waar maak je je het meest zorgen 

over: over het snelle oordelen dat we 
doen, gevoed door halve waarheden via 
(social) media. De persoonlijke mening van 
iemand wordt wereldwijd rondgestuurd en 
nagepraat, zonder je eerst af te vragen 
of uit te zoeken of het wel klopt wat die 
iemand roept. 

45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je ermee 
doen: ons huis van binnen verbouwen, de 
studies van de kinderen betalen en de rest 
investeren in groene energie voor de buurt 
hier.

46. Gouden tip voor de Klepper: ook 
aandacht voor zaken die in het dorp 
spelen die wel eens moeilijk zijn, zoals de 
samenvoeging van de basisscholen. Het 
houdt mensen bezig en doet hen wat, daar 
mag in de Klepper wel aandacht voor zijn. 

47. Wat moeten de inwoners van 
Schoonrewoerd echt van je weten? Ik 
denk dat als mensen iets van me willen 
weten, ze dat heel goed zelf aan me kunnen 
vragen.

48. Wat zou je direct aanpakken als je 
een poosje, bijvoorbeeld een jaar, 
burgemeester van Schoonrewoerd zou 
zijn: een ‘hangplek’ voor ouderen, waar 
ze kunnen zitten, eten, kletsen, breien, 
kaarten. Daar zou ik werkervaringsplekken 
voor jongeren aan koppelen plus een 
kinderopvang. Dat geeft gezellige drukte 
waar de oudere mensen van kunnen 
genieten en misschien ook nog kunnen 
bijspringen voor wat klusjes. Ten tweede 
zou ik een discussie-/werkproject tussen 
lokale overheid, ondernemers en jongeren 
starten met als doel jongeren behouden 
voor de kleine ondernemingen die er 
zijn. Hen helpen ondernemingszin te 
ontwikkelen. Daar zit toekomst in, als 
je de trends naar gemeenschappelijke, 
kleinschalige economie bekijkt. Ten derde 

zou ik het kerkplein anders willen inrichten 
(wel met behoud van parkeergelegenheid), 
want het is nu groot, kaal en daarmee best 
ongezellig.

49. Vraag van Akkie Langerak-van 
Beuzekom: Wat heeft het wonen in 
Schoonrewoerd je tot nu toe gebracht? 
Dat verhuizen naar hier een juiste keuze 
was. Elke dag geniet ik van de rust, de 
prachtige omgeving en de ‘dorpsigheid’: 
elkaar groeten op straat, praatje maken als 
je boodschappen doet en de verhalen die 
er in elk dorp leven. 

50. Aan wie moeten wij de volgende keer 
de 50 vragen stellen: Conny de Beun. 

Welke vraag moeten wij van jou aan 
deze persoon stellen: Welke ervaringen 
als kapster in ons dorp zou je willen inlijsten 
en in je eigen huis aan de muur hangen?

H A I R S T Y L I N G

Uitnodiging
Het moest er een keer van komen en nu is het zover: 
per 1 januari 2015 stop ik met Giulietta Hairstyling. 
Na een lang en creatief kappersleven is het tijd om 
te gaan genieten van een beetje rust. Maar wees 
gerust, achter de geraniums zal ik nooit gaan zitten. 
Met veel plezier kijk ik terug op alle jaren dat ik in 
Schoonrewoerd heb mogen kappen en mijn vertrek 
wil ik niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Daarom nodig ik mijn klanten, ex-klanten, vrienden, 
kennissen, relaties, buren en dorpsgenoten uit om 
op zaterdag 13 december aanwezig te zijn op de 
afscheidsborrel in Giulietta Hairstyling.

Van 12.00-18.00 uur heffen we die dag het glas, 
eten een hapje en blikken terug op de afgelopen 
jaren. Er is geen vast programma, kom gewoon 
langs op een tijdstip wat jou het beste uitkomt die 
zaterdag.

Hopelijk zie ik velen van jullie de 13e!

Bedankt voor alle mooie jaren in Schoonrewoerd, ik 
heb ervan genoten.

Met creatieve groet,  Conny





Sinterklaasintocht



Vraag naar onze interessante afhaalprijzen

Al meer dan 75 jaar goede
voorlichting, een uitstekende
prijs en perfecte service.

 

  

 

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 



Kerstmarkt
Gereformeerde 
Kerk

De activiteitencommissie organiseert dit jaar 
de kerstmarkt op:

Zaterdag 13 december
van 9.00 uur tot 13.00 uur

 “De Rommelschuur” (Overheicop 1)

We hebben  allerlei kerstartikelen te koop: 
verlichting, kandelaars, beeldjes, kerstballen, 
enzovoorts. De kerstbloemstukjes staan 
binnen uitgestald. Tijdens uw bezoekje kunt 
u op ons overdekte en verwarmde terras 
terecht voor koffie/thee met cake of gebak. 
Natuurlijk is er ook weer erwtensoep en zijn 
er broodjes hamburger te koop. Er worden via 
een intekenvel enkele mooie prijzen verloot.

De kinderen van de jeugdclubs zullen op 
maandagavond 8 december huis aan huis in 
het dorp plantjes te koop aanbieden. Net als 
vorig jaar zullen dit rode en witte cyclamen 
zijn.

In De Rommelschuur kunt u terecht voor alle 
andere tweedehands goederen. We hebben 
o.a. huishoudelijke artikelen, schilderijen en 
-lijsten, lampen, vazen, elektra, prullaria, oude 
en antieke spulletjes, kleding, schoenen, kleine 
meubels, enkele nieuwe artikelen en heel veel 
boeken. 

De opbrengst is bestemd voor onze kerk. 
Daarnaast hebben we dit jaar ook geld 
gedoneerd aan de Stichting Sabatu-Pontianak 
in Indonesië. Het geld gaat daar naar een 
revalidatiecentrum waar kinderen geholpen 
worden met operaties, fysiotherapie, protheses 
enz. Andere doelen waren de voedselbank 
Leerdam, de Stichting Opdracht in Afrika 
voor een waterputtenproject in Malawi, De 
Stichting Manneka, deze stichting in Liberia 
is op dit moment druk met de strijd tegen 
ebola, er worden emmers met flessen bleek 
uitgedeeld in de dorpen aldaar. De Stichting 
Ondersteuning Sovata biedt hulp aan gezinnen 
in achterstandsgebieden in Roemenië, 
waar mensen in de meest erbarmelijke 
omstandigheden moeten leven. Naast onze 
donatie kunnen we ze ook helpen met kleding, 
dekens en linnengoed.

Onze Rommelschuur is elke tweede en laatste 
zaterdag van de maand open. U kunt op deze 

dagen ook spullen brengen. Na de kerstmarkt 
zijn we ook nog open op zaterdag 27 december 
van 9.00-12.00 uur. In het nieuwe jaar starten 
we weer op 10 januari.

de Rommelschuur 
en de Voedselbank

Tijdens de school-vakanties heeft nu al 
voor het tweede achtereenvolgende jaar 
de boekenkar voor Ad & Tineke’s dagwinkel 
gestaan.  Dit gebeurde in samenwerking met 
onze Boekenschuur. 

In totaal is daar voor € 211,- aan boekjes 
verkocht. Dit bedrag is door de Rommelschuur 
aangevuld tot € 500,-. De dagwinkel heeft 
voor dit bedrag heel veel  artikelen voor de 
Voedselbank besteld.  

Inmiddels hebben we met de snoepjeskar 
de dozen daar afgeleverd; een ‘gewichtig’  
karwei (in de regen), maar we deden het met 
plezier. Op deze manier willen we samen onze 
betrokkenheid tonen bij de mensen die het op 
dit moment hard nodig hebben.

Collecte Diabetes Fonds
De collecte van het  Diabetes Fonds heeft 
678,11 euro opgebracht. 
Een ieder hartelijk bedankt! 
En zeker ook de collectanten mede dankzij 
jullie is de collecte een groot succes.

Met vriendelijke groet,
Tineke de Jong



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

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

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

 

 

 

Particuliere verkoop van  
bomen, struiken en hagen. 

Aan de Diefdijk 18 te Schoonrewoerd 
 
Verkoop van allerlei soorten zoals: 

 Dakplantaan 
 Beukenhaag 
 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 

 

 

 

 

 

 

 



Hervormde 
Kerk 

Wellicht zult u begrijpen dat we elke zondag 
genieten van ons nieuwe kerkinterieur. We 
krijgen nog regelmatig heel positieve reacties 
van diverse kanten. 

Maar ja, ook nu alles is uitgevoerd, wil het nog 
niet zeggen dat de centen ook al binnen zijn. 
Al is er de afgelopen jaren hard gespaard toch 
zijn er nog wat euro’s nodig om het geheel 
uiteindelijk af te lossen. Daarom kunt u, zoals 
u in de vorige Klepper kon lezen, voorlopig nog 
genieten van onze BWK acties. Om te zorgen 
dat we fris en jong blijven zijn er twee heel 
enthousiaste  jonge mensen bijgekomen om 
alle activiteiten weer in goede banen te leiden:
Lotte de Groot en Judith de With. Mooi om te 
zien hoe jonge mensen met nieuwe energie 
zich inzetten voor de gemeente.

Fancy Fair
We kunnen terugzien op een heel gezellige 
Fancy Fair. Op vrijdagmiddag werden de 
kramen opgebouwd en werden ze in een mum 
van tijd vol gesleept met van alles en nog wat. 
Koeken, taarten, boeken, home-deco artikelen, 
bloemen en planten, een heuse Hollandse 
gebakkraam, wafels, ijs met warme kersen. 
En er waren heel veel enveloppen, met leuke 
prijzen. Er was meer dan genoeg.

Om 17.00 uur stapten de eerste bezoekers het 
kerkplein op en werden de eerste aankopen 
gedaan. Van lieverlee begon het te schemeren 
en ging de verlichting aan. Ondertussen 
timmerden de kids er op los en werden hutten in 
allerlei soorten en maten gebouwd. Als je wilde 
blijven slapen; dat kon ook prima. De kinderen 
het bed en wij het breakfast. De nacht duurde 
lang en vanwege de nachtelijke kou bracht het 
ons er toe om een klein vuurtje aan te leggen. 
Net toe we een beetje vuur hadden... reed de 
politie voorbij, en daar bleef het niet bij ze 
kwamen ook even uitleg vragen. En echt dat 
viel reuze mee, we werden terecht gewezen 
met de volgende woorden: “Het moet beperkt 
blijven en geniet ervan” Zo, daar kwamen we 
heel goed vanaf. Met recht kan gezegd worden: 
de politie is je beste vriend!

De eerstvolgende actie is WC-papier verkoop. 
Ik denk dat bij het lezen van deze Klepper het 
papier al volop in gebruik zal zijn. 

Wat kunt u nog van ons verwachten? 
Dit jaar niets meer, maar volgend jaar beginnen 
we met de eerste actie op 16 januari. Noteer 
deze datum vast in uw agenda, want dan 
houden we ons BWK pannenkoekenfestijn.
We openen dan ons tijdelijke pannenkoeken-
restaurant. Er zijn weer vele smaken en 
soorten te verkrijgen. U krijgt hierover nog 
nader bericht.
Verder staat voor het voorjaar 2015 een 
mannen-event gepland. Door omstandigheden 
is deze in 2014 niet doorgegaan, maar gezien 
het succes van 2013 willen we deze activiteit 



zeker nog een keer herhalen.
En wat we verder nog meer in de planning 
hebben, daarover zullen we u nader berichten 
via een huis aan huis flyer en in de komende 
Kleppers. Om u niet te laten verrassen geven 
we u alvast de datum van de Dorpsmaaltijd, 
deze staat gepland op DV 26 juni 2015.

Wat gebeurt er verder allemaal binnen de 
Hervormde  gemeente? 
De pastorie is nog steeds niet bewoond. Er 
wordt op vele fronten overleg gevoerd over het  
percentage waarvoor we een predikant mogen 
beroepen. U zult begrijpen dat we heel graag 
weer een eigen predikant wensen. Want, wat 
is een kudde zonder herder? Precies, voor je 
het weet worden het dwalende schapen. Maar 
we weten dat God op Zijn tijd ook ons weer zal 
voorzien van een eigen predikant.

Daarnaast hebben we plannen om ook het 
interieur van ons kerkelijk centrum te restylen.
Na ongeveer 30 jaar zijn er echt onderdelen 
aan vervanging toe en is de vloerbedekking 
echt wel versleten. We hopen hier in november 
van dit jaar nog mee aan de slag te gaan.

Burgerlijke stand
Geboren
14 oktober
Lisa (Sanne Cornelia), Dochter van Kees & Annerie den Besten-van den Born

16 oktober
June (Cornelia June)
Dochter van Kees & Esther den Hartog-Visser

Collecte Bartiméus Sonneheerdt 

In oktober heeft Bartiméus Sonneheerdt 
gecollecteerd om geld in te zamelen voor 
onderzoek, onderwijs en hulpmiddelen voor 
blinde en slechtziende kinderen. 
In Schoonrewoerd hebben de collectanten 
€ 414,10 opgehaald. Een mooi bedrag, 
waarvoor wij iedereen heel hartelijk bedanken!

De opbrengst van de collecte wordt onder 
andere besteed aan verbetering van de 
oogzorg voor kinderen met albinisme. Kinderen 
met albinisme krijgen vaak te maken met 
oogproblemen. Onderzoek moet beter kunnen 
voorspellen welk kind veel, en welk kind minder 
oogzorg nodig heeft. Ga voor meer informatie 
naar www.steunbartimeus.nl/collecte.

Collectant gemist? Wie de collectant heeft 
gemist, kan kinderen met een visuele beperking 
alsnog helpen door ‘ogen’ te sms-en naar 4333 
(€ 2,50 per sms). 

Vrijwilligers zijn welkom. Wilt u ook 
collecteren voor blinden en slechtzienden? 
Neem dan contact op met Thea Oudenaarden 
(tel. 641751).  



Overleden
J. Kruijsbeek op 26 
september op 81-jarige 
leeftijd, woonde 
Overheicop 68A.
Mevr. Verrips-de Jong 
in de leeftijd van 86 jaar, 
woonde Hoogeind, de 
laatste tijd in Hof van 
Leerbroek.
Mevr. P.J. van Dijk-
Verwolf in de leeftijd van 
89 jaar, woonde Diefdijk 6 
Acquoy.

Vertrokken
• Fam. Vink vanuit Kon. 

Wilhelminastr. 17 naar 
Zijderveld.

• Fam. G. ‘t Lam van 
Schaikseweg 64A naar Culemborg.

• Marjan Bakker vanuit Overheicop 52 naar 
Hei- en Boeicop.

Ingekomen
• Mevr. A. den Hartog vanuit Nieuwland naar 

Wilgenlaan 8.
• Rob en Caroline Kleyweg met hun kinderen 

Desiree (20 jaar), Tim (19 jaar), Mark (17 
jaar) en Niels (16 jaar) vanuit Arkel naar 
Schaikseweg 64A.

• Sjaan en Anita ‘t Lam vanuit Leerbroek naar 
Overboeicop 9.

5 september
Hans Horden & Serena van de Vis

12 september
Sijbrand Alblas & Marjanne van der Heiden 
Marjanne woonde aan de Kerkweg, ze wonen 
nu in De Lier.

24 oktober
Marijn van Veen & Anieta Kool 
Anieta woonde op Kortgerecht, ze wonen nu in 
Waddinxveen.

Getrouwd

Bikker



“Fijn dat ik nog thuis kan 
blijven wonen”
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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. 

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

schilderwerken
beglazing 

totaalonderhoud

Nijverheidstraat 14  4143 HM Leerdam  |  tel.: 0345-614494  |  fax: 0345-611904
e-mail: info@vidoschilderwerken.nl  |  internet: www.vidoschilderwerken.nl



Reilen en zeilen van de dorpsvereniging
bijpraten door de voorzitter

Of het voorzitterschap bevalt ? Na een 3 
maanden actief te zijn, beantwoord ik die vraag 
voorzichtig met ja, met gemengde gevoelens. 
Of het nuttig is en er veel tijd in gaat zitten kan 
ik wel met een volmondig ja beantwoorden. 
Dit is een andere wereld en zijn totaal andere 
bezigheden voor mij dan voorheen. Korte 
wegen, snelle beslissingen, niet teveel praten 
maar doen, recht op het doel af, gericht op 
resultaat, dat was mijn wereld. Ook kon ik mijn 
eigen ding doen, en dat mag ik wel. Dat is nu 
wel anders, veel meningen, veel meer praten, 
geduld hebben, langere termijn werk, politiek 
bedrijven, jezelf opzij zetten, dat valt niet altijd 
mee en draagt er wellicht aan bij dat ik niet 
altijd even scherp ben zoals ik was.( maar dat 
kan ook wel bij de pensionado passen die na 
een erg druk bestaan van de rust geniet en niet 
meer zo dol is op agenda’s)
Het is nog wat wennen, maar het loopt en geeft 
zeker plezier en voldoening, inmiddels begin ik 
ook wegen en mensen te kennen. Van het team 
hoor ik geen klachten en zo nu en dan klinkt 
zelfs een compliment door, ook van extern, en 
dat sterkt. Het is dus zaak gewoon mijn best te 
blijven doen, daar ga ik voor.

