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voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer honderdtien
Alweer de laatste Klepper voor de zomervakantie,
maar het lijkt nog geen zomer buiten. Een enkele
warme dag, vooral veel dagen met wind. Veel
wind, een frisse wind, maar op dagen dat het
nodig was, was het in elk geval wel droog: ik
denk aan de jaarmarkt en koningsdag. We kijken
in deze Klepper onder andere daar op terug.
Op Koningsdag heeft de Oranjevereniging een
afwisselend programma in elkaar gezet. Versierde
fietsen, golfers, muziek en gezelligheid verplaatsten
zich door ons dorp. Er hingen heel veel vlaggen uit en
dat geeft zo’n kleurrijk beeld. De Oranjevereniging
blikt uitgebreider terug op deze dag. Op Koningsdag
vlaggen we met de Nederlandse vlag, zelfs met
oranje wimpel. Maar Schoonrewoerd heeft ook een
eigen vlag. Op zoek naar de achtergrond van die
vlag heb ik de ontwerper opgezocht: dhr. Hans van
Heijningen. Een interview met hem vindt u in deze
Klepper.
Op de jaarmarkt werd onze kraam goed bezocht.
In de Klepperkraam kon traditiegetrouw geraden
worden hoe zwaar de kaas woog. Er lag een grote,
glanzende kaas van Verkroost en het raden viel echt
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niet mee. De winnaar van dit onderdeel is geworden:
Ineke van de Brink uit Putten. Gelukkig hebben we
het gewonnen stuk kaas niet helemaal naar Putten
hoeven brengen, ze was nog bij haar moeder,
mevr. Bruynes, want de jaarmarkt is ook steeds
dat uitgelezen moment om familie en kennissen
te bezoeken. Het pijltjesgooien is gewonnen door:
Thomas Blom uit Herwijnen. Hartelijk gefeliciteerd
allebei met jullie prijs!
Klepper 110 biedt weer veel lezenswaardigheden:
deel twee van het reisverhaal van Sjanet Schipper;
Kees van Baalen, bedrijfsleider Reinigingsdienst
Waardlanden, vertelt over de afvalstromen in en buiten
ons dorp; er is nieuws van de Vakantie Bijbel Club;
van de Natuur- en Vogelwacht; de dorpsvereniging;
het ouderenkontakt; de kerken kortom: iedereen
heeft weer erg zijn/haar best gedaan om De Klepper
een afwisselende inhoud te geven. We maken nader
kennis met Karin Dijkers-Witt in de rubriek: vijftig
vragen, Nick van Arnhem in de pagina 16-plus en
Mart Mourik heeft het tienerdagboek geschreven.
De Noachschool heeft
een projectweek opver
kunst achter de rug. Geproduceerde kunstwerken
ziet u niet alleen in deze Klepper maar ook op de
voorpagina terug. Groep 6b/7 heeft voor specifieke
plekken in Schoonrewoerd kunstwerken ontworpen.
De maquettes daarvan sieren de voorpagina, mèt
daarbij steeds een trucage foto van het kunstwerk
op zijn bedoelde plek. Heel bijzonder!
In de kookrubriek staan de sperziebonen centraal.
Wat kun je daar eigenlijk veel mee variëren. Probeer
het echt uit, het zijn heerlijke recepten. Van lekker
eten houden onze ouderen gelukkig ook: tijdens een
gezellig uitje en bij de open eettafel, van beide een
verslag in dit nummer. In gedachten – of in het echt
natuurlijk- kunt u weer mee wandelen. Dit keer met
gebruik van armen en benen.
Vaste rubrieken zijn kostbaar in een krantje. Het
geeft stabiliteit en ritme. Meneer Bikker heeft daar
jarenlang erg zijn best voor gedaan. Hij schreef
maar liefst aan drie vaste items: de burgerlijke
stand, reisverhalen (vaak met de SIA) en verhalen
over vroeger (Van de dorpstimmerman). Om
gezondheidsredenen gaat dat niet meer. Hij gaat
onze redactie verlaten en daarmee missen we een
markante Schoonrewoerder die ons altijd graag
tijdens een redactievergadering met pretogen
vermaakte met een verhaal over vroeger.
We wensen u allemaal een goede zomer toe.
namens de redactie van De Klepper:
Jolanda Lemcke
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 111 is vrijdag 4 september. Klepper
111 zal rond 25 september worden bezorgd.
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E info@peterbalsters.nl
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De Eerlijke Vrouw - Deel 2
In de vorige Klepper hebt u het eerste deel
van mijn reisverhaal kunnen lezen. We zijn op
2 februari met 15 vrouwen vertrokken vanuit
Nederland en hebben een bezoek gebracht aan
o.a. CREDO en ACFIME, de partnerorganisaties
van Woord en Daad.
Woensdag 4 februari: Een lange, warme
rit door Burkina Faso
De dag begint fris voor Afrikaanse begrippen.
Om 08.00u beginnen we aan de lange reis
naar Banfora. We zijn nog maar net onderweg
als we voorbij een ongeluk komen. Er liggen
brommers midden op de weg en daarbij staan
een paar jongens met flinke schaafwonden.
Mijn gedachten gaan uit naar de bacteriën
die in deze wonden komen en de beperkte
voorzieningen die er zijn om deze wonden
te desinfecteren. Zo’n ongeval kan je dood
betekenen, ook al lijkt het op het eerste gezicht
op een onschuldige aanrijding.

Straatverkopers bij het autoraam
Langs de weg zien we een kaal, droog en
behoorlijk stoffig landschap. Het is nu het
droge seizoen en dat is goed te zien. Tijdens
de reis zien we veel indrukwekkende taferelen:
brommers volgeladen met eieren, aardappels,
planken en nog veel meer. Ook zien we vrouwen
met schalen en manden op hun hoofden
welke vol zitten met onder andere aardbeien,
mango’s en bananen. Daarbij dragen zij óók
nog hun kindje op hun rug in een draagdoek.
Na een half uurtje rijden zien we voor het
eerst water in Burkina Faso, dit moet zeker
even worden vastgelegd op de foto. We komen
aan bij een tolweg en tijdens deze stop wordt
onze bus omringd door straatverkopers,
weer manden vol etenswaren en armen vol
stokbrood en flesjes water. Iedereen probeert

wat te verkopen. In zo’n geval is het moeilijk
om bij iemand wat te kopen, je kunt niet bij
iedereen iets kopen maar mensen teleurstellen
wil je ook niet. Lastig! We willen foto’s maken
van wat we zien, maar we krijgen boze blikken
toegeworpen van de Burkinabé.

Afrikaanse hutten
Na de tolweg vervolgen we onze reis en komen
we in een rustig en minder bevolkt gebied
terecht. In de verte zien we kinderen die hout
sprokkelen en water halen. Hier en daar zitten
mensen in de schaduw onder een mangoboom.
Naarmate we verder van Ouagadougou
verwijderd raken wordt de omgeving groener.
We rijden langs kleine hutjes met rieten daken
die in groepen bij elkaar staan. Tegen 12.00u
is het tijd voor een korte pauze om even onze
benen te kunnen strekken, een toiletbezoek
en wat te drinken. We stoppen in de plaats
Boromo bij een kleine markt en we zouden geen
vrouwen zijn als we daar niet even overheen
lopen. Ook hier kunnen we als blanken niet
ongemerkt lopen en al gauw komen er kinderen
onze richting op gelopen om te proberen wat
te verkopen. We kopen sesamkoekjes, noten,
bananen en tissues voor een klein bedrag waar
zij heel blij mee zijn. De kinderen lachen naar
ons en geven ons graag een hand. Na even
uitgerust te hebben vervolgen we onze weg.
De omgeving wordt wat heuvelachtiger, erg
mooi om de verschillende landschappen
voorbij te zien komen. Rond 14.30u stoppen
we voor een korte pauze. We krijgen drinken
met een heus gebakje; dat gaat er wel in na de
lange rit. Na een uurtje gaan we weer verder.
Onderweg moeten we nog een keer stoppen
om de band van het busje te verwisselen. Een
lekke band maakt ons avontuur wel compleet.
Nog geen kwartiertje later zit de andere band

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

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

Voor al uw tuinwerkzaamheden

* Tuinaanleg
* Tuinontwerp
* Tuinrenovatie
* Tuinonderhoud

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

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

TE HUUR
Wij hebben twee luxe 6-persoons
chalets op bungalowpark “Bospark”
in Beekbergen te huur.
“Jip” en “Janneke” staan naast elkaar
op een rustig park aan de rand van
het bos op 300m afstand van de
Loenense waterval en kunnen apart
maar ook samen gehuurd worden.
Het park heeft veel voorzieningen waaronder
o.a. een overdekt zwembad,
pannenkoekenhuis en midgetgolf.
Boek nu vast uw vakantie en bel
voor informatie, beschikbaarheid en
prijzen naar Hans en Janny Ippel,
telefoon 0345-641976
www.vakantiehuisjeopdeveluwe.nl

Via ons boeken: met korting!!!!