Het is een drukke tijd, er gebeurt veel, heel 
veel, en daar wil ik u in laten delen langs 
deze weg – onze mooie dorpskrant. Tussen dit 
moment van schrijven en het uitkomen van 
editie november staan belangrijke dingen te 
gebeuren, zoals de voorlichtingsavond over de 
decentralisatie met oa de wmo, en de intocht 
van Sinterklaas. Fantaseren gaat me redelijk 
af , maar ik kan nu natuurlijk niet echt op deze 
zaken vooruit lopen. 

Volgende vergadering van het bestuur 
DVS
Deze houden we op 12 november en op de 
agenda staan onderwerpen als: evaluatie 
ledenbestand en ontvangst contributies, 
evaluatie wijkschouw, hoe in de toekomst 
in te spelen op de decentralisatie en 
participatiemaatschappij met eventueel een 
actievere rol als wijkraad, intocht Sinterklaas, 
voorlichtingsavond decentralisatie met wmo, 
modernisering logo en huisstijl, besteding 
wijkbudget (een klein bedrag per jaar om iets 
in het dorp te doen), optuigen kerstboom.
Jannie Abbel zet steeds info op Facebook, 
een goede zaak. De gedachte begint te leven 
een webpagina op te zetten, om beter met 

jullie te kunnen communiceren daar goede 
communicatie een steeds belangrijkere rol 
gaat spelen.

Decentralisatie, 
voorlichtingsavond op 18 november
De gemeente heeft zichzelf wel voorbereid 
en verdiept in wat ze moet doen, maar is laat 
met info naar de inwoners. Er zijn een aantal 
vergaderingen geweest in Leerdam om met 
buurtwerkers, vrijwilligers en soms een enkele 
professionele hulpverlener van gedachten 
te wisselen over hoe en wat voor te lichten. 
De meeste heb ik bezocht en deelnemers 
konden hun mening en inbreng geven. Dat 
heeft er toe geleid dat er op 18 november 
de voorlichtingsavond is in Schoonrewoerd, 
terwijl de gemeente alleen maar 2 avonden 
in Leerdam wilde organiseren. U ziet, we 
hebben als DVS invloed op zaken en dienen uw 
belangen, en staan sterker als u zich laat zien 
op bijeenkomsten. In de vorige Klepper heb 
ik uitgebreid over dit onderwerp geschreven, 
er worden nu flyers/folders uitgedeeld en er 
worden nog posters opgehangen. Ik ga er vanuit 
dat we straks een nuttige avond hebben en de 
zaal compleet afgeladen zal zijn. Dat zou, in de 
eerste plaats goed voor jullie zelf zijn, voor ons 
een mooi resultaat en ondersteuning zijn. Ik 
ben benieuwd. Wij organiseren de avond, mij 
is gevraagd te openen, te sluiten en op de tijd 
te letten, de kosten zijn voor de gemeente.

Oud en nieuw, voorkomen van 
misstanden en vandalisme
Het voorkomen van ernstige overlast en 
vandalisme rond deze viering heeft de serieuze 
aandacht van de gemeente. Er waren op het 
gemeentehuis twee vergaderingen over dit 
onderwerp waarvan ik er 1 heb bijgewoond. 
Afgelopen jaar was er minder schade maar 
altijd nog een dikke 40.000 euro, en dat is 
zonde. Dit is ook een van de redenen bijv. dat 
er geen bushokje is. Als groot en toenemend 
risico wordt het illegaal geïmporteerde 
vuurwerk gezien, daaronder tref je inmiddels 
kleine bommen aan en die zijn niet alleen 
hinderlijk, maar ook bijzonder gevaarlijk. Er 
wordt alles aan gedaan zo goed als mogelijk 
toezicht/handhaving te houden, ook door 
mensen in burger, maar dat concentreert zich 
wel op de probleemgebieden. Daarbij is het 
beleid flexibel te zijn en te accepteren, er moet 
wel iets kunnen daar de jeugd ook een uitlaat 





nodig heeft, maar hard op te 
treden tegen extremiteiten 
en vandalisme. Op 1 van de 
beruchte plekken wordt een 
camera opgehangen.
Ons Schoonrewoerd springt er 
in vergelijk met andere delen 
nog goed uit en laten we met 
elkaar zien dat zo te houden. 
Laten we bij misstanden 
onze verantwoording nemen 
en probleemveroorzakers 
aanspreken, laten we als ouders 
ook opletten wat onze kids 
uitspoken. Misschien is het iets 
als straat samen te werken of 
gezamenlijk een mooi vuurwerk 
te organiseren ipv een hoop 
ongeorganiseerd geknal links en 
rechts. En, ook al lijkt het zinloos, rapporteer 
grote misstanden wel! De politie zal haar best 
doen te verschijnen, mocht dat niet meteen 
lukken dan kan het effect wel zijn dat er op 
volgende dagen terplekke meer toezicht is, of 
kan die informatie nuttig zijn bij het nemen van 
maatregelen in volgende jaren. De trend lijkt – 
zeg ik voorzichtig en van mij persoonlijk mag 
dat - te gaan in de richting van een groot en 
hoogwaardig centraal vuurwerk.

Buurtmanifestatie
De gemeente Leerdam kent in en rond het 
buurtwerk een kleine 100 vrijwilligers en zij 
wil die 1 x per jaar in het zonnetje zetten en 
bedanken middels een bijeenkomst met wat 
leuke activiteiten en een eenvoudige maaltijd. 

De gedachte is ook dat men tegelijkertijd kan 
netwerken, elkaar leert kennen, van elkaar 
leert en ervaring uitwisselt. Voor mij was dit een 
ultieme gelegenheid mensen te leren kennen. 
Om de beurt wordt dit door de wijkraden en 
dorpsverenigingen georganiseerd en ditmaal 
waren wij aan de beurt, en zo viel ik fraai 
met mijn neus in de boter. Alle kosten worden 
gedekt door de gemeente.
Deze manifestatie vond plaats op 25 september 
en begon om 16.30 uur, in het partycentrum. 
We wilden Schoonrewoerd per sé goed op de 
kaart zetten, hadden mooie plannen gesmeed 
en ons daar terdege op voorbereid. Er was een 
welkomstwoord met toespraak van mij, met 
een drankje. Vervolgens waren er 4 activiteiten 
waar de deelnemers in 4 groepen langs gingen.
Zo waren er oude spelen opgesteld in de 
speeltuin in de nieuwe wijk. Was er vakkundige 
en brede voorlichting over ooievaars – een van 
de zaken waar Schoonrewoerd bekend om is. 
Kon men koekslaan – een taaie koek met een 
soort honkbalknuppel met zo weinig mogelijk 
klappen in tweeën zien te slaan op een speciaal 
blok, ook al een oude Schoonrewoerdse traditie 
- op het oude schoolplein -. Dat viel nog niet 
mee, menigeen heeft het in de hand gevoeld. 
En er was breien, de “tikkende pennen” kon 
men in actie zien in de Landwinkel met de 
mogelijkheid zelf een breiwerkje op te zetten 
of te bestellen – binnenkort hoop ik op 
fantastische handgebreide sokken te lopen -en 
dat alles onder het genot van een heerlijke 
verse appel van de Landwinkel.
De avond werd afgesloten met een buffet van 
het partycentrum en tegelijkertijd werd er 
nog wat toegesproken en de kei van de wijk 
uitgereikt door wethouder Mijdam aan Sjanie 
uit Kedichem. Die kei is een jaarlijkse prijs van 
Leerdam voor bijzondere inzet in buurtwerk. 

Het koekslaan, 
koek op het blok, de knuppel in de aanslag.

Het was gezellig , maar er werd ook gewerkt.



De organiserende vereniging of wijk bepaalt 
wie hem krijgt. Steeds werd hij binnen eigen 
gelederen uitgereikt, deze routine hebben wij 
nu eens doorbroken, ik denk dat dit ons siert. 
Hoe dan ook, de wethouder vond van wel en 
sprak zijn waardering uit met de hoop dat 
anderen volgen.
Deze bijeenkomst, met totaal een 90 
deelnemers, is bijzonder goed en vlekkeloos 
verlopen, we hebben daar veel oprechte lof voor 
gekregen en er waren verschillende mensen 
verrast dat Schoonrewoerd dit te bieden heeft. 
Na afloop was er voor iedereen een pakketje 
kaas van de Leerdammer fabriek, waarvoor 
onze dank.
Het is altijd gevaarlijk bedankjes uit te spreken, 
je doet snel iemand te kort, toch wil ik hier een 
aantal mensen in instellingen bedanken, dat 
zijn: de heer Bikker voor zijn leuke en spontane 
medewerking, de Dagwinkel, de Landwinkel, 
het Partycentrum, een aantal vrijwilligers, en 
last but not least: mijn team. Er is fantastisch 
werk gedaan!

Wijkschouw
3 Oktober liepen en bespraken we de 
wijkschouw met de technische ambtenaar 
Klaas Boot, de verantwoordelijke wethouder 
Mijdam, en de raadsleden Van Beuzekom en 
Middelkoop uit Schoonrewoerd. De besproken 
punten met reacties en de acties daarop vindt 
u elders in dit blad vermeld, daar kunt u zaken 
in detail bekijken.
Hierbij het verzoek gewone, kleine en simpele 
gebreken, misstanden of punten ter verbetering 
te melden op www.verbeterdebuurt.nl. Dan 
doen we met de wijkschouw wel een stuk 
algemene controle maar kunnen en willen 
ons dan meer concentreren op de grotere 
problemen en knelpunten.

Het algehele beeld is dat het 
centrum van Schoonrewoerd 
er redelijk tot goed bij ligt 
naar huidige maatstaven, 
qua onkruid, rondslingerend 
en aangeplakt vuil, graffiti 
en onregelmatigheden in 
bestrating.
Tijdens de rondgang werd ik 
er op aangesproken door een 
dorpsgenoot dat het geen zin 
heeft, dat er toch niets gebeurt. 
Dat wil ik hier recht zetten, dat 
klopt niet, er gebeurt wel degelijk 
wat, er gebeurt zelfs vrij veel als 
gevolg van het wijkschouwen. 

Kijkt u de lijst die elders in dit 
blad afgedrukt is er maar op 

na. Een geasfalteerde weg is na reparatie 
van bestrating voorzien omdat dit de nieuwe 
richtlijn is voor zulke wegen. Dit resulteerde in 
oneffenheden in het oppervlak en na een korte 
doch pittige discussie met de verantwoordelijke 
ambtenaar is besloten dit gedeelte te 
asfalteren. Een ander voorbeeld is het plaatsen 
van spiegels op een onoverzichtelijke en 
daardoor gevaarlijke kruising, op ons verzoek. 
Er gaat ook een picknickbank geplaatst worden 
bij de groenstrook/speeltuintje bij Kerkeland, 
we krijgen die, maar moeten deze dan zelf 
plaatsen (participatiemij), daar houdt Maurits 
Oudenaarden zich mee bezig.
Het kan natuurlijk niet zo zijn dat iedereen 
zijn zin krijgt, dat ieder idee uitgevoerd wordt 
en iedere persoonlijke klacht ook als een 
algemene gezien wordt, enig realisme is hier 
op zijn plaats. Ook heeft de gemeente niet 
overal rechten en kan niet alles doen wat zij 
zou willen, zo zijn bijvoorbeeld de rotondes op 
de rondweg eigendom van en in beheer van de 
Provincie, veel bermen zijn van het Waterschap 
en zijn slechts 2 kleine stukjes grond aan de 
Dorpsstraat van de gemeente. De gemeente is 
wel steeds in gesprek met die instellingen en 
persoonlijk denk ik dat er meer zou kunnen. 
Ook al is een rotonde van de Provincie, wellicht 
mag de gemeente er wel groen en bloem op 
zetten, iets voor later.

Spooktocht, waar een bierproefavond al 
niet toe kan leiden.
Op de bierproefavond deze zomer georganiseerd 
door de buurtwinkel van Ad en Tineke de Jong 
en gehouden op de prachtige locatie van B&B 
Bas Middelkoop, lanceerde Gerrit Middelkoop 
bij een kampvuur het idee weer eens een 
spooktocht te houden – schijnt een hobby 
van vader en zoon te zijn – al pratende over 

De tikkende pennen hebben wethouder Wim van der Leij 
kunnen overhalen een breiwerkje op te zetten.



succesvolle spooktochten uit het verleden. 
Daar sloten zich al snel 4 aanwezigen bij aan 
en zo ontstond een team van 5 enthousiaste 
organisatoren. Dat het niet bij bierpraat bleef 
hebben we inmiddels gemerkt. Dat de avond 
samen viel met Halloween, was puur een 
praktisch toeval.
Een van de eerste punten op de agenda was 
een locatie te vinden en een route uit te 
zetten. Zij vonden Kees den Besten bereid zijn 
niet meer in gebruik zijnde stal beschikbaar 

te stellen en ook zijn land 
rond de wiel en achter het 
bos mocht gebruikt worden. 
Ook Wim Scherpenzeel gaf 
daartoe toestemming. Die 
stal bleek een werkelijk 
schitterende locatie te zijn. 
DVS heeft zich aangesloten 
bij dit initiatief door deelname 
met de activiteitencommissie 
bemand door de dames 
Leontine Verkerk en Jannie 
Abbel, later hebben ook Gera 
de Jong en ondergetekende 
meegedaan. 
Bij aankomst konden de 
deelnemers in de schitterend 
aangepaste stal, met 
spookachtig flikkerende 
verlichting, een kop warme 
soep genieten. Die, met 

nog wat kleine attributen 
en benodigdheden, betaald 
is door de Dorpsvereniging. 
Tenminste met een maximum 

van rond de € 100,- en als daar tekort mee is 
heeft woninginrichter Van der Wal aangeboden 
het restant te betalen.
Het is met ruim 200 bezoekers/deelnemers, 
waarvan ca 30 deelnemende griezels, een 
onverwacht groot succes geworden. Er waren 
schitterende creaties, zowel ouderwets 
handgemaakte als moderne digitale, 
Schoonrewoerd heeft hier werkelijk weer zijn 
creatieve kant getoond. Zelf heb ik actief 

meegedaan en dat was heel 
leuk, heb een heks op een 
bezem bedacht die werkelijk 
uit de lucht kwam aan 
vliegen, en heb deze act met 
Erik van Doorn gerealiseerd.
Er zijn drie foto’s toegevoegd 
waarop te zien is hoe ver men 
ging om de performances op 
te zetten, en het is altijd weer 
een geluk dat er mensen 
zijn die zich willen opofferen 
door aanwijzingen te geven, 
desnoods met een hele 
lange vinger. Ook ziet men 
dat er naast griezelen ook 
een vrolijke noot heerste.
Ook hier wil ik enkele namen 
noemen om te bedanken, 
met wederom het risico 
andere mensen te kort te 
doen, het zij zo: Kees en 
Tinie den Besten voor de 

Deelnemers gingen ver bij het installeren van hun attracties, 
trotseerden van alles. En wat mooi dat er altijd weer stuurlui aan de wal 

staan met raad en daad, en wijzen met een hele lange vinger.

Het gaat niet om doodskoppen en skeletten maar om vindingrijkheid, 
creativiteit, sportiviteit en hard werken. Hier de creatie van de voorzitter, 

met Erik gebouwd door tot diep in de nacht met naald en draad te werken.
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locatie, de hulp en het meedenken van Kees, 
Wim Scherpenzeel - locatie, Benke de Keijzer 
– maaien van pad door bos, Piet de Keijzer 
voor overtocht, knalwerk en maaien van pad 
en Gerrit Middelkoop en Gerard Uppelschoten 
voor hun grote inbreng en voorbereiding, de 
overige leden van het organiserend team en 
mijn teamgenoten. Ook hier is schitterend 
werk verricht, men was heerlijk met elkaar 
bezig in een prachtige omgeving, goed voor de 
gemeenschapszin. Marga van Doorn vertelt er 
elders in dit blad meer over.

Bredere communicatie, serieuze rol voor 
wijkraad/Dorpsvereniging
Jammer vind ik dat Schoonrewoerd op zulke 
evenementen niet door alle gelederen is 
vertegenwoordigd. Wat kan daar aan gedaan 
worden? Van de andere kant gezien hebben 
wij ons als bestuur recent niet laten zien op 
de markt van de Hervormde Kerk. Wellicht 
moeten we zien meer en breder met mensen 
en organisaties in gesprek te komen en 
regelmatig overleggen? Moeten we volgend 
jaar eens aan gaan denken. Sowieso moeten 
we binnen het kader participatiemaatschappij 
al gaan nadenken over een betere en bredere 
communicatie. Dat is niet een spinsel van 
mij of ons, zo stuurt de overheid, die wil een 
grotere rol voor wijkraden en wil ook via hen 
communiceren met de burger. Tenminste 
als de gemeente zich aan haar woord houdt, 
nu lijkt er een 2 sporen beleid te ontstaan 
doordat zij een traject lijkt in te gaan met 
kerkverbanden. Deel van de hulp langs die weg 
is prima. Het gaat ons om de communicatie, 
wie vertegenwoordigt dan niet kerkelijken? 
Transparantie en duidelijke communicatie 
ontbreken. Wordt hier politiek bedreven? Wordt 
vervolgd.

Financiën en leden
Het aantal leden bedraagt 287 – voordeuren 
-, er meldden zich 22 nieuwe leden aan en 
7 af waarvan 4 door verhuizing. We heffen 
contributie en geven die inkomsten weer uit en 
sparen wat, er staat met 3 jaar een 25 jarig 
jubileum van DVS te wachten. 85% van de 
contributie is inmiddels voldaan, als u dit leest, 
wilt u eens checken of u betaalde?
Penningmeester Bert van Toor is nieuw gestart 
rond de vakantie en heeft de financiën nu 
op orde en kan verantwoording afleggen. De 
kascontrole door 2 onafhankelijke personen 
gaat nu lopen. Ik noemde al enkele uitgaven, 
andere uitgaven zijn het Sinterklaasfeest en de 
kerstboom.

Sinterklaasfeest, de intocht een traditie
De intocht van Sint – met Zwarte Pieten - is 
op 22 december en hij zal welkom geheten 
worden door de burgemeester en mijzelf. 
Ja, Zwarte Pieten – zoals u al kon lezen van 
Leontine in Het Kontakt -, de DVS vindt de 
discussie rond de Pieten totaal uit de hand 
gelopen en niet meer ter zake doende. 
Persoonlijk heb ik nooit enig gevoel van 
slavernij of onderdrukking gevoeld bij het zien 
van Zwarte Piet. Het was duidelijk een knecht, 
maar thuis in de bakkerij hadden we er daar ook 
twee van, wit en betaald en uit vrije wil. Voor 
mij een intrigerende persoon met die donkere 
huidskleur en rode lippen, wat angstaanjagend 
ook wel. Nooit heb ik een afbeelding gezien 
waar hij opgesloten zat of geketend was. En als 
hij niet vrij was, zo rap als hij door schoorstenen 
kan, kan hij toch gemakkelijk ontsnappen, nee 
voor mij deed en doet Piet zijn taak uit vrije wil 
en met veel plezier.
Binnenkort begint de verkoop van boterstaven 
en speculaas voor extra inkomsten, we kunnen 
die goed gebruiken om er weer een succes van 
te maken en ik reken op u.
Dit feest wordt weer een succes als altijd, daar 
durf ik op voorhand van uit te gaan, we zetten 
ons er voor in. Waardering voor Leontine 
Verkerk als kartrekker is op zijn plaats.
Pas op, er gaan wel geruchten dat enkele jonge 
lieden kans lopen in de zak te belanden en in 
Spanje te eindigen. Of dat een slechte ervaring 
zal zijn? Het leven kan er goed zijn, neem 
alleen het weer al. Maar of een reis in een juten 
zak leuk is?

Kerstboom
DVS zal dit jaar weer een kerstboom plaatsen 
op het plein voor de NH kerk. Er bestaat daar 
een voorziening om de boom veilig te hebben 
staan. Leontine Verkerk organiseert dit met 

Naast dreiging was het ook een olijke boel, hier 
gastvrouw Kees den Besten



medewerking van oa Geuf Middelkoop. De boom 
wordt 13 december opgetuigd, vanaf 16.00 
bent u van harte welkom. De burgemeester 
wordt gevraagd het licht te ontsteken en ik zal 
een paar woorden spreken. De boom, en het 
gebeuren er om heen, wordt betaald door DVS. 
Elders leest u er meer over.

Afsluiting, lidmaatschap en werving 
leden voor de activiteitencommissie
U ziet, er loopt veel bij DVS, zowel serieuze als 
vrolijke zaken, het is een drukke tijd.
Hoezo Schoonrewoerd een rustig en suf dorp ? 
Welnee het bruist van ideeën, activiteiten en er 
heerst inzet en creativiteit alom.

Activiteiten voor de jeugd staan op een wat lager 
pitje, we zoeken hiervoor dringend versterking 
van ons team. Toe lieve Schoonrewoerders, 
denk er eens over na en geef u op. Wilt u niet in 
het bestuur, maar alleen assisteren, ook prima.

Zo, dan bent u weer wat bijgepraat en op de 
hoogte van ons reilen en zeilen en van wat ons 
bezighoudt. Mocht u geen lid zijn dan vraag ik 
u serieus na te denken over wat DVS voor u en 
de gemeenschap betekent of kan betekenen en 
te overwegen lid te worden. De kosten van 7 of 
4 euro per jaar kunnen het toch niet zijn wat u 
tegenhoudt?

Ook namens het bestuur, besluit ik met een 
vriendelijke groet vanachter de computer. Het 
ga u goed en alvast een mooi en gezond 2015 
toegewenst!

Hans Langerak, voorzitter DVS
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Smaak en gevoel in uw huis beleven? 
Met uw wensen creëren wij een interieur dat bij u past.

Wij inspireren u graag met persoonlijke begeleiding 
en advies. Met oog voor detail en met liefde voor 
ons vak en materialen.
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De broers Arend en Paul Mourik zijn in juni 
samen het bedrijf Mourik & Mourik Interieur 
Realisaties gestart aan de Dorpsstraat 36. 
Samen helpen ze iedereen die van hun interieur 
iets moois willen maken. Van gordijnen tot 
behang, van het stofferen van meubels tot 
een nieuwe vloer, van interieurontwerp tot de 
oplevering. 

Arend Mourik (43) kreeg het vak al vroeg 
aangeleerd. Eigenlijk begon het al eerder, want 
het zat al in de familie. ,,Vele mensen in onze 
familie verdienden hun geld in het interieur 
van huizen,’’ vertelt Arend Mourik in het atelier 
van stoffen, vloeren en behang boven de 
werkplaats achter zijn huis aan de Dorpsstraat 
in Schoonrewoerd. ,,En nu zijn het er zo’n 
acht,’’ rekent hij uit. ,,Ja, acht bevestigt Arends 
broer Paul (26) die sinds juni met zijn broer het 
bedrijf Mourik & Mourik Interieur Realisaties is 
begonnen. 

De carrière van Arend Mourik in het interieur 
begon op zijn zeventiende jaar toen hij in een 
woonwinkel in Nieuwegein kwam te werken. 
,,Ik vond dat leuk, maar op een gegeven 
moment kwamen de muren op me af. Ik kan 
niet te lang tussen vier dezelfde muren zitten,’’ 

legt Arend zijn keuze uit om verder te gaan 
kijken. Hij ging werken bij een ander bedrijf 
en besloot later voor zichzelf te beginnen. Toen 
hij in 2006 dat bedrijf verkocht besloot hij zich 
te gaan toeleggen op het traditionele ambacht 
van stoffeerder en behanger. ,,Hierin kreeg ik 
les van de ‘oude Amsterdammer’ Henk Tier. 
Hij leerde mij het vak van behangen zoals dit 
vroeger gebeurde met gespannen linnen op 

een houten lijst het tengelwerk, met daarop 
oude kranten en behangpapier,’’ vertelt Arend. 
,,Tegenwoordig gebruiken we geen kranten 
meer hoor,’’ verduidelijkt hij. ,,Nu gebruiken we 
op het linnen zuurvrij papier en grondpapier. 
De voordelen van dit ‘ouderwets behangen’ is 
dat in oudere woningen of panden het behang 
met de ruimte en het vocht mee-ademt. 
Dus geen vochtplekken op de muren. Ook 
beheersen we het ambacht om de muren 
met stof te bespannen. De reden dat dit nog 
steeds voorkomt is niet alleen de uitstraling 
en beleving, maar het is ook een zeer goed 
werkend middel tegen de tegenwoordig veel 
voorkomende en hinderlijke galm in onze 
huizen.

Het ambacht van dit ‘ouderwets bespannen ’ 
wordt nog maar beheerst door enkele mensen 

Interieurervaring met historisch niveau



in Nederland, vertelt Arend Mourik die onder 
andere werkte aan de bespanningen in ruimtes  
van de Eerste Kamer, het Paleis op de Dam en 
het Mauritshuis in Den Haag. Maar daar loopt 
Arend niet mee te koop en niet alleen omdat 
het een bescheiden mens is. ,,Als mensen dat 
weten denken ze gelijk dat ik ontzettend duur 
ben. Maar dat is absoluut niet zo. Ik werk ook bij 
Jan Modaal, of voor bijvoorbeeld de kerken en 
stichtingen. In deze tijd moet je concurrerend 
zijn. Dat wat de klanten of opdrachtgevers 
hetzelfde hebben is, dat ze waarde hechten 
aan kwaliteit, en er aandacht aan geven.’’ 

Samen met broer Paul (26) begon Arend in juni 
het bedrijf Mourik & Mourik Interieur Realisaties. 
Paul is na enkele jaren er tussenuit geweest te 
zijn weer terug. Heeft hij dan wel ervaring in 
de interieurwereld? ,,Jazeker,’’ antwoord Arend 
volmondig. ,,Paul ging al op zijn veertiende 
met mij mee werken. Beginnend met een lift 
en klein kamertje waar uren over werd gedaan, 
maar met het juiste resultaat.” Arend vervolgt: 
,,Nu werkt hij gelukkig een heel stuk sneller 
hoor.’’ 

Dat de broers zijn gaan samenwerken is niet om 
grootse oude panden te gaan inrichten. Nee, 
ze richten zich juist op particulieren die van A 
tot Z goed advies en vakkundige stoffering en 
behangwerk willen in hun interieur. 
Dat goed behangen en het inrichten van 
interieurs een vak is, staat als een paal boven 
water voor Arend Mourik. ,,Het is allemaal te 
leren, maar aanleg en passie ervoor brengt je 
wel verder,’’ zegt hij. 
,,We hebben alle facetten van het inrichten 
van interieurs meegemaakt. En het is mooi om 
die ervaring te gebruiken om onze klanten te 
kunnen helpen om iets met hun interieur te 
doen en er emotie in te steken,’’ vertelt Arend. 
,,Hoe gaaf is het om met advies en ervaring  de 
ideeën van de klant te vertalen en concreet te 
maken om tot een afgestemd en stijlvol geheel 
te komen”.

Paul, woonachtig aan de Prinses Amaliastraat, 
is erg enthousiast over het bedrijf. ,,We zijn 
gericht op vijf pijlers: advies & inspiratie, 
behang, vloeren, meubels, raamdecoratie en 
alles wat erbij komt kijken om een woning of 
werkruimte te stylen.’’ Arend vult aan:  ,,We 
willen het liefst vanaf het begin betrokken zijn, 
nog voordat de stukadoor of de elektricien 
begint met zijn werk, zodat we mee kunnen 
denken over de zaken die betrekking hebben 
op het installeren van interieur; denk aan de 

gordijnen, als dat een wens is, moet er wel 
ruimte zijn, anders blijft alleen de optie van 
een plissé over. Een aannemer denkt niet zover.

In het atelier boven de werkplaats van het 
bedrijf zijn stalen te bezichtigen van gordijnen, 
behang, karpetten, raamdecoraties. Ook liggen 
er voorbeelden van vloeren zoals PVC, houten 
vloeren en parket. ,,Wij hebben hier natuurlijk 
lang niet alles. We kunnen onze klanten dan 
ook mee nemen naar Culemborg naar het ETC. 
Hier worden sterke merken gepresenteerd 
met alle voorbeelden van vloeren, stoffen 
en behang,’’ leggen de broers uit. ,,En we 
bezoeken natuurlijk ook de ruimte waar alles 
moet komen en overleggen met de klant of het 
allemaal klopt.’’ 

De merken die de broers gebruiken zijn 
niet de meest gebruikte en meest bekende 
merken. ,,Wij hebben via agenten contacten 
in Frankrijk en Engeland en zien daar de 
prachtigste stoffen. En die zijn echt niet 
duurder dan de grote merken in Nederland, 
maar wel onderscheidend.’’ De broers willen 
veel meer bieden dan het internet doet of de 
reguliere interieurwinkels. En verder: ,,Wij zijn 
vaak niet eens duurder dan het maatwerk dat 
de bouwmarkten leveren, op het gebied van 
raamdecoraties bijvoorbeeld.’’ zegt Paul. 

De broers hopen Schoonrewoerd en omgeving 
op deze manier goed kennis te hebben gegeven 
over hun vak, achtergrond en producten. 
Bent u nu op zoek voor een totale woning 
inrichting, alleen het stofferen van bijvoorbeeld 
uw trap, of een rolgordijn, of juist een gedegen 
advies? 
Mourik & Mourik is geopend op donderdagavond 
van 19:30 – 21:00 en ’s zaterdags van 09:30 
- 14:00. Buiten deze tijd op afspraak. U kunt 
dan bellen met 0345-849045 of mailen met 
info@mourik-mourik.nl 
“We zitten in de laatste fase van de herinrichting 
van ‘oude bakkerij’ naar ons atelier, maar laat 
u zich daardoor vooral niet tegenhouden om 
langs te komen, we kunnen onverminderd 
gebruik maken van onze toonkamer met onze 
collecties.”

Gijs Kool



Jacco Abbel heeft vrijdag 31 oktober 
zijn laatste examen afgelegd in kader 
van zijn opleiding als bevelvoerder bij 
de brandweer. Na een studie van ruim 
anderhalf jaar is zijn opleiding afgerond. 

Elke dinsdag is Jacco op 
cursus geweest; hiervoor is de 
medewerking van zijn werkgever 
noodzakelijk geweest. Jacco 
werkt bij afvalverwerking en 
transportbedrijf  Weverwijk uit 
Schoonrewoerd. Zonder deze 
toezegging is een dergelijke 
opleiding overdag niet mogelijk. 
Johan Blokland is ook bezig met 
een dezelfde opleiding en Johan 
volgt deze in de avonduren, 
hierdoor is Johan ruim drie jaar 
bezig met zijn opleiding als 
bevelvoerder. Jacco heeft de 
opleiding  gevolgd in Dordrecht, 
maar hij is ook op veel andere 
plaatsen geweest. Aan het 
einde van zijn opleiding is 
Jacco een week intern gegaan 
op het oefencentrum in Vlissingen waarbij de 
brandoefeningen  zo dicht als mogelijk bij de 
werkelijkheid komen.

Wat hebben we nu aan een bevelvoerder 
in Schoonrewoerd? Een bevelvoerder geeft 
leiding aan een brandweerauto met zes 
personen.  De bevelvoerder bepaalt hoe de 
inzet uitgevoerd gaat worden, hij bepaalt of we 
wel of niet naar binnen gaan bij een brand. De 
bevelvoerder bepaalt welke ondersteuning er 
noodzakelijk is, bijvoorbeeld een ladderwagen, 
schuimbluswagen of nog een brandweerauto. 
Jacco is hier helemaal in getraind.

En stopt het nu voor Jacco? Echt niet! De 
bevelvoerder moet goed op de hoogte blijven 
van nieuwe ontwikkelingen en inzettechnieken 
en tactieken. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig 
met  ”hoe bestrijden we een voertuig die rijdt 
op cryogene vloeistoffen? “. (CNG en LNG tot 
vloeistof gekoelde brandstoffen) Daarnaast 
zijn er jaarlijkse trainingsdagen op oefencentra 
in binnen- en buitenland om het niveau op peil 
te houden. 

Dus bij een eventuele brand in Schoonrewoerd 
komt de brandweer altijd met een bevelvoerder, 
van hem wordt verwacht dat hij goed blijft 
nadenken bij alle denkbare scenario’s. Het 

Witte helm voor Jacco Abbel
motto van samen uit, samen thuis speelt hierbij 
een belangrijke rol. Jacco is te herkennen aan 
een witte helm ten opzichte van de overige 
brandweerlieden die een zwarte helm op 
hebben. 

Mooi dat er inwoners zijn die zich willen inzetten 
voor de veiligheid van Schoonrewoerd!

Met vriendelijke groet 
van een trotse brandweercommandant

KERSTSAMENKOMST
De traditionele kerstsamenkomst is dit 
jaar op woensdag 24 december 21.30 uur 
in de Hervormde Kerk. Het thema van de 
samenkomst is: “Geloof is mijn geluk.” 