erop en rijden we verder. Er is ons verteld dat
we aan het einde van deze lange rit aankomen
bij een luxe hotel en niets is minder waar;
zoveel luxe hebben we in Burkina Faso nog
niet eerder gezien. We zijn gearriveerd bij
hotel Cascades Palace. Nadat we onze koffers
op de kamer hebben gebracht nemen we een
frisse duik in het zwembad. De luxe van het
hotel is een scherp contrast met alles wat we
vandaag onderweg gezien hebben. Het voelt
dubbel, maar toch is het erg aangenaam na
ruim 8 uur gereden te hebben. Om 20.00u
krijgen we een maaltijd; we kunnen kiezen uit
een vegetarische pizza of vis met rijst. Na de
avondsluiting gaan we naar onze kamer. We
moeten onze klamboe nog even aan het dak
bevestigen maar daar draaien wij onze hand
niet voor om. Een haakje het plafond indraaien
en klaar is Kees. We slaan onze douchebeurt
vandaag over, want het water in het zwembad
lijkt schoner dan het bruine water uit de
douchekop.
Donderdag 5 februari: Burkina Faso en
cashewnoten
Gisteren hebben we tijdens onze rit mango’s
gekocht die nu op handige wijze door Christine
worden gesneden en uitgedeeld. Dat smaakt
toch wel iets anders dan in Nederland. Ze zijn
heerlijk rijp en sappig. Om 09.00u worden
de koffers weer ingeladen en vertrekken we
naar Bereadougou. Vandaag wacht ons de
belangrijke ‘cashewnotendag’. Vandaag zullen
wij ontdekken welke lange weg de fairtrade
cashewnoot aflegt voor het bij ons in de
supermarkt terecht komt. We komen na een
korte rit aan bij een cashewnotenfabriek. Na
kennis gemaakt te hebben met Antoine, de
directeur, rijden we met een van zijn mensen
naar een fairtrade cashewnotenplantage.
Fairtrade houdt onder andere in dat er geen
kinderen aan het proces meewerken, de boeren
een eerlijk salaris krijgen en recht op vakantie
hebben. Verder worden er geen chemische
bestrijdingsmiddelen gebruikt.
De vrucht van de cashewnoot groeit aan een
boom. De noot hangt onderaan de vrucht.
Alleen de gevallen vruchten worden opgeraapt,
ze worden niet van de boom geplukt. Voordat
de noten gaan vallen worden eerst de bladeren
van de grond weggeveegd. Er kunnen namelijk
slangen onder de bladeren zitten. Dit wordt
door de mannen en door kinderen ouder dan 18
jaar gedaan. Elke morgen rapen de vrouwen de
vruchten die gevallen zijn. Ze scheiden dan de
noten van de vruchten. De vrucht wordt heel
soms gegeten. Het is een zoete vrucht, maar

De cashewnoot groeit aan de vrucht
gist snel. Ze zijn bezig met een onderzoek of
er een verkoopbaar drankje van gemaakt kan
worden.
Op 1 hectare grond staan honderd bomen,
tussen twee bomen zit 10 meter. Van 1 hectare
wordt per seizoen 250 kilo aan noten geoogst.
Om een beetje te kunnen verdienen aan de
cashewnoot heb je wel een paar hectare nodig.
Om het rendabel te maken vormen boeren
groepen. Als groep krijg je extra premie. Met
dat geld kunnen ze weer investeren. De boeren
vormen coöperaties op basis van vertrouwen.
Er zijn minstens vijf boeren nodig om een
groep te vormen. De totale productie in Burkina
Faso is 30.000 ton per jaar, maar elk jaar
komen er nog plantages bij. Het verbouwen
van de cashewnoot wordt gecombineerd met
het verbouwen van pinda’s of witte bonen.
Die planten ze onder de cashewnootbomen
om zo de grond optimaal te benutten.
Omdat het bio-gecertificeerde cashewnoten
zijn, wordt het niet gecombineerd met het
verbouwen van mais, omdat daar veel giftige
bestrijdingsmiddelen voor gebruikt moeten
worden en dat is schadelijk voor de noot.
Tegen de insecten worden biologische middelen
gebruikt. Dit is nodig omdat de insecten anders
in de noot kruipen. De insecten zuigen het sap
uit de noot. Rode mieren worden ingezet om de
insecten op te eten.
Fairtrade betekent ook een extra premie boven
op de standaard prijs. Met deze premie kunnen

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

Contactgegevens
Hoogeind 2a, 4143 LX Leerdam
Web:
www.levenmetstraling.nl
Mail:
info@levenmetstraling.nl
Hans van Santen (06 - 55 77 11 83)
Dennis Bruggeman (06 - 11 51 31 67)
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Raapwerk
Schuurwerk
Glad pleisterwerk
Sierlijstwerk
Sierpleister o.a. Spachtelputz
Voor wanden en plafonds

Kerkeland 14 4145 NE Schoonrewoerd

Tel: 0345-641751 – Mob. 06-12572739

de boeren investeren. De extra premie bestaat
uit 3 onderdelen: een deel is voor de coöperatie,
voor verbeteringen en studies. Een deel is voor
de boeren zelf, een extra beloning bij goede
prestaties en een deel wordt gebruikt voor het
investeren in bijvoorbeeld scholen en klinieken
in eigen dorpen. Zo helpen ook zij mee in de
strijd tegen armoede. Na het bezoek aan de
plantage rijden we naar de cashewnotenfabriek
waar de noten verwerkt worden. De noten
worden opgeslagen in een ruimte gemaakt van
klei en leem, hier blijft de temperatuur constant.
De noten worden gedroogd, ze verliezen dan
veel vocht. Een goede opslagruimte is erg
belangrijk voor de cashewnoot. De noot is
kwetsbaar. Als de noten niet koel worden
bewaard, trekt er een giftig zuur in de noot en
kan de noot niet meer worden gegeten. In de
zon wordt de noot giftig. Het is dus belangrijk
dat er genoeg geld is voor een goed gebouw
met goede ventilatie zodat de oogst niet wordt
aangetast. Als de noot gedroogd is, wordt hij
in een stoomoven gekookt om iets losser in de
harde schil te komen. Daarna moeten de noten
24 uur afkoelen.
In de fabriek werken voornamelijk vrouwen.
Iedere vrouw krijgt per dag een emmer noten
om te verwerken. De noten worden na het
stomen en afkoelen gekraakt. Dit gebeurt noot
voor noot(!) en moet heel voorzichtig gebeuren
omdat wij in Nederland graag hele noten in ons
bakje hebben. Hele noten leveren dus ook meer
geld op dan halve noten. Er werken twee mensen
aan een machine, een persoon kraakt de noot,
de ander sorteert de noot en de schil die eraf
valt. Na het kraken en sorteren gaat de noot
weer in de oven om het velletje los te weken.
Dit velletje wordt er daarna door de vrouwen
afgehaald. De noten worden gecontroleerd op
kleur en viezigheid. Er gaat een monster naar
laboratorium in de plaats Bobo, om te kijken
of ze echt biologisch zijn. Uiteindelijk komt op
de verpakking een code van de boer en van de
transformateur te staan en de datum waarop
de noten verpakt zijn. Dit is belangrijk voor
het fairtrade keurmerk. De cashewnoten gaan
in vacuümzakken in de vrachtauto en worden
vervolgens in containers via Ghana of Ivoorkust
naar Rotterdam verscheept. Het zouten van de
cashewnoten wordt in Nederland gedaan.
Voordat wij een nootje in onze mond stoppen,
hebben er minstens tien mensen aan
gewerkt. In Burkina Faso eten weinig mensen
cashewnoten, de noten zijn voor hen vaak te
duur om te kopen. De informatie van deze
morgen zet ons aan het nadenken; eten wij nu
nog steeds in een keer een bakje cashewnoten

leeg of denken we eerst na voor we nog een
handje pakken? Vinden we fairtrade duur, of is
het deze prijs waard?
Om 12.30u gaan we eten. We krijgen kip
geserveerd met rijst en een saus van tomaten,
de kippen hebben we deze morgen nog horen
kakelen voor ze geslacht werden. Na de
lunch vertrekken we naar een kraamkliniek
in Tageladougou. Onze chauffeur Serge
stuurt behendig de auto letterlijk vanaf de
verharde weg de rimboe in waarna we al vrij
snel aankomen bij de kliniek. Deze kliniek is
opgezet van het geld dat de fairtrade-boeren
hebben ontvangen om te investeren. Voor
omgerekend een euro kan de vrouw hier
bevallen en twee dagen verblijven. Het is
niet gebruikelijk dat een vrouw thuis bevalt.
De IC bestaat uit enkel een bed en een
plank met wat medicijnen. De bevallingstafel
heeft iets weg van de behandeltafel bij onze
huisarts. Om ons heen zien we opgedroogd
bloed; op het bed, op de babybedjes en op
de muren. Weer moeten wij constateren: wat
hebben wij het toch goed in Nederland. Toch
is dit al een levensreddende verbetering in
Burkina Faso. Mooi om te zien dat fairtrade een
zoveel groter effect heeft dan alleen voor de
cashewnotenboeren.