Ds. Gerlinde van den Berg-de Haan gaat voor 
samen met dhr. J. Meerkerk. Een speciaal voor 
deze avond opgericht gelegenheidskoor onder 
leiding van Adri van Beuzekom zal deze avond 
muzikaal ondersteunen. Op het orgel speelt 
Ard-Jan Kaan. 

U bent allemaal van harte welkom! 
Deze kerstsamenkomst is een initiatief van de 
kerken van Schoonrewoerd. 

Kom genieten van het samenzijn.
Kom genieten van prachtige kerstliederen.
Kom genieten van samen geloven.  



WONEN WORDT BELEVEN
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"Uw tanden mogen gezien worden"



Nieuws van de Noachschool 
Het is herfst in Schoonrewoerd. We hebben, 
zo zegt de weerman, genoten van 7(!) mooie 
weekenden op rij. Met de zon en temperaturen 
die ver boven normaal lagen hebben we 
kunnen genieten van Gods schepping. 
Inmiddels is het misschien al kouder, winderig, 
nat en troosteloos. Maar… we gaan richting 
de gezellige tijd. Waarschijnlijk zit u nu met 
een kopje dampende koffie, thee of misschien 
wel chocolademelk op de bank of aan tafel de 
Klepper te lezen. Hier kunt u lezen wat zich in 
de afgelopen periode op de Noachschool heeft 
afgespeeld. We kunnen u hier natuurlijk niet 
alles vertellen, dan zou ik teveel ruimte nodig 
hebben. Voor foto’s van de Kinderboekenmaand, 
de voorleeswedstrijd, werken over de herfst, 
de praktische verkeerslessen van School op 
Seef en ‘de Dolfijngroep naar de Sterrenwacht’ 
kunt u op www.noachschool.nl kijken. 
Ik wens u vanaf deze plaats alvast een fijne 
decembermaand toe, met als hoogtepunt het 
feest van de geboorte van onze Redder en 
Heiland. Immanuël, God met ons!

Een nieuwe Noachschool?
Het heeft al een hele geschiedenis… Het 
gebouw van de Noachschool aan de Kerkweg 3a 
in Schoonrewoerd. Van oudsher huisde in het 
gebouw de lagere landbouwschool. In de jaren 
70 werd het gebouw bezocht door de leerlingen 
van de Regenboog en de Noachschool. Toen 
in 1986 de basisschool zijn intrede deed 
was het gebouw te klein voor beide scholen. 
De leerlingen van de Regenboog kregen een 
splinternieuw schoolgebouw en de leerlingen 
van de Noachschool bleven aan de Kerkweg 3a. 
Een schitterend gebouw met zeer ruime lokalen 
(70 tot 90 vierkante meter, tegenwoordig 42 
tot 56 vierkante meter) en een authentieke 

uitstraling. Een echt dorpsschooltje. Vanaf 
2003 zit het bestuur al met de gemeente 
Leerdam om de tafel om het gebouw aan te 
passen aan de eisen van nu. De vraag was of 
we het gebouw gingen renoveren of dat er een 
nieuwe school moest komen. In 2008 besloot 
de gemeenteraad een nieuwe school met 
bijbehorende gymzaal te gaan bouwen, op de 
locatie Regenboog. Een architect werd in de arm 
genomen, een programma van eisen opgesteld 
en tekeningen van de nieuwe school werden 
gemaakt. Toen we eenmaal zover waren om 
te gaan bouwen, bleek de prognose voor het 
leerlingaantal op beide scholen zo achteruit 
te lopen dat we geen volwaardige school, 
maar twee lokalen konden gaan bouwen. De 
nieuwbouw werd dus afgeblazen… Tot 2014… 
In opdracht van de gemeente Leerdam wordt 
een onderzoek uitgevoerd om uiteindelijk te 
kunnen beslissen wat de gemeente gaat doen 
met het schoolgebouw van de Noachschool. Er 
is een aantal opties: renovatie en uitbreiding 
van de voormalige Regenboog, renovatie of 
vernieuwbouw van de huidige Noachschool of 
nieuwbouw van de Noachschool op de huidige 
locatie aan de Kerkweg of op de locatie van de 
Regenboog. Medio januari zal de gemeenteraad 
van Leerdam hier een besluit over nemen. 
Houdt u de kranten dus goed in de gaten. Wij 
wachten dus nog even af, maar er zit wel weer 
schot in de zaak. Het zou toch wat zijn… een 
nieuwe school…

Dankdag en schoolontbijt 2014

Op woensdag 5 november was het dankdag. Op 
school dankten we de Heere God voor alles wat 
we dit jaar uit Zijn hand hebben gekregen. En 
dat is veel! Nieuwe vriendjes en vriendinnetjes, 
nieuwe juffen, nieuw leven, gezondheid, 
een plein om op te spelen, eten en drinken. 
Allemaal dingen om dankbaar voor te zijn. 
Daarom is het goed om daar met de kinderen 



bewust bij stil te staan. We 
deden dat aan de hand van de 
themamap van de HGJB. Het 
thema was: Genoeg te delen! 
(n.a.v. Johannes 6: 1-15 over 
de wonderbare spijziging.) Het 
jongetje in het Bijbelverhaal 
gaf zijn lunchpakketje van vijf 
broodjes en twee visjes aan 
de Heere Jezus. Natuurlijk was 
dat lang niet genoeg voor al 
die duizenden mensen, maar 
hij deed het toch! En dan 
gebeurt het wonder. De Heere 
Jezus maakt van die paar 
broodjes en visjes een maaltijd 
voor duizenden mensen. Ook 
in de verschillende kerken in 
ons dorp werd in de diensten 
aandacht gegeven aan dit thema. De leerlingen 
kregen een dagboekje rondom dit thema 
mee naar huis. Op de dankdag hebben we 
eerst met alle leerlingen ontbeten op school, 
het schoolontbijt. De leerlingen mochten 
zelf kiezen in welke klas ze gingen eten. Een 
aantal leerlingen van groep 8 hebben juf 
Carola geholpen met smeren van brood voor 
de kleuters. Het was een fijne morgen met 
elkaar! Met dank aan de middenstand van 
Schoonrewoerd!
 
Jong Leerdam
Kim en Tim, twee jongerenwerkers van de 
gemeente Leerdam, zijn in de komende weken 
vaak op de Noachschool te zien. Wat een feest 
om zoveel kinderen (meer dan 60!) heerlijk op 
het plein te zien sporten met elkaar. Voetballen, 
volleyballen en andere spelletjes met de bal 
worden in groepjes gespeeld. Op een aantal 
donderdagen komt een andere medewerker 
van Jong Leerdam, Sacha, ook op school om 
een buitenschoolse activiteit beeldende kunst 

te geven. Daar hebben bijna 20 
kinderen zich voor opgegeven. 
Fijn dat de leerlingen elkaar 
ook buiten school ontmoeten 
en samen plezier maken. Ook 
doen we mee met het project 
de sportcarrousel: We worden 
als school voor een half jaar 
aan een sportclub gekoppeld. 
Eerst krijgen de leerlingen 
twee gymlessen van een echte 
sportleraar. Vervolgens kunnen 
de leerlingen twee weken op 
het plein de betreffende sport 
beoefenen om uiteindelijk bij 
de sportclub twee keer mee 
te trainen. Het doel is zoveel 
mogelijk kinderen lekker te 
laten sporten. De onderdelen 

hockey, basketbal, korfbal en voetbal komen 
aan de orde.  



 Kinderboekenmaand: In de wolken!

Afgelopen maand hebben we op school 
aandacht besteed aan de christelijke 
kinderboekenmaand. Het thema was: ‘In de 
wolken’. In alle groepen is een themaboek 
voorgelezen, we leerden het themalied ‘hoog 
in de wolken’ en vanaf groep 3 werd in de klas 
door elke leerling een zelfgekozen stukje uit een 
favoriet boek voorgelezen. De beste leerling 
uit de groep mocht op vrijdag 31 oktober zijn 
stukje voorlezen aan alle leerlingen van groep 
3 t/m 8 in de kleutergymzaal. Dat is best 
spannend, maar wat een feest!
 
School op Seef 
Op vrijdag 17 oktober zijn de fietsen van de 
leerlingen van groep 6 t/m 8 gecontroleerd. 
Nu de dagen steeds korter worden en deze 
kinderen toch vaak op de fiets onderweg 
zijn leek het de verkeerscommissie een goed 
idee om de fietsen van deze leerlingen te 
controleren. Met hulp van een aantal ouders en 

leerlingen uit groep 8 (die middels een echte 
sollicitatiebrief geselecteerd waren!) werden 
alle fietsen op veiligheid beoordeeld: banden, 
verlichting, remmen, stand van het zadel, het 
stuur, de bel en nog meer. Elke leerling kreeg 
van zijn fiets een keuringsrapport mee, zodat 
de ouders zelf actie konden ondernemen. Ook 
was deze morgen Fietskees (u weet wel, de 
fietsenmaker van de Dagwinkel) aanwezig om 
de keurders instructie te geven.   
 
Open-lesmorgen
Op woensdag 29 oktober stonden de deuren 
van de lokalen open voor belangstellenden. We 
hadden eigenlijk niet gerekend op zo’n grote 
toeloop. Vaders, moeders, opa’s en oma’s 
maakten van de gelegenheid gebruik om een 
kijkje in de klas te nemen. Doordat er zoveel 
mensen waren werd het best rommelig. Toch 
kregen we als team terug dat onze gasten het 
erg leuk hebben gevonden even in de groepen 
te mogen zijn. Er is zelfs een ouder door een 
klas kinderen toegezongen, omdat hij jarig was. 
Deze jarige mocht op het digitale schoolbord 
heel veel kaarsjes uitblazen! Op donderdag 5 
maart 2015 is de volgende open-lesmorgen 
gepland! 
 
Kerstviering 2014
Op D.V. donderdag 18 december is de 
kerstviering van de Noachschool in de 
Dorpskerk van Schoonrewoerd. Omdat we dit 
jaar met heel veel leerlingen zijn is de kerk 
te klein. (Ook de Gereformeerde en Hersteld 
Hervormde kerk is te klein) We hebben twee 
opties. Of het kerstfeest in tweeën vieren of 
iets anders bedenken. Graag vieren we het 
kerstfeest met alle leerlingen tegelijk. Van 
elk gezin kunnen er twee gasten meekomen 
(vaders, moeders of andere familie) Gelukkig 
beschikt de Dorpskerk na de renovatie over een 
live videoverbinding. Zo kan dus iedereen de 
viering live volgen via www.kerkdienstgemist.
nl en hoeft u niets te missen!  

Dat is mijn maat! door Chris Lindhout

Wat is de maat, waarmee de liefde wordt gemeten?
Wie kent de toets, waarmee vertrouwen wordt geteld?
Wie kent de schaal, waarop je vriendschap af kunt zetten?
Wie kent de test, waarmee geloof wordt vastgesteld?

Testen en toetsen, registreren en meten, onderzoeken 
en keuren, om wát zeker te weten? Dat je gelukkig bent? 
Goed in je vel? Tevreden en dankbaar?

Er is geen tabel, geen schaal en geen norm 
voor de meest waardevolle zaken. 

Maar de maat, waar ik mijn leven op bouw, 
is Gods oneindige liefde en eeuwige trouw.



Verslag 
Wijkschouw 
3 oktober 2014

Aanwezig: Klaas Boot, Marjon Laponder, Teus 
Meijdam, Jan van Beuzekom, Hans v.d. Berg, 
Geuf Middelkoop, Adri Bienefeldt, Mimi van 
Rossem, A. van Rossem, Hans Langerak, Jannie 
Abbel, Leontine Verkerk, Moniek van Rossem,             
Maurits Oudenaarden en Gera de Jong.

1. Graag spiegel plaatsen hoek 
Dorpsstraat/Overheicop en Kalverweg/
Wilhelminastraat.

Klaas heeft overleg gevoerd met Willem Moors. 
De spiegels zijn besteld en worden geplaatst. 

2.  Bij parkeerplaats Partycentrum staat 
lantaarnpaal nr. 11 scheef t.g.v. aanrijding

Is doorgegeven, wordt binnenkort opgelost.

3. Opknappen oude begraafplaats, aanvullen 
met zand. (is dit al gebeurd?).

De kuilen zijn met zand opgevuld, het blijft 
echter een oude begraafplaats. De eigenaren 
van de graven zijn verantwoordelijk voor het 
graf. Er wordt niet meer begraven. Er komt wel 
een nieuw beleid voor begraafplaatsen.

4.  Nieuwe boom bij perkje seniorenwoningen 
Wilgenlaan (oude is omgewaaid).

Wordt later dit jaar of in het voorjaar van 2015 
geplant.

5. Heg terugplaatsen hoek Wilhelminastraat 
/Wilgenlaan, is tijdens de renovatie 
verwijderd.

Wordt later dit jaar geplant.

6.  Het lage hekje in de speeltuin blijft een 
aandachtspunt.

Voorlopig laten we de situatie zoals het is.

7.  Worden er ook nog afvalcontainers 
geplaatst aan de Steenovenweg (of een 
andere plaats)?

Ja, er komen nog meer ondergrondse 
containers, het scheidingspercentage moet 
omhoog. Mogelijke locatie: Ooievaarszoom 

naast kerk. Kerkweg op de plaats van de huidige 
plasticcontainer. Er volgt nog een gesprek met 
Waardlanden. Het is lastig scheidingsgedrag 
te veranderen. Geuf Middelkoop stelt voor een 
extra krant over afval te maken zoals Leerdam  
over de zorg heeft gemaakt. 

8.  Wordt Steenovenweg opnieuw 
geasfalteerd? Of klinkers t.h.v. 
Wilhelminastraat vervangen door asfalt?

Volgens de regels van de HIOR zou de 
Steenovenweg niet meer geasfalteerd worden. 
Hierover wordt ook overleg met Bel Company 
opgenomen. Tijdens de   wijkschouw wordt de 
plaats bekeken en toch geconstateerd dat het 
vak met klinkers geasfalteerd moet worden. 
Klaas heeft dit meegenomen in het overleg en 
er is besloten dit deel te asfalteren. 

9.  Bushalte: Alleen verlichting mogelijk, 
aangeven waar. Bij de haltepaal! Het 
oversteken van reizigers levert gevaarlijke 
situaties op, is dit met borden op te lossen?

Het is erg donker bij de bushalte, we gaan 
de plaats ’s avond bekijken. Er wordt hier 
erg hard gereden en daar is zomaar geen 
oplossing voor te vinden. Na de schouw heeft 
de Dorpsvereniging foto’s gemaakt. In overleg 
tussen Dorpsvereniging en gemeente zoeken 
we naar een geschikte oplossing. 

10.  Bord (verboden voor fietsers/bromfietsen/
tractoren) bij de bushalte voor de lichtmast/
ANWB-paal  plaatsen (beter zichtbaar). Is 
nog niet gebeurd.

Bord is inmiddels verplaatst. Het voorrangsbord 
bij Dorpsstraat nr. 60 is ook verplaatst echter 
nog niet duidelijk zichtbaar door de leilinden, 
geen andere oplossing mogelijk. We laten de 
situatie dus zoals het is. 

11. Opknappen Kortgerecht, is dit doorgegeven 
aan het Waterschap?

Is doorgegeven aan het Waterschap.

12.  We hebben een kinderpicknickbank 
aangevraagd van het wijkbudget 2013, 
echter nooit reactie op gehad (in de 
groenstrook aan het Kerkeland bij 
speeltoestel). Is nog steeds in aanvraag?

DVS gaat zelf een kinderpicknickbank uitzoeken 
en dan in overleg met de gemeente Leerdam 
plaatsen. De procedure voor aanvraag blijkt 
onduidelijk, dit loopt in het vervolg via Klaas/
Marjon. Leontine Verkerk vraagt of het 
mogelijk is het budget op te sparen. Zo kan de 
Dorpsvereniging wellicht een groter knelpunt 
aanpakken. Klaas merkt op dat dit kan, mits 
vooraf gemeld. 

Daarom hebben we vertrouwen in de toekomst, 
omdat we steeds in die liefde en trouw verder 
gaan!

Met vriendelijke groeten namens het team,

Kees de Korte,
Directeur Noachschool



13.  De plantenbakken aan het Kerkeland zijn 
nog niet opgeknapt met nieuwe beplanting. 
Voorjaar 2015?

Actie volgt nog. Het is nu niet de tijd om te 
planten. In het voorjaar pakt de gemeente dit 
op. De bakken zijn wel gerepareerd. 

14.  Bestrating parkeerplaats Kerkeland oogt 
rommelig/verschillende stenen.

Klaas gaat dit na. 

15. Langs het hek van de Noachschool staat 
het gras erg hoog.

Wordt binnenkort gemaaid, het beleid is 2x per 
jaar maaien. Klaas vraagt na wat de regel is 
en koppelt dit terug. Hij kijkt of het mogelijk is 
vaker te maaien. 

16.  Bij binnenkomst van het dorp grote borden 
plaatsen 30 km. (2x).

Dit is aan de provincie. De gemeente vraagt de 
provincie naar de stand van zaken. Binnen 4 
weken antwoordt de gemeente.

17.  Bij binnenkomst vanuit Leerdam staan 
meerdere publicatieborden (rommelig).

Klaas zal de situatie bekijken en overbodige 
borden worden weggehaald.

18.  Opruimen van afval bij de zoutopslag/
plaatsen afvalbak en regelmatig legen.

De Dorpsvereniging vraagt of het mogelijk is 
een afvalbak te plaatsen. Klaas gaat dit na, 
het plaatsen van een bak is geen probleem, 
maar het legen en opnemen in de route moet 
mogelijk zijn. 

19.  Het gras langs het fietspad tot aan de 
tunnel staat hinderlijk hoog, vaker maaien?

Is buitengebied en wordt ook 2x per jaar 
gemaaid door het Waterschap. De gemeente 
heeft hier geen invloed op. Klaas neemt dit in 
overleg met Waterschap mee. 

20.  Tunnel Schaikseweg is bespoten met soort 
spuitfoam.

Wordt doorgegeven aan de provincie.

21.  Niet alle kolken lopen goed door na hevige 
regenval.

Graag de locatie melden waar dat het geval is, 
de kolken worden 2x per jaar geleegd, maar het 
kan vaker wanneer de kolken worden gemeld 
bijvoorbeeld door verbeterdebuurt.nl.

22.  Besteding wijkbudget 2014: Speeltoestel 
in perkje Masada/hekwerk speeltuin west? 
Opknappen kerkplein (is niet van de 
gemeente maar van de kerk!)

DVS gaat zich beraden waar we het wijkbudget 
2014 aan gaan besteden.

23.  Afrit trottoir Brinkstraat 2 naar Kon. 
Wilhelminastraat/ Steenovenweg (laatste 
2 huizen) naar Kon. Julianastraat (richting 

Ooevaarszoom)/ herbestrating trottoir 
Dorpsstraat. Afrit Wlilgenlaan (paadje 
achter oude begraafplaats).

Genoemde afritten zullen gerealiseerd worden.

24.  Staat er bij de tunnel (Overheicop) nu al 
een bord: ‘Schoonrewoerd’?

Is geregeld, staat voor de tunnel aan de 
rechterkant.

25. Lantaarnpaal bij Amaliastraat 31 brandt de 
hele dag, bewoners zijn hier al vanaf juli 
2012 mee bezig.

Lamp brandt inderdaad overdag, Klaas geeft 
dit door.

26. Amaliastraat: er is veel last van 
hondenpoep, gevraagd wordt om betere 
handhaving. Zelfs het speeltuintje wordt 
gebruikt als hondentoilet.

Tijdens de schouw wordt in de speeltuin 
geen hondenpoep aangetroffen, bewoners 
die honden uitlaten moeten zich ook bewust 
zijn dat er uitlaatplaatsen zijn en zij bekeurd 
kunnen worden wanneer dit buiten deze 
gebieden gebeurt. Klaas en Marjon geven dit 
punt mee aan de handhavingregisseur. 

27. Aan het eind van de Steenovenweg staat 
vaak een buitenlandse vrachtwagen 
(weekend) en de plaats daar wordt 
overal voor gebruikt (toilet/koken), dit 
is geen wenselijke situatie. Ook rijden 
vrachtwagens de wijk in met de intentie 
om rond te rijden, omdat dat uiteraard niet 
mogelijk is moet men weer terug. Vooral ’s 
nachts wordt dit als zeer hinderlijk ervaren.

Dit punt wordt opgenomen met Bel Company.

28. Verzoek om de bushalte langs de rondweg 
te verwijderen, hier gebeuren dingen die 
het daglicht niet kunnen verdragen.

Wordt opgenomen met handhaving en politie 
om hier extra te controleren. Geuf Middelkoop 
merkt op dat bij de reconstructie de bushalte 
weggehaald wordt. 

29.  Het groenonderhoud Ooievaarszoom blijft 
achter, met name de groenstrook bij het 
bord van de aannemer (naast de kerk).

Deze groenstrook is recent overgedragen aan 
de gemeente Leerdam en zal ook onderhouden 
worden. Opgemerkt wordt om het grote 
bord weg te halen waardoor het huis ernaast 
misschien eerder verkocht wordt? Klaas en 
Marjon moeten dit bekijken. Tot die tijd wordt 
er met de hand rond het bord gemaaid. 

30.  Gevraagd wordt wanneer er bij de 
Ooievaarszoom weer verder gebouwd gaat 
worden zodat het een wijk wordt en geen 
bouwstraat.

Door de economische crisis werden huizen slecht 



Partycentrum Schoonrewoerd 
  
 Met: 

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

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

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

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



verkocht, met name de wat duurdere huizen. 
Er is een gesprek geweest met de ontwikkelaar 
en deze komt nu met een alternatief plan.

31.  Er wordt ook nog gesproken over het 
HOVO-terrein, er is door omwonenden weer 
bezwaar gemaakt waardoor het nogmaals 
lang gaat duren. Er is een gesprek geweest 
met alle partijen maar dat heeft helaas 
niets opgeleverd.

32.  De paaltjes zonder borden bij het 
wandelpaadje Kerkweg/Westenburgstraat 
zullen verwijderd worden.

33.  Er is ook nog een verzoek binnengekomen 
om bij de garagebox aan de Kon. 
Julianastraat (25A) wat bomen te 
verwijderen, deze duwen de tegels omhoog 
waardoor de garage moeilijk bereikbaar is. 

Voorgesteld wordt om de 3 esdoorns en 
vuurdoorns te verwijderen en een nieuwe 
boom terug te planten. De Dorpsvereniging 
stemt met dit voorstel in.

34.  De kolken aan de Kerkweg (bij Landwinkel) 
geven weer stankoverlast, dit is door 
omwonenden al aan de gemeente gemeld.

De kolken zijn gereinigd. In overleg met 
bewoners wordt gekeken naar de oplossing 
omdat het in een verstopte leiding lijkt te 
zitten. 

35.  Eiberhof 10, hier is overlast op de 
parkeerplaats door vallende dode  takken. 

Dit neemt de werf mee in het snoeibeheer. 

36. Op de hoek bij Fa. Blitterswijk ligt de paal 
er elke keer uit. De gemeente wil de paal 
wel terugzetten maar het is water naar de 
zee dragen. 

We besluiten in overleg de paal eruit te laten. 

37. Aan de Steenovenweg staat een 
kledingcontainer. Het verzoek van de 
Dorpsvereniging is deze naast de plastic 
container te plaatsen. Verder liggen langs 
deze weg een aantal tegels langs het gras 
los. 

Klaas heeft dit opgenomen met Waardlanden. 

38. Tijdens de schouw staan we stil bij de 
bebording op de hoek aan de Dorpsstraat/
Kortgerecht. Het witte bordje ‘Fietsers’ is 
slecht leesbaar. 

Klaas vraagt bij terugkomst hoe de 
Dorpsvereniging de schouw en de aanpak 
daarvan ervaart. De gemeente vindt dit een 
prima manier maar staat open voor suggesties, 
opmerkingen of aanvullingen. 
Hans vindt de aanpak een goede, mits de 
punten die aangedragen worden serieus worden 
opgepakt. Tijdens de lunch komen de dakpannen 
van Hovo ter sprake en de versmalling van het 
fietspad aan de Dorpsstraat. Klaas neemt ook 
dit punt mee. In dit geval meldt hij dit aan de 
handhavingregisseur.

Gera de Jong, november 2014

Zet alvast in uw agenda!

Proef en beleef de wintersfeer  in onze 
landwinkel op zaterdag 13 december.
Van 10.00 uur tot 15.00 uur worden 
voor iedere klant versgebakken 
appelbeignets, ter plaatse bereid door 
de meester “koekenbakker” Zwart. 
Onder het genot van heerlijke winterse 
drankjes.

Natuurlijk hebben we een ruim 
assortiment om het tijdens deze 
feestelijke dagen, ook bij u thuis 
gezellig te maken.
Tot dan

Zegt het voort!

Landwinkel Van Buuren Fruit in wintersfeer



 

 

Hoe maatschappelijk betrokken zijn wij eigenlijk? 

De wereld wordt opgeschrikt door ongewoon ernstig geweld. Duizenden mensen uit Syrië en Irak zijn 
op de vlucht. Sommigen landen kunnen de toestroom niet aan. Ze vragen andere landen om hulp. 
Ook de Nederlandse regering krijgt meerdere verzoeken. In de gemeente Leerdam, waaronder ook 
het dorp Schoonrewoerd valt, is er een prima locatie, een voormalig verzorgingshuis, om honderden 
asielzoekers in op te vangen. Deze mensen hebben er ook niet om gevraagd om in Nederland 
gehuisvest te worden. 
Jammer genoeg zijn er teveel inwoners tegen de komst van deze groep mensen. Er worden allerlei 
redenen aangevoerd door bewoners om niet in te gaan op het verzoek tot huisvesting. Het lijkt een 
beetje op het plaatsen van een glasbak: de meeste mensen vinden dat er mogelijkheid moet zijn op 
je glas te storten, maar niet bij hen voor de deur. De ontheemden moeten worden opgevangen maar 
niet in onze stad. 

Ik hoop van ganser harte dat er “voortrekkers” opstaan, zich ook laten horen en het initiatief nemen 
om te laten zien hoe gastvrij Nederland in het algemeen en Leerdam in het bijzonder kan zijn.   Wat 
zou het mooi zijn als er initiatieven genomen worden om deze vluchtelingen te helpen. Niet alleen 
met eten en drinken. Maar juist ook in het dagelijkse leven. Ze kennen onze gewoontes en 
eigenaardigheden niet. Ze spreken de taal niet. Maar ze hebben bovenal veel verdriet. Laten we ze 
helpen met het leren fietsen en een beetje  Nederlands leren.  Ze zouden allemaal  lid moeten 
kunnen worden van een sportclub zonder dat er financiële verplichtingen tegenover staan.  En zo zijn 
er nog vele voorbeelden te noemen. 

Volgens mij zijn deze problemen veel groter dan onze dagelijkse beslommeringen.  De 
wantoestanden (steeds minder vergoeding voor de ondernemers)  bij Post NL  vallen in het niet bij 
deze ellende. De CAO onderhandelingen over toeslagen (die gehandhaafd zouden moeten blijven)  
zijn totaal onbelangrijk. De verhoging van de prijs van shag en sigaretten (die veel hoger zou moeten 
zijn) valt in het niet bij de vraag of iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. 

Gij zult u naaste liefhebben als Uzelf. Aan deze simpele zin ga ik de komende maanden extra werken. 
U ook? 

 

Ad de Jong is supermarktondernemer van Ad en Tinekes Dagwinkel te Schoonrewoerd.  
Reageren? Mail naar info@dagwinkelschoonrewoerd.nl 



Goed nieuws voor mensen met een verhoogde 
bloedsuiker, diabetes type 2 is te voorkomen. 
Dat zegt het Diabetesfonds en is nu praktisch 
uitgewerkt in een cursus.

In Nederland zitten 750.000 mensen in de 
voorfase van diabetes, ook wel suikerziekte 
genoemd. Voor een dorp als Schoonrewoerd is 
dat al snel 70 inwoners. Met 
een aantal praktische tips is 
voor deze inwoners diabetes 
type 2 te voorkomen. Dit heb 
ik uitgewerkt in een cursus, 
waarvan ik u vandaag al een 
tipje laat zien.

Cursus vol praktische tips
De vier pijlers van de 
cursus zijn: bewegen, eten, 
ontspannen en slapen. 
Al deze vier onderdelen 
dragen bij aan een rustige 
bloedsuikerspiegel. 
De adviezen beginnen 
eenvoudig en gaan stap voor 
stap, zodat u alle tijd heeft 
om de omslag naar nieuwe 
gewoontes te maken. De 
eerste cursisten vinden de 
tekst makkelijk lezen en de 
adviezen eenvoudig om op te 
volgen.

Ga meteen aan de slag
1. Blijf bewegen. Neem u voor om dagelijks 

te bewegen tot uw adem versnelt. Zweten 
en spierpijn zijn niet nodig. U kunt zelf 
kiezen voor wandelen, fietsen, zwemmen 
of wellicht klussen als ramen lappen of het 
tuinpad harken.

2. Gezonder eten. Eet meer groenten, 
bijvoorbeeld niet alleen in de warme 
maaltijd, maar ook in de broodmaaltijd. 
Eet meer vis, minimaal twee keer per 
week, waarvan een keer vette vis zoals 
haring, makreel of zalm. Geniet van noten 
als tussendoortje of in het eten.

3. Leer ontspannen. Doe dagelijks een kleine 
oefening in stil zijn. Kies hiervoor een mooi 
uitzicht, een foto waar u een warm gevoel 
bij krijgt of een voorwerp waar u zeer aan 
hecht. Neem drie minuten tijd om in alle 
stilte daar naar te kijken en het warme 
gevoel in u te koesteren.

4. Een goede nachtrust. Ga op tijd beginnen 
met uw ritueel om naar bed te gaan. Vooral 
als u lastig in slaap komt, is het belangrijk 
om een half uur van te voren uw tv/ 
computer/ smartphone uit te schakelen, de 
dag van morgen voor te bereiden, tanden 
te poetsen en uw hoofd leeg te maken.

Wie is Marian Bosma?
Bioloog en gezondheidszorg 
adviseur. Bijna zeven jaar 
geleden ben ik met mijn 
man naar Schoonrewoerd 
verhuisd, op de grens van 
dorp en boomgaarden. Ik 
houd van de natuur en het 
verwerken van al het moois 
dat de natuur te bieden 
heeft in de keuken. Wellicht 
herkent u mijn naam van 
de Groen(t)e pagina uit De 
Klepper.
Nadat ik ontdekte hoe 
eenvoudig het is om diabetes 
type 2 te voorkomen, heb 
ik de medische publicaties 
verwerkt tot een praktische 
cursus. Door de speelse 
oefeningen en lekkere 
recepten is het een 
aangename cursus om te 
volgen.

Meer informatie
Marian Bosma
M 0618715310
www.diabetesvrijleven.nl

Diabetes type 2 is te voorkomen

Marian Bosma



Welkom in 
(Spirituele) 
Boekhandel 

De 
Kraanvogel

Open: 
di + za 
10.00 – 17.00  

en  
woe, do, vrij
13.00 – 18.00 uur

The Careercoach ondersteunt u bij:

Loopbaanadvisering / Coaching /
Assessments / Outplacement

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



De voorbereidingen zijn in volle gang! Het 
Christelijk gemengd koor ‘Zout’ hoopt  dit 
jaar op 13 december een  mooi Advents /
Kerstconcert te presenteren.

Wij beloven u een prachtige muzikale avond 
met een zeer gevarieerd programma. De 
afgelopen jaren hebben we heel wat mooie 
muziek voor Advent en Kerst opgenomen in 
ons repertoire. Al onze muziek wordt altijd heel 
zorgvuldig uitgezocht. Gelet wordt vooral op de 
relatie tekst tot muziek. Niet zomaar een reeks 
noten met daaronder wat woorden. De muziek 
die wij zingen moet een inhoud hebben en met 
de manier van uitvoeren willen we graag een 
boodschap uitdragen. We willen de luisteraar 
een mooi verhaal vertellen. Een boodschap van 
hoop en van liefde; van dankbaarheid en van 
vrede!

Veel muziek laten wij uit Amerika komen 
waardoor het hier vaak nog vrij onbekend is. 
Daarmee willen we ons als koor onderscheiden. 
Helaas worden deze,  vaak prachtige, 
muziekstukken meestal maar één of twee keer 
per jaar uitgevoerd. Enorm jammer is dat. 
Vandaar dit concert. Binnen het bestaande 
repertoire hebben we een selectie gemaakt, 
aangevuld met nieuwe stukken en kunnen 
bundelen tot een heel mooi programma wat 
we u heel graag deze avond willen aanbieden. 
We nemen u mee op weg van Advent naar 
Kerst.

Maar er wordt niet alleen gezongen. We maken 
er echt een gevarieerd feestelijk programma 

van. Medewerking wordt namelijk verleend 
door een Ad Hoc muzikaal ensemble en door 
Peter van de Minkelis (organist). Binnen 
het programma is er ruimte gemaakt voor 
enkele intermezzo’s die deze enthousiasten 
muzikanten graag ten gehore willen brengen. 
Enorm blij zijn wij ook met onze nieuwe vaste 
begeleider Bastiaen Boekelo. Deze jonge 
pianist speelt de sterren van de hemel.