Stilliggende fabriek
Om 16.30u brengen we een bezoek aan de
grote cashewnotenfabriek Anatrans. Christine
en haar man hebben geïnvesteerd in dit bedrijf
toen ze nog in Burkina Faso woonden. Vanwege
het ontbreken aan goed management en geld
ligt de fabriek momenteel stil en hebben maar
liefst 2500 mensen tijdelijk geen baan. Het
merendeel van de werknemers was vrouw.
Een werknemer, mevrouw Drabo, geeft ons
een rondleiding door de fabriek. Zij is speciaal
naar de fabriek gekomen om haar verhaal te
vertellen. Ze vertelt ons hoeveel impact het op

de mensen heeft nu de fabriek stilligt. Mevrouw
Drabo en haar man zitten beiden zonder werk
en kunnen het schoolgeld voor de kinderen
niet meer betalen. Het schoolgeld bedraagt
omgerekend 12 euro per jaar per kind. Het
verdriet is in haar ogen te lezen en we worden
vervuld met medelijden, hoe kunnen wij helpen?
Ze vertelt ons dat veel vrouwen die in de fabriek
werkten het gevaar lopen in de prostitutie
te belanden om toch wat geld te kunnen
verdienen. Onder de indruk van wat we gehoord
en gezien hebben vervolgen we onze weg naar
ons nieuwe slaapverblijf in Bobo-Dioulasso
waar we vier nachten zullen verblijven. We
komen aan bij Centre D’Accueil Missionnaire,
een rustig terrein van de katholieke missie.
Na het eten relaxen we nog even en gaan om
22.00u naar bed.
Het vervolg en tevens de afsluiting van
mijn reisverhaal is te lezen in de volgende
Klepper. Wilt u een steentje bijdragen of hebt
u interesse in meer informatie? Kijk dan op
www.woordendaad.nl of neem contact op met
eerlijkevrouw@woordendaad.nl

Jaarlijkse
krakelingen
verkoop
Ook dit jaar organiseert de zendingscommissie
van de Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
op 1 en 2 juli 2015 de verkoop van de echte
Heukelumse kralingen. De krakelingen zullen
overdag en 's avonds huis aan huis worden
verkocht in heel Schoonrewoerd.
De
opbrengst
van
de
krakelingen
komt ten goede aan de GZB en in het
bijzonder
het
project
"Deelgenoten".
In dit project is de gemeente Schoonrewoerd
verbonden aan de familie Haasnoot die in ZuidSoedan evangelisatiewerk verricht.
Meer informatie is te vinden op http://www.
gzb.nl/staf/jaap-en-mirjam-haasnoot.
Hartelijke groet,
Zendingscommissie Schoonrewoerd

Sjanet Schipper

Restafvalinzameling Schoonrewoerd Van Afval Naar Grondstof (VANG)!
De restafvalcontainer van een groot gedeelte
van de inwoners van Schoonrewoerd is op
vrijdag 12 juni voor het laatst geleegd. Nadat
de container geleegd was, is deze eenmalig
gewassen en voorzien van een sticker
‘herbruikbaar afval’. Nu is de container alleen
nog geschikt voor pmd-afval. Pmd-afval staat
voor lege verpakkingen van Plastic, Metaal en
Drankenkartons. Het overblijvende restafval
wordt naar de nieuwe ondergrondse containers
gebracht.
De bewoners van de Dorpsstraat hebben in
week 25 een 4de mini container voor pmdafval gehad. Deze bewoners houden ook hun
restafvalcontainer en hoeven hun restafval dus
niet weg te brengen naar de ondergrondse
container. Reden hiervan is dat er voor deze
bewoners geen geschikte locatie binnen de
met de gemeente afgesproken 200 meter
loopafstand gevonden is.
Nadat de pmd-afvalstroom via nascheiding
weer van elkaar gescheiden is, wordt het
afval door een verwerker klaar gemaakt om
hergebruikt te worden. Dit is goed voor het

milieu, omdat er minder grondstoffen gebruikt
hoeven te worden en het afval wordt hierdoor
ook niet verbrand.
Voor de bewoners die in november 2014 een
nieuwe minicontainer met oranje deksel voor
pmd-afval hebben gehad, blijft de inzameling
zoals deze was. Deze bewoners hoeven het
restafval niet naar de ondergrondse containers
voor restafval te brengen. De twee locaties
(Anthoniuswerf en Prinses Amaliastraat) die
door diverse omstandigheden nog niet geplaatst
konden worden zijn inmiddels geplaatst.
Voor meer informatie over VANG en voor
bijvoorbeeld wat er wel en niet onder
pmd-afval valt, kunt u kijken op onze website
www.waardlanden.nl. Ook kunt u via ons mail
adres info@waardlanden.nl een welles/nietes
overzicht aanvragen. Heeft u geen internet,
dan is het mogelijk om een papieren versie van
het overzicht aan te vragen via 0183-681111.
Kees van Baalen
bedrijfsleider Reinigingsdienst Waardlanden

Vlag en wapen van Schoonrewoerd
Ons mooie dorp Schoonrewoerd was tot
1986 een zelfstandige gemeente met een
eigen gemeentewapen uit 1816, maar
waarschijnlijk veel ouder en met een
gemeentevlag, die werd ontworpen in
1969. Nadat de gemeente Schoonrewoerd
in 1986 bij Leerdam was gevoegd leidden
wapen en vlag een sluimerend bestaan. De
laatste jaren kwamen ze weer tot leven.

ontmoeting met Hans van Heijningen, die
tussen 1952 en 1973 in ons dorp woonde als
zoon van de toenmalige huisarts.

Hoe het begon en waar dat toe leidde…
Open Deuren Dag 2014, daar begon het mee.
Gijs Kool had mij getipt dat ik rond 10.00 uur
’s morgens bij Uppelschoten aan de Kerkweg
moest zijn om het hijsen van de vlag mee
te maken als symbolisch begin van de Open
Deuren Dag Schoonrewoerd. Niet zomaar een
vlag: de vlag van de voormalige gemeente,
maar nu ‘het dorp’ Schoonrewoerd. Ik was er,
later dan de bedoeling was, en samen met Ad
de Jong werd de vlag gehesen en uitgevouwen,
want er was geen wind, dus om de afbeelding
te kunnen zien moest er wat hulp geboden
worden. Ik schoot bijgaande foto. Later op
diezelfde dag zat ik in de tuin bij Floor en Dineke
Brouwer op Overboeicop en vertelde wat ik zoal
had gedaan en gezien. Toen ik vertelde over de
vlag, vroegen ze mij of ik wist dat de ontwerper
van die vlag een echte Schoonrewoerder was.
Nee, dat wist ik niet. Hij woont inmiddels
niet meer in Schoonrewoerd, maar Floor en
Dineke hebben nog goed contact met hem. De
ontwerper van de vlag van Schoonrewoerd…
leuk voor een interview. Zo leidde dat tot een

vlaggen. Opoe Ten Brink had een televisie, wij
niet, dus televisiekijken was iets bijzonders.”
“Die vlaggen maakten iets bij mij los, dat
intrigeerde mij en heeft me eigenlijk mijn hele
leven bezig gehouden. Enkele jaren later zag ik
bij boekhandel Van Kralingen in Leerdam een
boekje over vlaggen: ‘Nederlands Vlaggenboek’,
door Klaes
Sierksma, over vlaggen van
Nederlandse dorpen en steden. Ik kocht het.”
“Vlaggen zijn meer dan kleurige doeken
wapperend in de wind, dat had ik al begrepen.
Maar dat er zoveel geschiedenis en beschrijvingen achter vlaggen zitten, dat dat zelfs in een
boekje is uitgegeven, dat wist ik toen nog niet.
Schoonrewoerd stond er echter niet in. Toen
besloot ik toenmalig burgemeester P. Visser
te benaderen of een gemeentevlag ook niet
iets was voor Schoonrewoerd. Na aanvankelijk
enige aarzeling voelde hij er wel voor. En ik
begon ideeën op papier te zetten. In het boekje
ontdekte ik ook de gemeentevlag van Leerdam,
die naar het mij voorkwam, hetzelfde beeld
droeg als het wapenschild van Schoonrewoerd.
In de vlag heb ik de rood-geel gekanteelde banen

Heraldiek en banistiek
Hans van Heijingen ontvangt ons bij hem thuis
in Utrecht. In korte tijd zitten we aan de koﬃe
en begint Hans te vertellen. “Als kind zag ik
bij Opoe Ten Brink op tv een rapportage met

DJS KLUS
TOTAAL

VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

Voor Rieten- en Pannendaken

O.A. GESPECIALISEERD
IN RENOVATIE BADKAMERS
EN TOILETTEN

De volgende diensten kunnen wij leveren:
• Camera inspectie incl. vegen en rapportage
• Het verwijderen van nesten e.d.
• Het vegen van uw kanaal
• Vonkenvanger leveren en plaatsen
• Uw schoorsteen opvoegen en het loodwerk
vernieuwen
• Een schoorsteenkanaal leveren en plaatsen
• Het frezen van een kanaal

TEVENS LEVERING SANITAIR,
TE BEZICHTINGEN IN SHOWROOM

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

Horndijkstraat 6 | 4141 EK Leerdam
Telefoon: 0345 79 52 44
Mobiel: 0642 41 05 32
info@denhartogschoorsteenvegers.nl

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

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

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

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

dit wapenbeeld en deze vlag bij elkaar horen.”

uit het wapen van Schoonrewoerd in gewijzigde
vormen verwerkt,” vervolgt Hans. “Dus op de
vlag staat het wapen van Schoonrewoerd?”
concludeer ik. “Ik wist niet eens dat
Schoonrewoerd een eigen wapen had.” “Nee,”
corrigeert Hans mij, “Ik heb het wapenbeeld
als basis gebruikt voor mijn ontwerp. Wapens
horen niet op vlaggen thuis, al zie je dat nog
weleens: ze zijn evenals de vlag ‘drager’ van
plaatselijke symbolen. En (plaats)namen
zijn al helemaal uit den boze voor een vlag.”
We beginnen even een stapje terug. In
vroeger tijden droegen steden, edellieden en
belangrijke kerkelijke leiders een wapen, een
wapenschild als persoonlijk herkenningsteken.
Op zo’n wapenschild waren afbeeldingen
zichtbaar die weer te maken hadden met
de stad, de landstreek, het beroep of de
liefhebberij van de drager, of bijvoorbeeld een
uitleg van zijn familienaam. De achtergronden
van die wapenbeelden gaan vaak ver terug
in de geschiedenis. Alle kennis over die
wapenschilden noemen we heraldiek (van
heraut) of wapenkunde. De kennis over
vlaggen noemen we ‘vexillologie’ (van het
latijnse ‘vexillum’= vaandel) of banistiek,
van
banier
of
gewoon
vlaggenkunde.
Vaak werd dat wapenbeeld omgewerkt in een
vaandel of vlag. Daarop passen geen kleine
details, dus zo’n wapenbeeld werd dan in het
ontwerp vaak vereenvoudigd tot een duidelijk
herkenbaar beeld. “Een mooi voorbeeld zie je
in het wapenbeeld van Amsterdam. Daaruit is
het zwart en rood en de drie kruisen gehaald
als basis voor de vlag. In het wapen van
Amsterdam zien we een verticale zwarte baan
(een paal) met drie schuinkruisjes. In een
vlag werkt zo’n baan met kruisjes horizontaal
misschien beter en zo ontstond de Amsterdamse
vlag met horizontale banen. Een eenvoudig
vlagpatroon en toch is het heel duidelijk, dat