Dit concert staat onder de bezielende leiding 
van dirigente Polien Fijan. Al heel wat jaren 
staat zij voor ons koor en we zijn blij dat we, 
dankzij haar muzikale kennis en vakkundige 
leiding, dit niveau hebben weten te bereiken.
Gezien de ruimte die wij nodig hebben voor koor 
en orkest, zijn wij heel blij met de gastvrijheid 
van de Ned. Gereformeerde Kerk  op de 
Hoogstraat te Leerdam.  U bent van harte 
uitgenodigd op deze locatie waar het concert 
zal plaatsvinden. Het concert begint om 20.00 
uur maar vooraf willen we u graag begroeten 
met een kopje koffie. De deuren gaan om 
19.15 uur open. Bovendien nodigen wij u 
van harte uit na afloop van het concert deze 
feestelijke avond met ons af te sluiten onder 
het genot van een hapje en een drankje.

U komt toch ook!?!

Toegangskaarten kosten € 7,50 en zijn te koop 
bij van Zanten wonen en slapen, Hoogstraat 
29-31 te Leerdam. Ook kunt u kaarten vooraf 
bestellen bij Christel Lodder via koor-zout@
hotmail.com of 06-31990739. 

Hooggeëerd publiek…
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DE BESTE ZORG KRIJGT U THUIS

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.

VERZORGING EN VERPLEGING

DAGVERZORGING 

ALARMERING

BEGELEIDING

MAALTIJDSERVICE AAN HUIS

ACTIVITEITEN IN ONZE LOCATIES 

HULP BIJ DE HUISHOUDING 

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

Present thuiszorg

Postbus 33

4233 ZG Ameide www.presentthuiszorg.nl

Presentlijn 088 - 40 80 500✆

ZZP 1 of 2

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
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Margreet Klijn - v/d Berg Tel: 0345 -642461
Anthoniuswerf 18  Mob: 06-15861371
4145 NW Schoonrewoerd E-mail: massagepraktijkmklijn@upcmail.nl
 



Op woensdag 15 oktober hebben we met de 
ouderen van Schoonrewoerd het 60-jarig 
bestaan mogen vieren. We zijn blij en dankbaar 
dat dit al zo lang mag bestaan.

Het Ouderen Kontakt heeft een samenbindende 
functie; dat blijkt wel uit het enthousiasme om 
naar dit jubileum te komen. Iedereen werd 
tussen 14.45u en 15.00u verwacht in het 
Partycentrum. We werden daar ontvangen met 
een heerlijk kopje koffie of thee met een petit 
four versierd met het getal 60. Na de opening 
door de voorzitster, nam Ad Verhoeff het woord 
en werden we verblijd met een cheque van 
€ 150,00 overhandigd door Cees den Hertog 
namens de Rommelmarktcommissie. Dit was 
natuurlijk geweldig om te ontvangen; we zijn 
hier erg blij mee.

Daarna kregen Rita en Marian het woord. Zij 
hadden een gezellige quiz in elkaar gezet, deze 
werd in groepjes gemaakt. Wat werd er druk 
overlegd en gepraat. Allerlei herinneringen 
werden opgehaald. Toen hebben we de 

antwoorden met elkaar nagekeken, en kwam 
er één groep als winnaar uit de bus. Zij werden 
verrast met een heerlijke fles sap uit de 
landwinkel. Ook werd op deze middag een leuk 
gedicht voorgedragen door Aartje Rijneveld, en 
natuurlijk werd er ook veel en gezellig gepraat. 
Nel Brouwer liet ons genieten van een gedicht 
met spreekwoorden en gezegden. Ook was er 
de hele middag een PowerPoint-presentatie 
met foto’s van de afgelopen jaren.

Het werd tijd om de inwendige mens te 
versterken, door de kok van het Partycentrum 
was een heerlijk buffet bereid met als afsluiting 
een heerlijk toetje.
Inmiddels waren de leden van muziekgroep 
Klank en Vreugd uit Lexmond zich aan het 
voorbereiden. Zij sloten de avond muzikaal 
af met verschillende liederen die velen mee 
konden zingen.

Ook aan deze gezellige middag en avond kwam 
een eind. Iedereen werd bedankt voor haar of 

60 Jaar Ouderen Kontakt



Een aantal weken geleden vond u een flyer in 
de brievenbus met het verzoek om dekens, 
slaapzakken en winterkleding in te leveren 
voor de vluchtelingen in Irak. Tienduizenden 
zijn op de vlucht voor het geweld van IS. In 
en rond Erbil bevinden zich al tussen 70.000 
en 100.000 vluchtelingen. En met de komende 
winter op handen is hulp hard nodig.
 
En u gaf gehoor aan deze oproep. Per fiets, met 
de kofferbak vol, de achterbank afgeladen van 
‘s morgenvroeg tot zelfs ’s avonds laat (23.00u) 
werd de kleding gebracht. Wat fantastisch dat 
u als dorpsbewoners zich zo betrokken wist. 

zijn aanwezigheid. Iedereen heeft bij het naar 
huis gaan een prachtige witte roos als dank 
ontvangen. We kijken terug op een gezellig 
samenzijn, we hebben ervan genoten samen 
met de ouderen. Wij hopen dat we dit werk 
voor de ouderen in ons dorp nog lang mogen 
doen. En dat u als ouderen enthousiast blijft 
om aan onze activiteiten deel te nemen.

De eerstvolgende keer hopen we onze 
nieuwjaarsreceptie te houden, en wel op 
woensdag 7 januari 2015 in het Partycentrum.
We hopen velen van u weer te ontmoeten. 

Wij wensen allen die dit lezen alvast goede 
kerstdagen en een voorspoedig 2015.
 

namens het bestuur Ouderen Kontakt  

BEDANKT!

Velen stelden ons de vraag of we het zelf ook 
uit gaan delen? Maar nee; dit laten we graag 
over aan de grotere organisaties als GAIN 
(Global Aid Network). Met hun wereldwijde 
netwerk zijn ze in staat om ook op deze plekken 
constructieve hulp te verlenen. We zijn blij en 
dankbaar dat we als Schoonrewoerd een klein 
schakeltje konden zijn in deze hulpverlening.

Wilt u meer weten van wat stichting GAIN 
doet in bijvoorbeeld Irak? Kijk dan op 
www.gainhelpt.nu

Namens GAIN, Jan en Marjan Meerkerk: 
hartelijk dank!

En u weet dat u bij ons altijd de kleding, 
dekens, schoenen kunt in leveren. Deze worden 
door GAIN ook gebruikt bij projecten in o.a. 
Oekraïne en Roemenië.

  www.vandenbergmakelaars.nl 
  @vdbergmakelaars    tel. 0345 599394      Westwal 34 Leerdam 

Ook úw 
woning 
succesvol 
verkopen? 



Floris van Binsbergen (32) is de nieuwe 
dominee van de Hersteld Hervormde 
Gemeente in Schoonrewoerd. Een 
interview met een bevlogen man, die niet 
met ‘het vingertje omhoog’ wil preken 
maar eerlijk de mens achter de toga wil 
laten zien. 

Tijdens zijn intrededienst op woensdagavond 
25 september stelde Van Binsbergen zich 
kwetsbaar op. „Een dominee staat op een 
voetstuk, maar moet altijd mensen benaderen 
alsof de dominee net van de voeten van 
Jezus aan het kruis is gekomen,’’ vatte hij 
in die preek samen hoe hij als dominee wil 
functioneren. „Jezus leert ons vanuit de Bijbel 
dat we dienstbaar moeten zijn. Zoals door 
elkaars ‘voeten te wassen’ en de mindere te 
zijn. En daar moet ik aan voldoen, spreek me 
er op aan als het niet zo is.’’  In zijn werkkamer 
aan de Amaliastraat 37, naast het kerkgebouw 
van de Hersteld Hervormde Gemeente staan 
de boekenkasten vol. Bijbels, uitleggingen van 
de Bijbel, maar ook W.F. Hermans. Boeken 
van deze laatst genoemde schrijver las Van 
Binsbergen op zijn zestiende. Boeken waarin 
de schrijver ingaat op het verdriet in de wereld. 
„Daarin vraagt Hermans zich ook af hoe het 
mogelijk is dat er zoveel verdriet is,’’ vertelt 
Van Binsbergen. „Toen ik zestien was had 
ik een grote geloofscrisis nadat een aantal 
medeleerlingen op mijn middelbare school 
aan kanker overleden.’’ Maar door een preek 
van een oudere dominee kwam het goed. Nog 
geen jaar later, op zijn zeventiende, gaf een 
jonge Van Binsbergen, gekleed in een pak, 
catechisatie aan de jongeren in een kerkelijke 
gemeente. 

“De dominee staat op een voetstuk”, zei 
u tijdens uw intredepreek. Maar u stelde 
zich juist bescheiden op. Waarom?
„Ik heb dit gedaan omdat ik vind dat er in de 
kerken, scholen en de politiek een crisis in het 
leiderschap is. Als we het betrekken op de kerk 
merk ik dat er teveel wordt gepreekt, maar 
te weinig geleefd in die zin. Begrijp me niet 
verkeerd. Nadenken over de dogmatiek van 
het geloof is nodig, maar je hebt de Bijbel en 
de dogmatiek. En de praktijk van het geloof 
vind ik het belangrijkst.’’ 
 
De praktijk van het geloof komt wat op de 
achtergrond? 

„Ja, en dat is niet goed. De kerkelijke 
gemeenten binnen de gereformeerde gezindten 
zijn gebouwd rondom en op de leer van de 
reformatie. Ik ben ervan overtuigd, dat we dat 
ook zeker nodig hebben, die reformatorische 
leer. Een vriend van me is lid van een 
Pinkstergemeente. ‘Wij hebben de Bijbel in 
plaats van dogma’s’, zegt hij dan. Ik zeg dan 
ondeugend: ‘Dat is me nogal een dogma’. 
Want, hoe interpreteer je die bijbel dan? Welke 
visies heb je op volwassendoop, of je visie op 
Israël, de eindtijd. Er komt nogal wat bij kijken 
hoor. Dus nadenken is heel belangrijk, maar we 
moeten juist het christelijk leven in de praktijk 
niet vergeten.’’  

Maar u wijst uw vriend van de Evangelische 
beweging en zijn manier van geloven niet 
af?
„Nee. Het gaat mij namelijk om de 
kernboodschap van de Bijbel. Die zijn mooi 
samengevat in de twaalf artikelen. Die zijn heel 
beknopt. Men voelde toen al aan dat hoe meer 
erin zou komen, hoe lastiger het voor mensen 
zou zijn om het samen te kunnen belijden. Als 
je met de twaalf artikelen kunt instemmen, 
kun je over kerkmuren heen absoluut 
waardevolle dingen doen. En respect voor 
elkaar hebben. Voor mij word het wel lastig als 
iemand de opstanding van Christus ontkent. 
Dat raakt het fundament in mijn geloof. Dan 
voel je wel een kloof in beleving en denken.’’  

Wie doen dat?
„De vrijzinnigen in de midden orthodoxie. Dat 
gaat de kant op van Nico ter Linden van ‘Het 
Verhaal Gaat.’ Dat boek staat hier ook in de 
boekenkast, Ter Linden is een erg begaafd 
schrijver.’’  

In een interview met het Reformatorisch 
Dagblad in 2010 pleitte u ervoor dat 
ambtsdragers binnen de kerk meer 
verbinding met de jeugd moeten zoeken. 
Hoe doet u dat?
„Bij jongere generaties is een enorme vraag 
naar authenticiteit. En men heeft het wel 
gehad met de dominee die er een aantal regels 
doorheen drukt. En die met het vingertje in de 
lucht preekt. Dat doe ik niet. Hoewel regels 
niet verkeerd zijn. Maar men wil heel graag 
weten hoe het bij die dominee achter die toga 
functioneert in zijn persoonlijk leven. Een stukje 
echtheid dus. Ik stel mij kwetsbaar op omdat de 

‘Niet met het vingertje omhoog preken 
maar dienstbaar en eerlijk zijn’



gelovigen van een kerkelijke gemeente elkaar 
nodig hebben. Kwetsbaarheid is lastig, maar is 
wel de basis van een christelijke gemeenschap 
waarin we elkaar mogen dienen.’’ 

Dus niet u móet voeten wassen, maar 
láten we ‘voeten wassen’?  
„Inderdaad.”

Heeft u dat meegemaakt, dat vingertje en 
dat mensen moeten..? 
„Ja. Niet bij mijn ouders hoor, want ik kom uit 
een warm nest, maar wel in de kerk. Correctie 
is goed, maar wel op basis van een goede 
relatie. Je ziet die crisis in het leiderschap in 
veel kerken terugkomen trouwens, dan hoef 
je niet eens naar een bepaald kerkverband te 
kijken, maar ook op scholen en de politiek. Dat 
mensen vanuit wanhoop teveel gaan preken 
en te weinig gaan voorleven. Ofwel het goede 
voorbeeld geven.’’ 

U probeert dus dicht bij de jongeren te 
staan. Hoe doet u dat?
„Door te gaan karten bijvoorbeeld met een 
predikant krijgen de jongeren gemakkelijker 
contact met een predikant. En dat is dan weer 
bruikbaar bij de meer formele activiteiten. 
Een dominee is vaak een wandelend Bijbels 
woordenboek en jongeren moeten niet in een 
kramp schieten als de dominee ze aanspreekt. 
Ik vraag natuurlijk wel eens waar de jongeren 
staan. ‘Hoe is dat nu met jou?’, dat blijft. 
Een goede dienaar van het woord moet een 
bewogen herder zijn. Niet arrogant door het 
leven gaan. Dan laat je de boodschap wel in de 
lucht hangen. Mijn persoonlijk leven zal ik altijd 
open en bloot uiten. Als ik het niet kloppend 
heb thuis, mogen mensen het ook zien. Niet 
iedereen waardeert dat. Doe je dat niet té? 
Vragen ze dan.”

U rijdt in een Golf GTI, heel sportief. Valt 
dat op? 
„Ik kan erg genieten van een auto, daar ben 
ik heel open in. Maar in het leven moet je 
natuurlijk de waarde van spullen en mensen om 
je heen goed inschatten. Een van de jongeren 
zei onlangs bij catechisatie: U heeft het mooi 
getroffen, een Volkswagen Golf GTI voor de 
deur staan, een leuke pastorie. Dat verdient 
zeker goed, dominee zijn. Ik zei: google maar 
even en lees het maar voor. Voor het uurloon 
dat die jongen op zijn telefoon vond, wilde hij 
‘ook wel mensen bezoeken’. Nou, zei ik tegen 
hem: ‘wat ga je dan bespreken?’ Die jongen zei: 
‘eeh’. Hij wist het niet zo goed. Ik antwoordde: 
‘Nou, om eeh te zeggen word je niet betaald.’ 

Ik kan natuurlijk ook zeggen dat de jongeren 
niet mogen vragen wat ik verdien. En zich er 
niet mee moeten bemoeien. Maar ik zie het 
juist als een uitdaging om de jongeren te laten 
uitzoeken waar die dominee staat.’’ 

U bent geboren in Veenendaal, 
daarna woonde en werkte u in 
Lunteren en nu Schoonrewoerd. 
Kende u Schoonrewoerd al? 
„Ja. Maar nooit gedacht dat ik hier naartoe 
zou gaan. De kerkelijke gemeente was me 
trouwens tot vorig jaar onbekend. Het is een 
prettige gemeente met veel jongeren. Ook 
een prettig publiek. En na afloop staan er nog 
tientallen op het plein na te praten. Dat is bij 
sommige andere gemeenten anders. Daar is 
het stil.’’ 
 
U las dus vroeger W.F. Hermans en 
Maarten ’t Hart? 
„Toen ik zestien was had ik een crisis van ‘klopt 
het allemaal wel’ en ‘bestaat God eigenlijk 
wel?’ Boeken van Willem Frederik Hermans las 
ik en daardoor ging ik nadenken en twijfelen. 
Ik lees ze nog steeds wel eens. Hermans 
schopte tegen dogma’s en claims. God die 
liefde is? Kinderen sterven aan kanker! Vooral 
de Donkere kamer van Damocles vond ik een 
fenomenaal goed boek. Maar ik zeg nu: het 
kan zoveel beter. Want de Bijbel beschrijft 
ook de ongelooflijke puinhoop van deze 
rauwe wereld waarin een Zaligmaker kwam.’’ 

Staat Maarten ’t Hart ook in de boekenkast?
„Ja. Maar wel minder. W.F. Hermans nam de 
kerk niet als een karikatuur; die had niet 
als missie om mensen te schofferen. Hij 
beschreef gewoon wat hij zag. Bij Maarten ’t 
Hart had ik meer het idee dat hij gelovigen 
aanvalt. Zoals hij de ouderlingen beschreef, 
bijvoorbeeld. Ik geloof dat het nog wel 
voorkomt, maar zelfs binnen de Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland is het niet meer zo.’’  

Die ouderlingen heb je niet hier in deze 
kerk?
„Nee, als ze dat zouden doen, dan zou 
ik alle protocollen laten varen en met ze 
gaan praten. Maar dat is hier niet zo.’’  