Het wapen van Schoonrewoerd
Terug naar Schoonrewoerd: het wapen van
Schoonrewoerd was de basis voor het ontwerp
van de vlag. “Het wapen is te zien in het middelste
raam van het voormalig gemeentehuis op de
Dorpsstraat in Schoonrewoerd, compleet met
de oﬃciële schildhoudende leeuwen en kroon,
die echter voor de vlag geen rol spelen omdat
ze geen rechtstreeks herkenningsteken zijn.
De glas-in-lood afbeelding is het beste te zien
als je binnen staat en naar buiten (tegenlicht)
kijkt.”
Het wapen van Schoonrewoerd is
op 24 juli 1816 bevestigd: dat wil zeggen
dat het wapenbeeld toen is beschreven
en vastgelegd in het registratiesysteem.
Maar
het
wapenbeeld
is
nog
ouder.
Men vermoedt dat het wapen oorspronkelijk
komt van het geslacht Van Arkel, waarop we
de kantelen ook in rood zien, maar dan rood
op zilver ofwel ‘wit’. Je ziet dat motief in meer
wapens in de dorpen om ons heen: steeds
met andere kleuren, maar wel steeds diezelfde
gekanteelde balken:
Leerbroek, HoogBlokland, Hoornaar, Oosterwijk, Kedichem, e.a.
In dat boekje van Sierksma wordt gesproken
over de Heerlijkheid Ter Leede. Het wapen
zou met deze Heerlijkheid te maken hebben.
De stad Leerdam heeft een stadspoort in haar
wapen, zoals zoveel steden dat hebben. Maar
voor de stadsvlag is Leerdam te rade gegaan
bij een afbeelding uit 1651, uitgegeven door
Pieter Post. Op deze afbeelding zien we de
begrafenis van prins Frederik Hendrik in 1647
met daarin een gele vlag met twee gekanteelde
rode banen, die werd aangeduid als de ‘vlag
van Leerdam’. Leerdam was in de 17e eeuw een
graafschap, toebehorend aan de Oranjes. Al
met al was de keuze van de gemeente Leerdam
voor haar huidige vlag volkomen verantwoord.
De vlag van Schoonrewoerd
Ik was pas twintig en woonde in Schoonrewoerd
toen ik het plan opvatte om een vlag voor
Schoonrewoerd
te
ontwerpen.
Eigenlijk
wilde ik een vlag, gelijk aan het wapen van
Schoonrewoerd: geel met twee gekanteelde
rode banen, maar dat had Leerdam al. Toen
heb ik een aantal variaties gemaakt. Ik legde
mijn ontwerpen voor aan burgemeester Visser.”
De magistraat voelde eerst niet zoveel voor
een eigen gemeentevlag, maar schakelde toch
vlaggenkundige Klaes Sierksma (1918-2007)
in (de schrijver van het boekje) en ze kozen
een van mijn voorstellen uit: gele achtergrond,
met langs de stok een gekanteelde, rode
verticale baan.

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

Vlietskant 23 – 25
Telefoon: 0345 – 612786

4141 CK Leerdam
Fax: 0345 - 614470

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

vlag van Hei- en Boeicop is een ontwerp van
Sierksma, met de banen uit het wapen plus
een kroon met parels. Voor Lexmond maakte
Hans het basisontwerp, dat wederom op
voorstel van Sierksma licht werd aangepast.
Dat ontwerpen heeft Hans bewust als hobby
gehouden en meer niet. Hans heeft in de
afgelopen veertig jaar contacten opgebouwd
met andere gepassioneerde ontwerpers.
“Mensen die onbaatzuchtig, maar zeer
professioneel werken, buiten geldelijk gewin
om. “ vertelt Hans met trots. Vanuit zijn
interesse in de kerkgeschiedenis heeft Hans
ook studie gemaakt van de kerkelijke heraldiek.
Als medewerker voor het Katholiek Nieuwsblad
heeft
hij
vele
bisschoppelijke
wapens
beschreven en kreeg zo ook ontwerpopdrachten.
Inmiddels heeft hij contacten over de hele
wereld en heeft hij ook gepubliceerd in
Franse, Duitse en Belgische bladen over
gemeentewapens
en
bisschopswapens.
Op voorstel van Klaes Sierksma werd daaraan
een blauwe baan toegevoegd met daarin een
gele vijfbladige herenkroon, verwijzing naar de
Vijf Heren die de regio haar naam gaven. Op
16 mei 1969 werd de vlag vastgesteld. “Ik was
erbij toen de vlag voor de eerste keer werd
gehesen.”
Vlaggen ontwerpen, een passie
Het is niet bij dat ene ontwerp gebleven. Ook
de vlag van Everdingen is een ontwerp van
de hand van Hans van Heijningen. We zien er
de Huibert, de blauwe band, in terug en de
herenkroon en in het uitwaaiende gedeelte
van de vlag de gele en zwarte schuine banen
die het wapen van Everdingen vormen.
Burgemeester Visser was ook burgemeester
van Hei- en Boeicop en van Lexmond en die
kregen daardoor ook een gemeentevlag. De

Op de kast staan kleine vlaggetjes, ik schat toch
zeker een vijftiental. Allemaal ontworpen door
Hans van Heijningen. Voor waterschappen,
gemeenten en speciale gelegenheden. “Het is
een hobby,” zegt Hans glimlachend,” ik hoef er
niet aan te verdienen. Het gaat me om het plezier,
om het in stand houden van een oud gebruik,
het conserveren van een rijke geschiedenis.”
“Dan is het heel leuk als zo’n vlag ‘herontdekt’
wordt en in ere hersteld, zoals tijdens die Open
Deuren Dag in Schoonrewoerd.” Dat de vlag
van Hans van Heijningen nog maar vaak mag
wapperen.
Jolanda Lemcke

Welkom in
(Spirituele)
Boekhandel

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

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

Drs. B.J(Jan) Schuitemaker, RL-C
Dorpsstraat 30
4145 KC Schoonrewoerd
tel: 0345-648106 of 06-13703549
email: info@thecareercoach.nl
website: www.thecareercoach.nl
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Jaarmarkt Schoonrewoerd 2015
Wat ernaar uitzag een druilerige dag te
worden, viel reuze mee. Mooi weer op de dag
na Hemelvaart, waar Schoonrewoerders en
inwoners van omliggende dorpen de Jaarmarkt
bezochten. Een koude ochtend waar de
handelaren al om 6:00 uur op het dorp waren
om hun koopwaar uit te stallen.
Zo rond een uur of acht is de markt begonnen
en begon ook gelijk de zon er lekker door
te komen. Een grote mensenmassa was in
Schoonrewoerd te vinden en ze konden terecht
voor de verschillende versnaperingen en
koopwaar. Tevens kon de traptechniek worden
getest door het stropdasschieten. Drie van de
zes keer op de stropdas en door naar de finale.
Ook de krachten werden getoond door de Kop
van Jut vijf van de zes pogingen naar boven te
slaan en ook dan ging je door naar de finale.
Veel deelnemers en ook veel finalisten. De
Kop van Jut is zelf gebouwd door een aantal
leden van het marktcomité en deze werd dan
ook vol trots getest. Tijdens de markt werd
eenieder vermaakt door een dweilorkest welke
door het dorp liep. Voor de allerkleinsten was
er tweemaal een poppenkastvoorstelling in de
muziektent op het dorp.
Na 13:00 uur ging iedereen weer inpakken
en werd de Dorpsstraat gebruikt voor een
hindernisbaan. Hierbij moest je eerst als
een aap naar de overkant slingeren, voor
brandweerman spelen door water naar de
overkant te brengen, net als Tiger Woods
een hole in one slaan, een driepunter maken
zoals Michael Jordan en scoren als Robin van
Persie. Dit alles ging op tijd en er waren twee
runs, de tijden werden opgeteld en hieruit
volgde de winnaar. Na het eten was er een
hardloopwedstrijd. Niet zoals vorig jaar naar
de Blauwbijl en terug, maar nu alles op de
Dorpsstraat. Zo is er ook meer te zien voor het

publiek. De jongeren t/m 12 jaar drie rondjes
en de ouderen vier rondjes. Als hindernis was er
een zandbaan, deze was al neergelegd voor het
touwtrekken. Het touw voor het touwtrekken
werd weer van stal gehaald en dit gebeurde in
twee categorieën: een groep van vier personen
van meer en minder dan 300 kilo. Tijdens het
touwtrekken werden er loten getrokken van de
grote verloting.
Zo rond 21:00 uur kon alles worden opgeruimd
en ging de muziek in het café ook uit. Rond
23:00 uur was het dorp weer vrij en werd er
schoongeveegd. Zaterdag om 6:00 uur stonden
er negen vrijwilligers klaar om het gehele dorp
schoon te maken en het grind te harken.

Zoals u leest is er veel te doen geweest
tijdens de Jaarmarkt. Dit kan alleen door veel
sponsoren. Daarom zijn we de sponsoren
dankbaar dat we dankzij hen er een mooie dag
van kunnen maken. Het weer speelde uiteraard
ook mee.
Rest ons nog te melden dat de markt volgend
jaar op 6 mei is en danken we u voor uw
deelname.

COMPLETE VOET BEHANDELING
OOK BIJ U THUIS

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

Behandelingen
Ȉ Nagels knippen
Ȉ Nagel omgeving reinigen
Ȉ Eelt verwijderen
Ȉ Ingroeiende nagels en kloven
Ȉ Likdoorns verwijderen
Ȉ Verdikte kalk of schimmel nagels
Ȉ Diabetische en reumatische voet
Locatie

Overheicop 1,
Schoonrewoerd

Bel voor een afspraak
06 - 19 29 27 49

TOT ZIENS
T: 06–19292749 | E: pedicuremetzorg@hotmail.nl | A: Overheicop 1, Schoonrewoerd | OOK BIJ U THUIS

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

Jaarmarkt
2015

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

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

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

Bij handelsonderneming Hans Horden kunt u terecht voor alle nieuwe en
gebruikte tuin- en parkmachines. Ook verricht ik reparaties en onderhoudsbeurten tegen een zeer scherp uurtarief. Tevens verhuur ik minigravers,
stenenknippers en trilplaten.
Geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag, maar u kunt uiteraard ook ’s avonds langskomen. Kom
gerust eens langs en ontvang geheel vrijblijvend een scherpe offerte.
Dealer van:

Samac
Bertolini
Rotec
Castelgarden
Makita

*
*
*
*
*
*
*
*

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

Trouwbeurs

te beantwoorden. Meters gestylde tafels geven
de bezoekers enorm veel inspiratie voor de
aankleding van de dinertafel. Bezoekers die
even willen bijkomen van alle indrukken kunnen
terecht op het gezellige foodplein. Bij de uitgang
staat een goed gevulde goodybox klaar met
alle informatie van de leveranciers. Perfect om
thuis alles nog eens rustig door te nemen en na
te genieten van een sprookjesachtige beurs vol
prachtige ideeën voor de mooiste dag.

Weddingplanners Gerina van Gelder en
Eline Koemans presenteren onder de
naam ‘Jullie Feestje’ een trouwbeurs in
een compleet nieuw jasje. ‘Jullie Feestje’
is geen standaard beurs in een hal met
kraampjes en vloerbedekking maar is in
een stoere locatie en daagt leveranciers
uit om al hun creativiteit te gebruiken om
zichzelf zo goed mogelijk te presenteren.
De allereerste versie van ‘Jullie Feestje’
houden de weddingplanners Gerina en
Eline op 9 en 10 oktober in De Schaapskooi
in Ottoland.

De beurs ‘Jullie Feestje’ is op vrijdag 9 oktober
2015 van 16.00 uur tot 21.30 uur én op zaterdag
10 oktober 2015 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Het event vindt plaats in De Schaapskooi, A89,
Ottoland. Tickets zijn te bestellen voor € 15,00
per stuk. Tot 1 augustus ontvang je via de site
een vroegboekkorting van € 5,-.
Tickets en meer informatie over Dé droombeurs
voor bruidsparen vind je op: www.julliefeestje.nl
Blijf op de hoogte rondom alle ontwikkelingen van
‘Jullie Feestje’ via de speciale Facebookpagina:
www.facebook.com/julliefeestje

EHBOvereniging
Hierbij
meldt
de
EHBO-vereniging
Schoonrewoerd
dat
de
Automatische
Externe Defibrilator (AED) die al jaren naar
tevredenheid stond bij Café/Eetsalon
De
Zwaan aan de Dorpsstraat 5 is verplaatst
naar het Partycentrum Schoonrewoerd Kon.
Julianastraat 22 in Schoonrewoerd.

Initiatiefnemers Gerina van Gelder (wedding
planner bij VierJeGeluk in Alblasserdam) en
Eline Koemans (weddingplanner bij Feline
Wedding & Events in Schoonrewoerd) vonden
het hoog tijd om het fenomeen trouwbeurs
naar een nog hoger niveau te brengen en
professioneel te vernieuwen tot een plaats vol
inspiratie.
Tijdens de beursdagen zijn veel interessante
workshops. Zo hebben bezoekers ieder uur de
kans om een bruidsboeket te vangen. De bruid
in spé die het boeket vangt, staat direct een
grote verrassing te wachten. Aan een theetafel
zitten experts klaar om vragen van bezoekers

De AED is nu 24 uur per dag 7 dagen in de
week beschikbaar voor diegene die gestuurd
wordt om hem op te halen om een persoon
met een op hol geslagen hart stil te zetten door
middel van een stroomschok.
De EHBO-vereniging Schoonrewoerd start
een nieuwe reanimatie/AED cursus op de
woensdagen 23 september en 7 oktober
(beide avonden les) van 19.30 tot 21.30 uur
in het partycentrum Schoonrewoerd, de kosten
bedragen € 40,00 (incl. lesboekje, diploma en
koffie).
Wij verzorgen ook herhalingslessen namens
de Hartstichting
in het voor- en najaar.
Voor meer informatie kunt u bellen naar de
heer Pluimers op 06-22525793 of mailen naar
ehboschoonrewoerd@kpnmail.nl .

Open eettafel voor onze
ouderen, wat een heerlijkheid!
Voor de eerste keer schaarden wij, Hans en ik,
ons bij de ouderen van ons dorp om deel te
nemen aan de open eettafel, welke maandelijks
georganiseerd wordt door Het Ouderencontact.
Vanaf de leeftijd van 60 jaar mag men mee-eten
(dus ik hoorde er eigenlijk nog niet bij, maar
als vrouw van een leeftijdsgerechtigde mocht
dat wel).
Elke maand komen tussen de 30 en de 40
mensen genieten van een drie-gangen maaltijd,
welke bereid is in de keuken van het Dorpshuis,
voor de prijs van 6 Euro per persoon. Naast
dat het eten erg goed is, is het ook nog eens
ontzettend gezellig.

Zonnige kijk op Zorg
In de zorg gebeuren mooie dingen. Dat komt
niet alleen door de inzet van professionals, maar
zeker ook door de hulp van mantelzorgers.
Onder het mom van ‘Zonnige kijk op Zorg’
nodigt Rivas Zorggroep mensen uit iemand in
het zonnetje te zetten. Tot en met september
zet Rivas iedere week iemand die altijd voor
een ander klaarstaat in ’t zonnetje als dank
voor zijn/haar hulp.

De tafels zijn gezellig gedekt en de tafelindeling
is willekeurig, dus je kunt gaan zitten waar je
wilt. De ene keer kun je dus kiezen voor het
ene gezelschap en de andere keer voor het
andere.
We hadden ook mensen gevraagd die ook al
op leeftijd zijn, maar die nog twijfelen om naar
zo’n bijeenkomst te gaan. Zij denken dat ze
daar nog véél te jong voor zijn, of ze denken
dat er alleen maar over medische zaken en
ziektebeelden gesproken zal worden.
Niets van dat al is mijn gevoel geweest.
Ondanks dat ik de jongste was, heb ik mij niet
anders gevoeld, en er is in het gezelschap waar
ik mij bij gevoegd had geen één ziektebeeld
over tafel gegaan. Wél leuke gesprekken en
boeiende onderwerpen. Want mensen van een
zekere leeftijd hebben véél meegemaakt in
hun leven, en als je de juiste vragen weet te
stellen, dan kunnen er mooie verhalen verteld
worden. Het Utrechts volkslied werd zelfs nog
ingezet, én we hebben heerlijk gelachen.
Hoe fijn kan het zijn om dit met elkaar te delen,
lekker te eten en ‘s avonds niet te hoeven
koken.
De volgende keer kunnen we niet, zijn we met
andere fijne dingen in de weer, maar in mei zijn
we er weer bij. En ik daag de twijfelaars uit om
het ook eens te proberen, het is genieten!
Dank aan Het Ouderencontact,
met vriendelijke groet
Akkie Langerak

Mensen die iemand kennen die altijd voor
hen (of een ander) klaarstaat kunnen diegene
vanaf maandag 15 juni voordragen voor de
campagne Zonnige kijk op Zorg. Zij kunnen
via de actiewebsite www.zonnigekijkopzorg.nl
aangeven waarom iemand een bos bloemen
verdient. Dat kan de buurvrouw zijn omdat
ze regelmatig eten komt brengen. Of een
familielid omdat die ook ’s nachts bereikbaar
is. Maar ook een professionele zorgverlener
kan in het zonnetje worden gezet.

Collecte
Epilepsiefonds
De collecte heeft het mooie bedrag van 644,99
euro opgebracht.
Een ieder hartelijk bedankt!
met vriendelijke groet van
Aartje Vuurens

De groen(t)e
bladzijde
Deze bladzijde laat u kennismaken met
mooie groenten en ingrediënten uit ons dorp.
De zomer geeft ons sperziebonen vers uit
de tuin of bij de groenteboer vandaan.
En enkele recepten die snel klaar zijn.
Voorgerecht of als lunch met wat extra sla
Sperziebonensalade met olijven

uitje, kappertjes, in ringetjes gesneden olijven,
de geperste of geraspte knoflook en een
scheutje olijfolie. Meng alle ingrediënten en de
bonen door elkaar. Maak op smaak met zwarte
peper en een tot twee theelepels balsamico
azijn.
Het testpanel vond dit lekker, rijk van smaak. In
het gerecht zat 150 gram feta verwerkt, op hun
verzoek is dat nu 100 gram geworden in het recept.
Ook goed mee te nemen naar een buffet waarbij
iedereen een gerecht meeneemt. Gebruik dan
gebroken boontjes, zodat de vulling goed
tussen de bonen verdeeld blijft. Schep je thuis
op, dan is een hele boon mooier.
Een hoofdgerecht snel klaar (als de sperziebonen
al gaar zijn of uit de vriezer komen)
Sperziebonen in rode pasta saus

Voor 4 personen:
500 gram sperziebonen
100 gram feta kaas (plak bij Dagwinkel) of
geitenbol (Verkroost op maandag)
10 zongedroogde tomaatjes op olie (Dagwinkel)
1 kleine ui
2 theelepels kappertjes (Dagwinkel)
20 zwarte olijven (Dagwinkel)
2 tenen knoflook
scheut olijfolie
gemalen peper naar smaak
klein scheutje balsamico azijn
Punt de sperziebonen en was ze. Kook de
sperziebonen beetgaar, dus nog frisgroen. Spoel
ze direct onder de kraan zodat ze afkoelen.
Doe in een grote schaal: de verkruimelde kaas,
in reepjes gesneden tomaatjes, fijngesnipperd

Voor 4 personen:
500 gram sperziebonen
2 potten rode saus Everyday zonder gehakt
(Dagwinkel)
400 gram rundergehakt
1 rode paprika
2 tomaten
naar smaak oregano
Maak de sperziebonen gaar en warm. Gebruik
gebroken sperziebonen of snijd ze in drieën.
Rul het gehakt in een grote pan, ik koos voor
de grote braadpan.