Er zijn hier geen ouderlingen die met 
grote stem op huisbezoek het behang van 
de muren schreeuwen?
„Nee. Tijdens mijn crisis in het geloof op mijn 
zestiende kwam ik erachter dat je niets hebt aan 
predikanten of ouderlingen die geen antwoord 
geven op vragen, maar zeggen: ‘het is zo. Slik 



het maar. Alle vragen die je stelt richting God 
zijn godslasterlijk. Zo mag je niet denken. Het 
is je ongeloof.’’ 

Die het geloof door je strot duwen?
„Ja, en die zijn er nog. En dat maakt me 
benauwd. Jongeren die met open ogen in de 
maatschappij staan hebben dat niet nodig. Ik 
had dat ook niet.’’ 

Die crisis, hoe lang duurde die? Als je op 
je zeventiende alweer strak in het pak 
catechisatie geeft.
„Het begon op mijn vijftiende, er stierven op mijn 
school drie jongens van mijn leeftijd aan kanker.’’  

Het kwam weer goed? 
„Achteraf zie ik dat het door mensen om mij 
heen weer goed kwam. En door God natuurlijk.  
Ik kon mijn ouders niet betrappen op ‘eromheen 
draaien’, zij hadden een pure relatie met God. 
Mijn moeder was vaak ziek en heeft altijd 
de blijmoedigheid gehad en het vertrouwen 
dat God voor haar zorgde. Dat heeft mij ook 
vastgehouden. En een preek van een oudere 
dominee die mij raakte. Het was geen hoge 
mystieke beleving, maar daar stond ineens 

een dominee en hij verwoordde exact waar ik 
mee zat en hij zei dat hij er ook niet uitkwam. 
Zonder goedkope oplossingen te geven, gaf hij 
de antwoorden.’’ 

U bent dominee in de Hersteld Hervormde 
Kerk die tien jaar geleden ontstond bij de 
totstandkoming van de brede Protestantse 
Kerk Nederland. Waarom bent u Hersteld 
Hervormd? 
„De Protestantse Kerk in Nederland is een 
heel brede kerk. Voor mij is deze te breed 
omdat de kerkorde diverse interpretaties 
mogelijk maakt.   Onder één dak zijn diverse 
kerkgenootschappen gekomen. Kerken die de 
opstanding van Jezus tussen haakjes zetten 
zijn daar ook een onderdeel van. Daar kan ik 
persoonlijk niet mee omgaan.’’ 

De Hersteld Hervormde Gemeente heeft 
zes dominees beroepen die niet kwamen. 
Hoe ervaart u dat? 
„Ik zie het als voorrecht dat ik in deze gemeente 
dominee mag zijn. Een gemeente die door 
de scheuring en de kerkbouw een nauwe 
verbondenheid heeft. Ook in de periode dat er 
geen dominee was, was er veel verbondenheid. 

Het gezin van Binsbergen: (v.l.n.r.) Ariën (9), Helene, baby Lucas,  Anne-Lynn (7), Samuel (1), 
Floris (32), Gerard Mathé (5). Lucas is geboren op 14 augustus in Schoonrewoerd. 



Dit door het gebed. Ik merk dat de angel van 
de kerkscheuring eruit is.  Ik sta ervoor open 
om het vertrouwen dat de gemeente mij heeft 
gegeven te gaan benutten. Ik wil ook iets voor 
het dorp betekenen, in contact met de andere 
kerken.’’ 

En die kerkmuren hier in het dorp, kunt u 
daar makkelijker overheen kijken, als het 
over de kern van het geloof gaat, zoals u 
eerder aangaf? 
„Ik ken de andere kerkgenootschappen in 
Schoonrewoerd nog niet goed genoeg om dat 
te kunnen zeggen. Beide zijn PKN gemeenten 
en de Protestantse Kerk in Nederland is, zoals 
eerder gezegd, heel breed. Ik heb de scheuring 
meegemaakt toen ik 22 was in mijn woonplaats 
Lunteren. Ook daar was pijn, en die pijn blijft 
omdat je uit elkaar gaat. Maar de scheuring 
werd daar zakelijk opgelost zoals de verdeling 
van de kerkelijke gebouwen. Dat ging op een 
volwassen manier. Ik zeg niet dat het hier 
in Schoonrewoerd kinderlijk ging, maar het 
ligt hier in Schoonrewoerd veel scherper. De 
scheuring van de kerk gaat zelfs door families 
heen. Zo scherp heb ik deze niet meegemaakt. 
Ik moet er als jonge predikant, die snel 
relativeert, op letten dat ik daar goed mee 
omga en niet mensen van me vervreemd.’’  

Wijst u de Protestantse Kerk in Nederland 
af? 
„Ik heb veel vrienden en bevriende predikanten 
die preken binnen de Protestantse Kerk 
in Nederland. We hebben een verschil in 
kerkvisie. Verder is het verschil klein. Het zou 
binnen de gereformeerde bondsgemeenten 
niet eens opvallen als er een ‘kanselruil’ zou 
plaatsvinden wat betreft inhoud en voordracht. 
De kernboodschap is hetzelfde. Alleen ligt een 
dominee uit de PKN in de Hersteld Hervormde 
Kerk gevoelig. Dit omdat hersteld hervormden 
kunnen denken: ‘dat is iemand die een 
dwaalleer heeft aangehangen door lid te blijven 
van de PKN.’’  

In jullie ogen een dwaalleer dus. 
„Ja, maar er zijn mensen die denken ‘die is 
van de PKN, dus dan zal dat wel zo zijn’. Dat 
is een platte visie van waaruit mensen zo’n 
keuze kunnen maken. Ik heb veel respect 
voor predikanten die de aanpassingen tien 
jaar geleden niet fijn vonden, maar wel 
op hun post bleven en meegingen in de 
PKN. Ondanks dat ze het een zinkend schip 
vinden, door die veranderingen. Zij voelden 
zich geroepen in die kerk en probeerden 
te doen wat moest gebeuren. Ik heb zelf 

die moed en ruimte niet gezien en gehad.’’  

Zou u dat nu anders hebben gedaan, nu 
tien jaar later, hoe anders dan ook de 
omstandigheden zijn?  
„Als ik naar mezelf kijk en naar bevriende 
PKN predikanten denk ik dat we  allemaal 
onze momenten hebben gehad waarin we 
denken, ‘hebben we het wel goed gedaan?’’ 

Dat is een heel eerlijk antwoord. U zou 
ook met uw vuist op tafel kunnen slaan en 
zich distantiëren van de PKN.   
„Ik heb heel mooie dingen zien gebeuren 
binnen de PKN. Hoe God daar doorging met 
zijn werk. En ook zegent. Wel heb ik er ook 
mijn zorgen over als ik zie hoe snel bepaalde 
vernieuwingen doorgaan. Zo’n viering van tien 
jaar PKN bijvoorbeeld, onlangs in Nijkerk. Dat 
viel me rauw op mijn dak. Ik ben blij dat geen 
Herstelde voorganger in de krant heeft gezegd 
dat hij het niks vond. Want ik zie binnen de 
Hersteld Hervormde Kerk ook dingen misgaan. 
Er zijn ook teleurstellingen. En dat is heel erg 
jammer. Misschien maakt dat juist wel weer 
verbinding. Petrus had een bepaald karakter, 
Paulus ook.’’ 

Dus als de Oranjevereniging u uitnodigt 
voor een tentdienst met drie kerken, 
wat doet u dan? Dit jaar stuurde de kerk 
een brief waarin stond dat iedereen wel 
welkom is in de HHG, maar dat deze niet 
meedoet aan een gezamenlijke viering. 
„Ik zou geen brief sturen, maar in een 
gezamenlijk gesprek kijken waar de ruimte 
ligt. Wat het standpunt van de Kerkenraad is in 
deze weet ik niet.’’  

Een makkelijker voorbeeld misschien: 
een gezamenlijke viering op Kerstavond 
zoals de Hervormde Gemeente en 
de Gereformeerde Gemeente doen. 
Zou u daaraan deel willen nemen? 
„Voor mij persoonlijk is dat geen probleem. 
Gezamenlijk dit grote heilsfeit herdenken 
vind ik het mooiste dat er is. Maar als ik als 
dominee merk dat dit initiatief niet gedragen 
wordt binnen deze gemeente door het oude 
zeer dat er zit van de scheuring, wordt dat 
lastiger. Het vraagt mij tact, geduld en wijsheid 
om te verbinden. Dat heeft tijd nodig. En die 
tijd hoop ik zeker te gebruiken om biddend en 
dienend te verbinden. Absoluut.’’  

„Morgen ontmoet ik de predikant van de 
gereformeerde kerk, Gerlinde van den 
Berg. Ik heb ook een bepaald beeld bij een 



Gereformeerde Kerk. De intrededienst over 
dienstbaarheid neem ik ook in zo’n gesprek als 
uitgangspunt. Ik wil er samen met haar over 
nadenken. Ik ben benieuwd hoe zij mij ziet. 
Het kan zijn dat ze denkt dat ik het raar vind 
om een vrouwelijke dominee aan de deur te 
hebben. Ik vind het jammer als ik een etiket 
opgedrukt krijg: jij bent een zware dominee.’’  

U wilt niet in een hokje geduwd worden?
„Nee. Binnen de Hersteld Hervormde Kerk is 
ook breedte. Niet meer dan de PKN maar wel 
meer dan men van buiten denkt. Ik kom wel in 
gemeentes waar ik denk:  ‘Hier ben ik helemaal 
geen zware dominee.’’ 
 
U bent hier toch ook niet zwaar? De lijst 
met zes eerder beroepen predikanten van 
de Herstelde Gemeente toonde wel wat 
‘zwaarder predikanten’ aan. Er werden 
grapjes gemaakt tijdens uw intrededienst, 
het belerende vingertje was weg. Denkt u 
niet te zwaar over uzelf? 
„Dat weet ik niet. Ik ben op inhoudelijke punten 
wel heel ouderwets, in de zin van de thema’s 
van de reformatie. Die zijn verweven met mijn 
identiteit. Ik geloof in een heilige God die de 
zonde niet door de vingers ziet en die ook 
boos kan zijn op een zondaar om de verkeerde 
dingen die deze doet. Niet om wie hij is. Maar 
om wat hij doet. En dat kleurt mijn preken ook. 
Ik kan ernstig waarschuwen. Als er een iemand 
is, die gewaarschuwd heeft voor de hel dan is 
het Jezus wel. Een achtste van zijn woorden 
gaan over de rampzaligheid. Dat kan ouderwets 
overkomen als je daarmee ‘dreigt’. Het is een 
algemene tendens dat mensen liever minder 
druk hebben door die waarschuwingen en 
dreigingen. Ik probeer normaal Nederlands te 
praten, eigentijdse voorbeelden te gebruiken. 
Geen preektoon, maar eigentijds, kwetsbaar, 
openstaan voor anderen en met beleving 
preken.’’  

Moet een preek drie kwartier duren? 
„Ik geniet van een predikant die alles kan 
zeggen en met een half uur amen zegt. En 
dat probeer ik ook te doen, al ben ik daar nog 
wel mee aan het experimenteren. Ik weet dat 
een preek in deze gemeente ook niet te lang 
moet duren. Er zitten veel kinderen in de kerk, 
waaronder mijn kinderen. En ze zeggen wel 
eens ‘duurde wel weer lang, papa.’ Maar ik vind 
het heel moeilijk om korter te preken. Terwijl ik 
absoluut weet dat een spanningsboog van mijn 
hoorders maximaal dertig minuten is. Toen ik 
begon had ik 5000 woorden. Dat is een beetje 
teveel. Nu zit ik rond de 3000. Soms zelfs op 
2800 woorden.’’  

Bent u veel tijd kwijt met het maken van 
preken? 
„Ik bereid een preek heel intensief voor met 
grondtaal om een stuk onderwijs te geven. Ik 
ben ook wel een beetje een leraartje. Geloven 
is niet alleen een fijn gevoel, maar ook ent 
het op een lange traditie. Dat is sowieso voor 
mij een leerpunt. In de beperking toont zich 
de meester. Als ik enthousiast ben, dan is dat 
lastig. Ik heb het prekenrooster zitten maken,  
in de komende jaren sta ik gemiddeld 77 keer 
per jaar in Schoonrewoerd op de preekstoel. 
Als ze me hier zo vaak voorbij zien komen kan 
ik beter een kortere preek geven.’’ 
„Onlangs haalde ik mijn allereerste preek van 
twee jaar geleden uit het archief. Die preek 
bestond uit 5800 woorden. Dat is veel te veel, 
ik heb het terug weten te brengen naar 3000 
woorden. Het verhaal werd er niet minder 
sterk van. En dat vond ik mooi om te zien. Dit 
gebeurt er dus als je vaker preekt en meer 
mensen ontmoet. Dat is leuk. En dat moet ook; 
jezelf blijven ontwikkelen. Anders wordt het 
wel heel saai, als je uitgeleerd bent.’’ 

Gijs Kool

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





Oranjevereniging
De wintermaanden staan weer voor de deur 
dus komt het team van de Oranjeverenging ook 
weer bij elkaar. Wij zijn alweer druk bezig met 
de voorbereiding van onze Koningsdag. Het 
is best wel weer even wennen maar al gauw 
kwamen er met de vergadering leuke ideeën op 
tafel. Genoeg om een feestweek mee te vullen 
maar daar wachten we nog paar jaar mee.

Op zaterdag 31 januari is prinses Beatrix jarig 
en dan willen we onze lampionnenoptocht 
houden. Het verzamelen daarvoor is op het 
dorpsplein en we willen daar ook weer terug 
komen na afloop van de tocht. Dan zal er voor 
iedereen die mee gedaan heeft een lekkere 
kom soep en iets te drinken zijn. De tocht start 
om 19.00 uur en we hopen op een heleboel 
deelnemers. Lampionnen zijn voor de start van 
de tocht te koop bij de tent die op het plein 
staat. 

Op 29 januari is onze ledenvergadering. 
U bent van harte uitgenodigd om deze bij te 
wonen. Deze wordt dit maal gehouden bij:
Anca Spronk, Kalverweg 27.
De aanvang is om 20.00 uur.

Wij als team gaan voor u en jullie aan de 
slag om een leuk programma te maken voor 
Koningsdag. En bij deze wensen wij u en jullie 
fijne feestdagen en een goed 2015.

Oranjevereniging Schoonrewoerd

Ti
enerdagboek

Leah Kamp

Hoi, ik ben Leah Kamp.

Ik ben 10 jaar (bijna 11) en mijn hobby’s 
zijn paardrijden, skiën, skeeleren, 
volleyballen, pianospelen en dan kan ik 
nog een hele lijst opnoemen. 

We hebben pas een poesje gekregen. Ze 
heet Puck. (Meestal noem ik haar een hij, 
oepsie!) We hebben ook een konijn, waar 
ik allergisch voor ben. Volgend jaar ga ik 
naar het VO. We zijn pas verhuisd en in 
het nieuwe huis, dat eigenlijk al heel oud 
is, heb ik mijn haar af laten knippen voor 
stichting Haarwensen. 

Groetjes, Leah

Ik geef dit dagboek door aan Annemijn 
Kaan.

Collecte Alzheimer

Beste Schoonrewoerders,

U hebt allemaal weer een bus van de Alzheimer-
organsatie onder ogen gekregen. Bijna 
allemaal hebt u wat in die bus gedeponeerd. 
Vele kleinen maken een grote. Ook dit jaar zijn 
we weer dankbaar voor uw gift.

De collecte heeft opgebracht: € 588,52.

Mede dankzij de inzet van de 12 collectanten 
mocht het dit bedrag worden. Moge het 
gezegend worden ter bestrijding van Alzheimer.

A.K. Wallet,
organisator voor Schoonrewoerd



Een aantal jaren geleden stond er een artikel 
in de Klepper dat zo begon: “We zitten aan 
de ruime eettafel in de keuken. Het kost me 
geen moeite om me voor te stellen dat er drie 
jonge, zoekende mensen aanschuiven… jonge 
mensen die veel willen maar (nog) niet alles 
kunnen. Want dat is wat Daniela en Johan 
Roeland met hun gezin willen realiseren in 
Woontrainingshuis Kortgerecht.”

Bijna drie jaar verder zijn we nu. Het 
woontrainingshuis is sinds april 2012 bewoond. 
Drie jonge mensen hebben er hun vaste 
woonplek. Zij kunnen terugvallen op Johan 
en Daniela voor de nodige ondersteuning. 
Zelfstandig worden is niet altijd even makkelijk. 
En het hangt van heel veel verschillende 
factoren af. Dat hebben alle bewoners van 
Kortgerecht 8 de afgelopen tijd wel ervaren.