ADVIES-VERHUUR-REPARATIE-LEVERING-ONDERHOUD-SERVICE

Maak nu een afspraak voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt.

GRATIS haal en brengservice van u tuinmachines.

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

Snijd de paprika en de tomaten in blokjes.
Doe alle ingrediënten bij het gehakt, maar
eerst maar 1 pot rode saus. Roer door.
Voor de liefhebbers van een vochtige stoofpot,
doe er net zoveel van de tweede pot saus bij
tot het de juiste dikte heeft. Proef af en eet
smakelijk.

In een hoofdmaaltijd met witte rijst
Sperzieboontjes met tomaat en sambal

Het testpanel miste de pasta in de saus (2
potten gebruikt). Daarom de tip om minder
saus uit de pot te gebruiken en wellicht een
klein beetje maiskorrels of doperwten toe te
voegen voor meer vulling. De smaak is goed
tot mild, dus de oregano mag er zeker in.
In een hoofdmaaltijd, lekker met gebakken
aardappelschijfjes
Gewokte sperziebonen met spekreepjes
Voor 4 personen:
Voor 4 personen:
600 gram sperziebonen
1 ui
1 teentje knoflook
1 eetlepel olie
2 theelepels sambal
1/4 tablet tuinkruidenbouillon
4 stevige tomaten
2 eetlepels ketjap

600 gram sperziebonen
125 gram spekreepjes
eventueel peper
Was de sperziebonen, snijd de uiteinden eraf
en breek ze doormidden. Kook ze 10 minuten
voor.
Verhit een wok en bak hierin de spekreepjes
krokant. Voeg de uitgelekte boontjes toe en
wok nog ongeveer 10 minuten.
Eventueel een beetje peper toevoegen. Zout
is niet nodig, want de spekjes zijn voldoende
zout.
Het testpanel is dol op spekjes. Alles smaakt
goed met spekjes, ook deze bonen.

Was de sperziebonen, snijd de uiteinden eraf en
breek ze doormidden. Overgiet ze met kokend
water en laat ze 10 minuten in het hete water
staan. Daarna afgieten.
Pel en snipper de ui en de knoflook.
Los de bouillontablet op in 1 ½ dl water.
Verhit de olie in een wok. Bak hierin de uien knoflooksnippers met sambal ongeveer 1
minuut. Roerbak de sperziebonen even mee.
Doe de kruidenbouillon erbij en laat alles
ongeveer 10 minuten zachtjes koken (zonder
deksel).
Schep de stukjes tomaat en de ketjap erdoor
en het gerecht nog ongeveer 3 minuten
verwarmen.
Het testpanel vond dit een pittig recept. Voor
wie niet van sambal houdt, zouden Italiaanse
kruiden een goed alternatief zijn. Denk aan
oregano, basilicum, rozemarijn en een beetje
salie.
Het testpanel at hier gewokte kip bij, waar een
beetje sojasaus over gedaan is.
Gerda van Buuren en Marian Bosma

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

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

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

x
x
x

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

Oók uw woning succesvol
verkopen?
De 1e stap is een
GRATIS waardebepaling
door de makelaars van
Van den Berg!

T. 0345 – 599 394 / @vandenbergmakelaars.nl

WWW.VANDENBERGMAKELAARS.NL

1. Naam:
Karin Dijkers-Witt
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

Adres: Dorpsstraat 14-16.
Geboortedatum:16-10-1976.
Geboorteplaats: Nieuwland.
Beroep: Mondhygiëniste en operatieassistente chirurgie (in ruste).
Getrouwd met: Menno Witt.
Kinderen: zoon Jurjen, dochter Lauren en
dochter Marlie.
Huisdieren: 3 poezen, 2 konijnen en een
gup.
Hobby’s: lezen.
Leuk in je werk: motiveren van patiënten.
Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: niets
Lievelingsmuziek: allerlei genres, van
pop, klassiek , blues etc.
Wat voor soort TV-programma’s
vind
je
leuk/interessant:
goede
serie zoals Homeland, actualiteiten en
reisprogramma’s.
Favoriete lectuur/boeken: Nederlandse
literatuur met een stukje geschiedenis erin
verwerkt of een goede thriller.
Doe je aan sport, zo ja welke sport:
sinds kort vrouwenvoetbal bij HSSC ’61.
Lievelingseten: Italiaans.
Mooiste auto: geen.
Mooiste/leukste vakantieland:
we
hebben, voordat we kinderen kregen,

19.

20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.

27.
28.

verschillende werelddelen als backpackers
bezocht. Maar Syrië was erg bijzonder.
Zeer vriendelijke en gastvrije mensen en
prachtige oudheden. Het is verschrikkelijk
om te zien hoe de Syrische mensen van
het ene regime in het andere belanden,
met alle gevolgen van dien.
Favoriete
vakantiebesteding:
rondreizen in een land en met de bevolking
in contact komen.
Wat vind je van politiek: interessant.
Welke krant lees je en waarom juist
deze: AD rivierenland, met name ook
voor regionieuws.
Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen: door het huis waar we
nu wonen.
Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: ik probeer, waar ik kan,
mijn steentje bij te dragen.
Mooiste plekje in Schoonrewoerd: de
Wiel.
Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
Schoonrewoerd is prachtig!
Wat mis je in Schoonrewoerd: niets,
fijn dat er nog zoveel winkels aanwezig
zijn!
Leuk
aan
Schoonrewoerd:
Schoonrewoerdse markt.
Wat vind je vervelend en waarom: het

29.
30.

31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.

49.

achterlaten van rommel op straat.
Waar ben je trots op: op mijn man en
kinderen.
Waar heb je spijt van: dat ik na het
afstuderen niet een jaar werkervaring in
het buitenland heb opgedaan.
Wie bewonder je het meest en waarom:
mensen die hun dromen najagen, wat die
dromen ook mogen zijn.
Wat is je hartenwens en waarom: lang
gezond blijven, je weet pas wat je mist als
het niet meer vanzelfsprekend is.
Voor het laatst gehuild: vorig jaar.
Leukste jeugdherinnering: vakanties
met het gezin.
Droomvakantie: met de kinderen op
safari.
Wie wil je nog eens ontmoeten: ?
Waar
maak
je
je
boos
over:
oneerlijkheid.
Waar ben je blij mee: met mijn man en
drie lieve kinderen.
Waar heb je moeite mee: vroeg naar
bed gaan.
Welke hoop koester je: gezond oud
worden.
Goede eigenschap: eh... hulpvaardig.
Slechte eigenschap: ongeduldig.
Waar voel je je het meest bij
betrokken: bij mijn familie en vrienden.
Waar maak je je het meest zorgen
over: situatie in de huidige wereld.
Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: geen idee.
Gouden tip voor de Klepper: ga zo door.
Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten:
alles staat hier vermeld.
Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd
zou zijn: een oplossing zoeken voor de
snelheid op de Dorpsstraat.
Vraag van Petra Boogaard (50 vragen
vorige keer): word je ´s ochtends
wakker van je wekker of van de haan
van de buren? De haan hoor ik bijna nooit,
maar wel het blaffen van de honden.. Dus
de wekker hebben we nog steeds nodig.

50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Marcel Boor.
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: Wanneer komt er
voor Maureen een pony in de tuin?

Ouderenkontakt
Schoonrewoerd
Met de bus een gezellige dag erop uit met de
ouderen van Schoonrewoerd.
We arriveerden om 8.15 uur bij het
Partycentrum; daar was het al gezellig druk.
De gezichten stonden allen vrolijk hoe kan het
ook anders, we gaan uit!
Maar voor we op de bus stapten las Ds. van
Binsbergen een stukje uit de Bijbel over
Pinksteren en ging ons voor in gebed. Goed
8.30 uur vertrokken we richting Noord-Holland.
De Zaanse Schans was onze bestemming.
De reis verliep voorspoedig. Daar aangekomen
hebben we heerlijk koﬃe gedronken met gebak
naar keuze. Daarna kon eenieder erop uit om
zoveel mogelijk te bezichtigen. De zon was ons
goed gezind en de stemming zat er goed in.
Om 12.00 uur stapten we weer in de bus en
gingen richting Bergen aan Zee.
Daar wachtte ons een heerlijke koﬃetafel. Na
de maaltijd was er nog even de gelegenheid
om de Noordzee te bewonderen. Daar werd
gretig gebruik van gemaakt want zon, zee en
strand dat is toch genieten?
Toen met de bus richting Alkmaar. Vanaf de bus
een kleine 5 minuten lopen naar het Hollands
Kaasmuseum. Er werd een gids opgetrommeld
en met zijn allen gingen we naar de eerste
verdieping, want daar werd een film getoond
over hoe vroeger kaas werd gemaakt en hoe
het er nu aan toe gaat. Daarna was er weer
voldoende ruimte voor iedereen om nog wat
van de oude binnenstad te zien. Om 17.00 zijn
we weer in de bus gestapt richting Haarzuilens
waar een heerlijk diner voor ons klaar stond.
Aan de stemming in de zaal te horen had het
een ieder goed gesmaakt.
Zo kwamen we weer aan in Schoonrewoerd,
waar we met heel veel plezier terug kunnen
kijken op een zeer geslaagde, gezellige reis.
Fijn dat dokter Noppe ook mee was deze dag,
maar haar aanwezigheid als arts was niet
nodig.
Hebt u ook zo genoten? Dan misschien tot
volgend jaar.
Een reisgenoot

Knutselmiddag

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
VakantieBijbelClub Schoonrewoerd
Het is zomer. Het weer is nog wat wisselvallig,
maar buiten is toch van alles te beleven.
Dus kunt u aansluiten bij de excursie op:
21 juni naar de Appeldijk en Koornwaard
bij Heukelum. Onze gids is Bart de Groot.
Er wordt verzameld om 08.00 uur bij
de
parkeerplaats
bij
station
Leerdam.
19 juli naar een bloemrijk grasland bij
Assel. Daar gaat het niet alleen om de
bloemen. Ook vlinders kunnen er bewonderd
worden. Grote kans dat we ook reeën, wilde
zwijnen en/of edelherten zien. Anko de
Graaf is onze gids. Verzamelen om 08.00
uur vanuit Vianen. Kijk voor details even op
de website van de natuur- en vogelwacht.
23 augustus is er een vogelexcursie naar
plan Tureluur en de Zuid-Hollandse eilanden.
Onder leiding van Eduard Polfliet vertrekken
we om 08.00 uur vanuit Vianen en gaan dan
een mooie dag tegemoet.
Wilt u alvast de datum van 3 oktober noteren?
Dan is er open dag bij De Schaapskooi. Er
wordt die dag weer van alles georganiseerd:
zeer de moeite waard.
Tenslotte: in de week van 10 t/m 14 augustus
organiseren de vrijwilligers van de Natuur- en
Vogelwacht een vakantie- natuurweek. Iedere
dag is er iets te doen voor de jeugd. Dus je
hoeft je niet te vervelen. Kijk op de website
hoe je je kunt aanmelden.
Goede zomer,

Beste kinderen en ouders van ons dorp,
Het duurt nog even, maar op dinsdag 18
t/m donderdag 20 augustus zal er weer een
VakantieBijbelClub in ons dorp gehouden
worden. Alle kinderen van groep 1 t/m groep 8
zijn van harte uitgenodigd!
Hoe zien de dagen eruit? We beginnen met
bidden, zingen en Bijbelverhalen. Naast de
gezelligheid met elkaar worden er allerlei
creatieve werkjes gemaakt en leuke spellen
gedaan. Het thema is Wereldnieuws. Zorg dat
je er erbij bent om het wereldnieuws te horen!
De dagen zijn in het Dorpshuis vanaf 9:30 tot
12:00 uur. Op woensdag kun je blijven eten en
is er ’s middags een leuke spelmiddag voor de
kinderen van groep 3 t/m 8. Het programma
duurt dan tot 15:00 uur. Daarnaast hebben
we voor de groepen 7&8 weer een speciale
activiteit waarin net als vorig jaar het teamwork
van groot belang is.
Natuurlijk mag u als ouders ook komen kijken
wat uw kind allemaal gedaan en geleerd heeft.
Donderdagavond bent u van harte welkom
vanaf 19:00 uur. Als u meer wilt weten kunt u
contact opnemen met Dineke Kamp (tel.: 0345643930, e-mailadres: vbcschoonrewoerd@
gmail.com
Schrijf de bovengenoemde data vast in uw
agenda. We zien uit naar uw en jouw komst!
de VBC-commissie

De Natuur- en Vogelwacht

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

Hervormde
Kerk
Binnenwerk van de Kerk (BWK)
We mochten weer velen van u ontmoeten op de
Schoonrewoerdse markt. ‘t Was ook deze dag
een gezellige drukte. We mochten genieten van
het fantastische weer en velen streken even
neer op het terras naast de kerk. In een paar
uur tijd gingen er kannen vol koffie en thee
doorheen en serveerden we honderden kopjes
koffie. Altijd weer mooi om te zien hoe er op
het terras allerlei ontmoetingen plaats- vinden.
Oude bekenden, vrienden of oud-klasgenoten
die elkaar na soms jaren weer ontmoeten. Ook
de deuren van de het kerkgebouw stonden,
zoals we dat al jaren gewend zijn, weer open
op deze dag. Soms even twijfelend, zal ik
wel of niet naar binnen gaan, anderen liepen
resoluut direct de kerk in. We kregen veel
mooie reacties. Bezoekers die een aantal
jaren geleden al eens binnen waren geweest
verwonderden zich over het nieuwe interieur.
“Wat een verandering”, “Prachtig”, “Geweldig
mooie kleuren”! Maar ook bezoekers die zich
afvroegen wie deze kleuren had uitgekozen,
nee dit vonden ze niet mooi. Wanneer je van
de drukke markt het kerkgebouw binnenkomt,
ervaar je stilte en rust. Een plek waar mensen
gewoon eens gaan zitten om weg te dromen,
of weer eens bij te praten hoe het vroeger was.
Heel veel bezoekers hebben enige herinnering
aan het kerkgebouw. Ouderen die vertelden
dat ze als kind met opa of oma in de kerk
gezeten hadden. Zelfs iemand die vertelde
dat zijn bet-overgrootvader ooit predikant was
geweest in Schoonrewoerd. Iedereen heeft zo
zijn verhaal. Maar het is ook een plek waar we
mogen ervaren dat mensen open zijn. In de
stilte, bij de kroonluchters kun je elkaar de
vraag stellen wie God voor jou is en mogen
we soms even in het hart van de ander kijken.
De Dorpsmaaltijd
Nee, we zijn nog niet aan het koken, maar de
voorbereidingen zijn in volle gang. Want op 26
juni staat de Dorpsmaaltijd weer gepland. Dit
jaar is de keuze gevallen op de Engelse keuken.
Misschien hebt u daar geen enkel beeld bij,
des te meer reden om te zorgen dat u erbij
bent om zo kennis te maken met deze keuken.
We verklappen u alvast een aantal gerechten:
Londonderrysoep, Sheperds Pie, salade met
Blue Stilton etc. en alles zal natuurlijk worden

afgesloten met een soort High Tea. Kortom:
voldoende redenen om er bij te willen zijn.
Wanneer u het leuk vindt om iets te doen in de
keuken of gewoon mee te helpen de stoelen
klaar te zetten of de vaat te wassen, meld je
dan aan bij Carla de Leeuw (Tel 642273)
Wat kunt u nog meer verwachten.
Op 12 september staat het mannenevent
gepland. Sorry dames, inderdaad alleen de
mannen zijn hier welkom. Een middag samen
met je zoon of de buurman even ontspannen.
Laat je uitdagen, en inspireren op deze middag.
En BWK zou BWK niet zijn als we niet samen
zullen eten. Nee: geen diner aan tafel, maar
ook hier zal het man-zijn duidelijk merkbaar
zijn. Dus zet in je agenda, plan deze dag alvast.
Wie zich de vorige keer herinnert, zal deze keer
echt niet willen missen.
De jaarlijkse Fancy Fair in september zal worden
omgezet naar een winteractiviteit in de maand
november. Wat we dan gaan doen staat nog in
schets en we zullen u hierover in de volgende
Klepper nader informeren.

Zoals ik u in de vorige Klepper heb beloofd
volgt hier een (foto)verslag van de het project
KUNST! op de Noachschool.
Per groep stond een deelonderwerp centraal:
Groep 0/1/2 Uit de Kunst
Groep 3
Schilderkunst
Groep 4/5
Grafische kunst
Groep 6a
Fotografie
Groep 6b/7 Beeldhouwkunst
Groep 8
Bouwkunst en architectuur
Op donderdag 11 juni sloten we met een
projectavond ons project ‘KUNST’ af van 5 uur ’s

middags tot 8 uur ’s avonds. Op het kleuterplein
was het een drukte van belang. Er stonden
kraampjes met koffie, thee, fris en ijs. Er was
heerlijke taart te koop die de kinderen en ouders
hadden gemaakt voor de taartenbakwedstrijd.
Er waren broodjes hamburger en knakworst.
Ook was er een kraam waar de kinderen prijzen
konden draaien, meedoen aan de verloting en
prachtige vaasjes met bloemen konden kopen.
De ouderraad heeft weer veel werk verzet om
de projectmarkt tot een succes te maken! Ook
dankzij het prachtige weer bleven velen op
het plein ‘rondhangen’ voor een praatje en het
ophalen van herinneringen.
Ondertussen was het in de school ook
lekker druk. In de lokalen was te zien wat
de leerlingen allemaal hadden gemaakt en
geleerd over hun deelonderwerp. Ook had
elke groep zelf een actie bedacht om geld in
te zamelen voor het goede doel. Wij krijgen
een nieuwe school en daarmee ook een
nieuw schoolplein. We wilden echter andere
kinderen ook niet vergeten. Daarom hebben
we gezocht naar een project van Edukans dat
iets met een school te maken had. We hebben
gekozen voor de actie ‘Schoolmeubilair voor
het Kega Wuha Onderwijscentrum’ in Ethiopië.
Met elkaar hebben we het mooie bedrag van
1050 euro opgehaald. De helft gaat naar het
onderwijscentrum in Ethiopië en de andere
helft bewaren we voor een speelvoorziening op
ons nieuwe schoolplein bij de nieuwe school.