Eén bewoner van het woontrainingshuis is 
inmiddels toe aan een volgende stap. Er is nog 
begeleiding nodig. Maar het verdere zelfstandig 
(leren) wonen, lijkt de meeste kans van slagen 
te hebben op een plek waar iemand ook echt 
‘op zichzelf’ kan wonen. Een goede buur om een 
praatje mee te maken en die een oogje in het 
zeil houdt, is wel prettig. En verder de nodige 
professionele begeleiding. Die kan op vaste 
momenten in de week door een organisatie als 
Syndion geboden worden.

Het woontrainingshuis komt graag in contact 
met mensen:
 -  In de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 

(bij voorkeur gemeente Giessenlanden)
 -  Die woonruimte beschikbaar hebben of 

interesse hebben die te creëren voor 
bovengenoemde vraag

 -  Of die mensen kennen voor wie dit zou 
kunnen gelden

 -  Die met hart en hand bereid zijn een concrete 
bijdrage te leveren aan het participeren van 
mensen die wat meer hulp nodig hebben in 
onze maatschappij.

Stichting WOON (zie www.woon.nl) is nauw 
betrokken bij het werk Woontrainingshuis 
Kortgerecht. De stichting wil mogelijkheden 
voor toekomstige woonruimte ondersteunen, 
bijvoorbeeld financieel via fondsenwerving.

Heeft u ideeën? Wilt u meer weten? Of bent 
u gewoon geïnteresseerd? Neem contact 
op met Johan of Daniela Roeland via info@
woontrainingshuis.nl of 06-34609724.

 -  zelfstandige woonruimte

 - met een goede buur, en

 -  (extern georganiseerde) 
professionele begeleiding



Griezeltocht 
Over de griezeltocht die op 31 oktober rondom 
de Wiel plaatsvond is al heel wat gezegd en 
geschreven. Elders in deze Klepper doet  de 
voorzitter van de Dorpsvereniging verslag, in 
zowel het Kontakt als in Leerdam Extra  Nieuws 
heeft een verslag met foto’s gestaan, op de 
facebookpagina van de Dorpsvereniging staan 
berichtjes, bedankjes en heel veel foto’s… Wat 
heb ik daar nog aan toe te voegen? Ik denk 
dat ik weet waarom het een succes was.

Het was een succes zonder dat iemand van 
ons daar ook maar iets aan kon doen. Het was 
namelijk een prachtige, rustige herfstavond 
met een klein beetje maanlicht en veel sterren. 
Het was ook een succes doordat de omgeving 

waarlangs de tocht ging zich er zo ontzettend 
mooi voor leende. Langs de oevers van de Wiel 
door de boomgaarden, door het Bos en door 
een stukje boerenland. 

Een groot deel van het succes echter was met 
mensenhanden gemaakt. Een pad gemaaid, 
bruggetjes neergelegd, hele constructies 

1. Naam: Ashley van den Oever 
2. Leeftijd: 17
3. Broers/Zussen: 1 zus: Thanee 
4. Hobby’s: Voetbal, schoenen kopen, zingen 

5. Opleiding: Leisure & events ( recreatie & 
animatie )

6. Leukste vak op school: Nederlands 
7. Ik heb een hekel aan: De accordeon van 

mijn vader elke ochtend 
8. Mijn favoriete sport: Voetbal
9. Ik kan geen dag zonder: Mijn schoenen en 

telefoon
10. Ik lust geen: Groente 
11. Ik ben gek op: Lasagne 
12. Ik word kwaad als: Mijn zus mijn kleren 

aantrekt 
13. Een slechte eigenschap van mezelf: Kort 

lontje 
14. Mijn favoriete vakantie: Renesse 
15. Mijn favoriete muziek: Van alles wat 
16. Mijn favoriete broek: Joggingbroek 
17. Het leukste in het dorp: Spooktocht & mijn 

eigen straat 
18. Dit wil ik worden: Ik wil na mijn leisure & 

events opleiding naar de landmacht! 
19. Dit moet anders in het dorp: Een overkap-

ping bij de bushalte 
20. Tip voor jongeren: Geniet van het leven! 
21. Volgende vragen aan: Herriet den Hertog 



r 

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)

 

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

 

 

Kerkeland 14 4145 NE Schoonrewoerd 

 

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739 



gebouwd met licht, geluid, muziek. Een 
vliegende heks, een bootje dat geruisloos 
door het water gleed; een tunnel met muziek en 
een sprookjesachtige voorstelling. Honderden 
waxinelichtjes aangestoken, tientallen fakkels, 
lichtjes hier, geluidjes daar. De schuur van Piet 
en Tinie den Besten in een paar uur omgetoverd 
tot een sfeervolle griezelplaats. Veel handen 
maakten licht werk, en het waren bovendien 
heel kundige handen. 

Het grootste deel van het succes lag echter 
in de saamhorigheid van alle mensen die 
hieraan mee hebben gedaan. Dat werkte als 
een sneeuwbal. De bedenkers, de mensen 
die hen kwamen helpen met de uitvoering, de 
mensen die hun terrein en/of hun spullen ter 
beschikking stelden. De mensen die sponsorden 
en niet te vergeten al die griezels die met groot 
enthousiasme en verbeeldingskracht aan de 
slag gingen.
Mensen die vrij namen van hun werk om op 
deze vrijdag te werken aan hun act of aan de 
organisatie. Mensen die vrienden uitnodigden 

om te komen helpen of om de tocht te komen 
lopen. En al die mensen die vervolgens 
kwamen opdagen en uren moesten wachten 
om in groepjes erop uit te kunnen, op weg 
langs het parcours waar wel 20 griezelacts te 
beleven waren. Om daarna in de schuur weer 
even na te kaarten met wat drinken, soep en 
een lolly voor de kinderen. Ondanks het lange 
wachten en de natte voeten van degenen die 
geen laarzen hadden aangetrokken is er geen 
onvertogen woord gevallen. Geen narigheid of 
wat dan ook. 

Al die mensen bij elkaar, die maakten het 
tot zo’n groot succes. Een spontane actie die 
heeft geleid tot grote saamhorigheid. Dat was 
het mooiste wat ik aan deze hele griezeltocht 
heb overgehouden. Of, zoals iemand aan het 
einde van de avond zei, toen hij eindelijk kon 
uitrusten van zijn act: “Wát een leuk dorp is 
dit toch.”

Marga van Doorn-Sutherland



SCHOONREWOERD

WWW.BLITTERSWIJKSUZUKI.NL

Dorpstraat 55
4145 KB  Schoonrewoerd
Telefoon (0345) 64 12 63

E-mail blitterswijksuzuki@planet.nl 

Contact

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

Houston is een praktisch zorgbed. Dit elektrisch ver-

stelbare hoog/laag bed met elektrisch verstelbare bodem 

biedt u bijvoorbeeld gemak bij zorg in thuissituaties. Er 

zijn verschillende bijpassende meubelen leverbaar. 

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 

[H]EERLIJK

SLAPEN

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.

WATERBED 
OF 

BOXSPRING?

0345-631166
www.vanzantenwonen.nl



Hagestein 
klimt tegen 
MS
Beste lezers,

Via deze Klepper willen wij ons graag voorstellen 
en jullie aandacht vragen voor ons goede doel.

Wij zijn het team “Hagestein klimt tegen MS”. 
Misschien zien jullie weinig bekende gezichten op 
de foto, maar ikzelf ben een geboren en getogen 
Schoonrewoerder. Mijn naam is Marian Bakker 
en met team “Hagestein klimt tegen MS” ga ik 
op 25 mei 2015 naar Frankrijk om daar met de 
fiets of lopend de Mont Ventoux te beklimmen: 
22,7 km, gemiddeld stijgingspercentage 
7,1%, 1.622 hoogtemeters. Ons doel is om 
zo veel mogelijk geld in te zamelen voor 
onderzoek naar de ziekte MS. 

Wat is MS? MS staat voor: Multiple  Sclerose.
MS is een ziekte met meer gezichten. Geen 
twee mensen met MS hebben namelijk dezelfde 
klachten. De een kan rolstoelafhankelijk zijn, 
terwijl de ander nog een marathon loopt. 
Iemand met MS kan last hebben van zijn of haar 
ogen en blaas, terwijl de ander vermoeidheid 
en spasmen ervaart. De klachten zijn divers en 
ook het ziektebeloop is onvoorspelbaar.

Dit weten we wel met zekerheid:
- MS is niet te genezen en gaat niet vanzelf 

weg. Het is een chronische ziekte.
- MS openbaart zich meestal tussen het 20e 

en 40e levensjaar. Maar kinderen kunnen ook 

MS krijgen.
- In Nederland hebben meer dan 16.000 

mensen MS. Ieder jaar komen daar 350 
mensen bij.

- MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel.
- 100% van alle mensen met MS weet niet wat 

hen overkomt.
Voor meer informatie zie de website: www.
nationaalmsfonds.nl

De bedoeling is natuurlijk dat wij zoveel 
mogelijk geld ophalen voor het goede doel: het 
nationaal MS fonds. Al het sponsorgeld dat we 
ophalen gaat rechtstreeks naar het Nationaal 
MS fonds. De kosten die we zelf maken, 
worden ook door ons zelf betaald. Denk hierbij 
aan de reis, het overnachten, inschrijfgeld 
en dergelijke. Hiervoor wordt absoluut GEEN 
sponsorgeld gebruikt. 
Voor meer informatie zie http://www.
klimmentegenms.nl/ of https://www.facebook.
com/KlimmenTegenMs

Wilt u ons sponsoren?                  
Uw bijdrage kunt u rechtstreeks overmaken via 
http://deelnemers.klimmentegenms.nl/ 
hier kiest u onze teamnaam “Hagestein klimt 
tegen MS” en naam van de deelnemer. 
U kunt uw bijdrage ook overmaken naar 
NL54 RABO 0151 7315 27 van A. Bakker onder 
vermelding van “Klimmen tegen MS”. 

Alvast heel hartelijk dank voor uw steun! 

Marian Bakker
namens team “Hagestein klimt tegen MS”

marian-bakker@live.nl



 

 
 

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

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

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

 

WWiillMMiidd
Bouw- en aannemingsbedrijf 

bouwen zonder zorg
Vrijblijvend offerte 

Nieuwbouw 
Verbouw 

Onderhoud 
Renovatie 

 

Willem  Middag 
06- 54278015 / 0345- 642325 

info@wilmid.nl  www.wilmid.nl

Maresa’s Haar & Zo  
Prinses Amaliastraat 1a 
4145 KX  Schoonrewoerd  
Tel: 06-42640880 

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 

www.maresahaarenzo.nl 
Facebookpagina: Maresa's Haar & Zo 



Wie wil straatcoördinator 
worden voor de Voedselbank?

De Voedselbank is afhankelijk van giften en 
sponsoren. Elke keer is het weer de vraag of 
er voldoende voedsel is voor de gezinnen die 
wekelijks een pakket ontvangen. Op dit moment 
zijn dit zo’n 84 gezinnen. De verwachting is 
dat in de winterperiode het aantal boven de 
100 stijgt, dit ten gevolge van de crisis en de 
maatregelen die in januari 2015 ingaan. De 
laatste tijd worden er te weinig levensmiddelen 
aangeboden waardoor de schappen niet 
voldoende aangevuld kunnen worden.

Sinds kort is Leerdam gestart met een 
“straatactie”. Eén bewoner in de straat zamelt 
één keer per maand de bijdragen in van 
straatgenoten en brengt dit op een donderdag 
naar de Voedselbank.

Onlangs kregen wij als straatcoördinatoren uitleg 
van mevr. Martine Visser van de Voedselbank. 
Wat zij vertelde raakte ons enorm, er zijn veel 
schrijnende gevallen. Op donderdagmorgen 
kunt u de Voedselbank bezoeken om er eens 
te kijken en een praatje te maken. ’s Middags 
kunnen cliënten hun pakket ophalen. 

De Voedselbank bestaat komend jaar 10 
jaar en het is bewonderenswaardig als je 
ziet hoeveel werk er elke week verzet wordt!
Er werken zo’n dertig vrijwilligers, niemand 
wordt betaald. Uiteraard zijn giften erg welkom 
(mogelijk voor u gunstig i.v.m. aftrekbaarheid 
van belasting).

Mijn vraag aan u is: wie wil in ons dorp 
dit oppakken voor zijn of haar straat? Het 
kost niet veel tijd!
Natuurlijk kun je dit ook samen doen, wel zo 
gezellig. Het is de bedoeling dat de sponsoren 
iedere maand ongeveer hetzelfde geven. De 
Voedselbank krijgt op deze manier structureel 
verschillende producten aangeboden.
In Kortgerecht hebben we inmiddels de actie 
opgepakt en het is fijn om dit met elkaar te doen! 
Ieder bepaalt zelf hoeveel hij/zij geeft, het 
hoeft niet persé veel of duur te zijn. Met elkaar 
wordt het veel! 
Dit is in het kort mijn oproep aan u. Voelt 
u zich aangesproken en wilt u er meer over 
weten, aarzel dan niet om contact met mij op 
te nemen. 

Met vriendelijke groet,
Jannie Brouwer, 

641629 of jannie_brouwer_dank@hotmail.com 

Uitnodiging
Kerstboom versieren
zaterdag 13 december 2014

De donkere dagen voor de Kerst komen er 
weer aan. Het wordt al echt een traditie om op 
het dorpsplein een kerstboom te plaatsen.

U bent op zaterdagmiddag 13 december van 
harte welkom op het dorpsplein. Kinderen 
kunnen vanaf 16:30 uur ter plekke een 
kerstversiering maken. De Schoonrewoerdse 
breiclub “De Tikkende pennen” zorgt ook voor 
een bijdrage in de boom. Natuurlijk is eigen 
creativiteit ook toegestaan.

Rond 17:00 uur zullen we de kerstboom 
gezamenlijk optuigen, waarna de lichtjes aan 
kunnen. Burgemeester Houtman zal hierbij 
aanwezig zijn. Hopelijk is de brandweer weer 
in de gelegenheid om met een hoogwerker 
de verlichting en versierselen in de boom te 
hangen. 

We vinden het gezellig om met zoveel mogelijk 
belangstellenden de boom te versieren onder 
het genot van een hapje en drankje. We zien 
jullie graag op 13 december!

Dorspvereniging Schoonrewoerd



Milieubewust geteeld fruit 
voor een gezonde prijs 

 

 
 
 

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

 
 
 Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd 
 Tel. 0345 - 641937 
 
 

 

 
 
 

GEBR. MIDDAG B.V. 
Bouw- en Aannemingsbedrijf 

 
 

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor: 
NIEUWBOUW - VERBOUW 

ONDERHOUD - RESTAURATIE 
 
 

 
 
 

Kon. Wilhelminastraat 4a 
4145 KJ Schoonrewoerd 

Tel. 0345-641998 

         Hovo Automobielen     
 
  
                           -Reparatie alle Merken 
                                                -erkend APK keuringstation 
       Ook voor Bedrijfswagens                         -Verk0op alle merken  
         Tot 3500 kg                         (Nieuw en Gebruikt) 
  
 
                                         Techniekweg 23 
                                                     4143 HW Leerdam               VAG 
                                                     Tel.  0345-641439                Specialist 
                                                      Fax. 0345-642144 

Van Buuren Fruit 



december
4 december 20:00 uur Dialezing ‘Het weer en de wolken’, in De Schaapskooi
13 december 9:00-13:00 uur Kerstmarkt Gereformeerde Kerk, in de Rommelschuur
13 december 10:00-17:00 uur Landwinkel in wintersfeer
13 december 16:30 uur Kerstversiering maken en kerstboom optuigen, dorpsplein
13 december 20:00 uur Kerstconcert ‘Zout’ in Ned. Gerformeerde Kerk in Leerdam, 

zaal open om 19:15 uur
18 december  Kerstviering Noachschool in de dorpskerk
18 december 20:00 uur Dialezing ‘Tibet’, in De Schaapskooi
27 december 9:00-13:00 uur Rommelmarkt Gereformeerde Kerk, in de Rommelschuur

januari
7 januari  Nieuwjaarsreceptie Ouderenkontakt
10 januari 9:00-13:00 uur Rommelmarkt Gereformeerde Kerk, in de Rommelschuur
16 januari  Pannenkoeken festijn, BWK Hervormde Kerk
29 januari 20:00 uur Ledenvergadering Oranjevereniging op Kalverweg 27
31 januari  19:00 uur Lampionnenoptocht Oranjevereniging, dorpsplein

Uw groente- 
en fruit specialist 

 
Kwaliteit  

is onze garantie 
 

Den Hartog 
fruitschuur 

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

Uw groente-
en fruit specialist

Kwaliteit
is onze garantie

ACTIVITEITENKALENDER



 

 
 

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

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

bekende merken! 
 

Meent 82 – Leerdam
Telefoon: 0345 - 612177

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

Slagerij Molenaar
Bekroonde kwaliteit

Elke dag leuke aanbiedingen 
te bekijken op www.topslagerdick.nl