De foto’s geven u een beeld van onze geslaagde
projectweek. Misschien herkent u op de foto’s
wel bekenden of ziet u uzelf staan…
We gaan snel richting het einde van het
schooljaar. Een drukke tijd! Ik wens u allen een
goede tijd toe!
Met vriendelijke groeten, ook namens de
collega’s,
Kees de Korte
Directeur Noachschool

Milieubewust geteeld fruit
voor een gezonde prijs

Van Buuren Fruit

'!6//20552
GEBR. MIDDAG B.V.
Het adres voor:

Bouw- en Aannemingsbedrijf

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

Vraag vrijblijvend prijsopgave voor:
NIEUWBOUW - VERBOUW
ONDERHOUD - RESTAURATIE

Dorpsstraat 10, Schoonrewoerd
Tel. 0345 - 641937

Kon. Wilhelminastraat 4a
4145 KJ Schoonrewoerd
Tel. 0345-641998
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17. Het leukste in het dorp:
Schoonrewoerdse markt/Feestweek
18. Dit wil ik worden:
Allround installatiemonteur
19. Dit moet anders in het dorp: Meer feestjes
20. Tip voor jongeren:
Live your life don’t waste it
21. Volgende vragen aan: Renee Harlaar

Koningsdag

1.
2.
3.
4.
5.

Nick van Arnhem

Naam:
Leeftijd: 16
Broers/Zussen: 1 zus: Faye
Hobby’s: Uitgaan, muziek luisteren
School: Gilde
Opleiding: Installatietechniek
6. Leukste vak op school: Praktijk
7. Ik heb een hekel aan: School
8. Mijn favoriete sport: Doe niet aan sport
9. Ik kan geen dag zonder: Mijn telefoon
10. Ik lust geen: Zuurkool
11. Ik ben gek op: Pizza
12. Ik word kwaad als: Iets niet lukt
13. Een slechte eigenschap van mezelf:
Kan niet met geld omgaan
14. Mijn favoriete vakantie: Griekenland
15. Mijn favoriete muziek: Hardstyle
16. Mijn favoriete broek: Spijkerbroek

Het weerbericht werd de dagen voor
Koningsdag nauwlettend in de gaten gehouden.
Gelukkig werden de voorspellingen steeds
beter. Uiteindelijk deden we ‘s ochtends de
gordijnen open en scheen heerlijk de zon! Het
was wel fris, maar zo konden wij als bestuur
goed gebruik maken van onze nieuwe kleding
en jassen. Blijven we ook herkenbaar! Na de
nodige voorbereidingen kwamen de eerste
baksters al aan en rook het al gauw naar
pannenkoeken.
Versierde fietsoptocht
Rond half tien ging de versierde fietsoptocht
van start. Naast versierde fietsen waren er ook
versierde skelters, kinderwagens, loopfietsen
enzovoort. Tijdens de ronde door het hele dorp
heen, die voor de één veel te langzaam ging
en voor de ander flink doorlopen was, had de
jury een moeilijke taak om drie winnaars aan
te wijzen. De derde prijs ging naar Andreas,
Dave, Bram en Elaine Sterk. De tweede prijs
naar Fenne Bakker en de eerste prijs ging naar
Lynn Liefhebber.
Kinderworkshops
Na de leuke fietsoptocht was het nu aan de
kinderen om hun creativiteit te laten zien.
Al snel stroomde het partycentrum vol met
kinderen die zich uit konden leven bij deze
activiteit. Er waren verschillende workshops te
doen. Je kon een koninklijke postzegel maken
met behulp van tekeningen en stiften, er waren
placemats te maken en maskers. Ook kon je

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

DE BESTE ZORG KRIJGT U THUIS

ZZP 1 of 2

VERZORGING EN VERPLEGING
DAGVERZORGING
ALARMERING
BEGELEIDING
MAALTIJDSERVICE AAN HUIS
ACTIVITEITEN IN ONZE LOCATIES
HULP BIJ DE HUISHOUDING

✆ Presentlijn 088 - 40 80 500

Present thuiszorg
Postbus 33
4233 ZG Ameide

www.presentthuiszorg.nl

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

1755  9
1

Nieuwe en
gebruikte motoren

17519 

Gediplomeerd sportmasseur aangesloten bij de NGS.

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

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

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

Honda / Suzuki dealer

met strijkkralen iets maken voor op de jas
of aan je tas. Verder mocht je een eierkoek
versieren en onder het genot van een beker
limonade lekker opeten.
Voor de stoere jongens hadden we ook wat met
hout en spijkers bedacht. Na een geslaagde
ochtend was het tijd om achter de muziek naar
het dorp te gaan voor de aubade.
Aubade
Rond 12 uur was de aubade, hier werden de
hoogtepunten uit het koninklijk jaar en uit ons
eigen dorp benoemd.

Daarnaast werd door de Oranjevereniging
en burgemeester Houtman de heer J. van
Tilburg sr. in het zonnetje gezet, want de
heer Van Tilburg heeft een koninklijke
onderscheiding gekregen voor het vele werk
dat hij de afgelopen jaren heeft verricht. Hij
heeft in verschillende besturen en verenigingen
gezeten en de laatste jaren was hij voorzitter
van onze Dorpsverening, dus een wel verdiende
onderscheiding.

Daarna
werd
het tijd voor ons
volkslied en dat was
met
begeleiding
van de Bazuin uit
Leerdam.
Hierna
volgde ons eigen
dorpslied
onder
leiding van Karin
van Dalen en Johan
van de Berg. Toen
dat voorbij was had
iedereen
honger,
dus op naar de
pannenkoeken.

Dorpsgolf
Dit nieuwe spel werd goed ontvangen een
heleboel mensen waren nieuwsgierig naar
het spel. Al snel liepen er groepjes gewapend
met een houten stick en oranje bal door onze
straten en stegen. Bij inschrijving ontving je
een consumptiebon om bij café De Zwaan een
lekker kopje koffie, een glaasje fris of een
heerlijk ijsje te nemen. Na een anderhalf uur
kwamen de eerste deelnemers weer terug en
waren tevreden over dit spel. Sommige wilden
zelfs nog een keer rond. Er waren ook 2 prijzen
en die gingen naar 2 groepen met meiden; die
waren in 90 en 92 slagen het dorp rond.

Collecte Rode Kruis
Koningsmaaltijd
Na een geslaagde dag met mooi weer was het
nu tijd om aan de laatste deel van deze dag
te beginnen, namelijk de Koningsmaaltijd.
Hiervoor hadden Jan en Marja van het
partycentrum een mooi dineetje in elkaar
gezet. Vooraf een soepje dan een heerlijk buffet
en daarna nog een lekker ijsje. Dat ging er bij
iedereen wel in en er werd gezellig nagepraat
over de dag.
Wij kijken terug op een geslaagde dag en wij
wensen jullie allemaal een fijne vakantie.
Namens het bestuur van de Oranjevereniging,
Anka Spronk

De Rode Kruis collecte die
gehouden werd van 15 t/m 20 juni
heeft in Schoonrewoerd het mooie
bedrag van € 637,29 opgebracht.
Dankzij de inzet van Corina, Els, Floor, Gerrie,
Ina, Jipkje, Leontine, Rianda, Teuntje, Tine,
Sonja en Willianne kon dit resultaat worden
bereikt.
De opbrengst kwam ook dit jaar weer geheel
ten goede aan het Rode Kruis Leerdam.
Belangrijk werk zoals cursussen jeugd EHBO
en activiteiten voor ouderen en mensen met
een beperking wordt op deze manier mogelijk
gemaakt.
Gevers en collectanten: Bedankt!!
Hartelijke groet
Gerrie de Jong

SDOK
Als u in de avond of nacht van 3 op 4 juli door de
Prinses Amaliastraat loopt of rijdt, zult u naast
de kerk een bijzonder tafereel zien: een groep
jongeren brengt de nacht in de open lucht door,
opgesloten achter een hekwerk. Niet voor hun
eigen plezier, maar om op deze manier stil te
staan bij de vervolgingen waar veel christenen
in onze tijd mee te maken hebben.
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Mart Mourik

Deze avond zal er een presentatie gegeven
worden door de SDOK (Stichting De
Ondergrondse Kerk), voor deze stichting is ook
de opbrengst bestemd. Verder kunt u kaarten
schrijven ter bemoediging van vervolgde
christenen, is er ruimte om samen te bidden
en volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Ook u bent van harte welkom! Juist wanneer
het om dit thema gaat, is het mooi als
kerkmuren wegvallen en we eensgezind in
de bres mogen staan voor onze broeders en
zusters wereldwijd. Graag tot ziens!
Namens de jeugdraad,
Nico Kamp
Ingrid Redeker
Joost en Eline Verrips

Vrijdag is voor mij de leukste dag van de
week! Bijna weekend natuurlijk, maar
eerst nog een dagje naar school.
Op deze dag hebben we gym en handvaardigheid. Met handvaardigheid werken
we aan een corsowagen voor de techniekwedstrijd. Deze dag is altijd gezellig.
Als ik ‘s middags uit school kom, race ik
altijd gauw naar het plein bij de kerk. Er
zijn altijd veel jongens om mee te spelen
of te voetballen.
Meestal eten we op vrijdag friet en na
het eten ga ik naar taekwondo. Dat is
in Leerdam en dat duurt ongeveer een
uur. Voor ik ga zet ik vast mijn voetbalschoenen klaar en mijn kleren zodat
ik als de brandweer naar Rien de Jong
kan en dan gaan we voetballen met een
stel jongens uit Schoonrewoerd. Rien
doet zelf ook mee. Ook doet een van de
vaders wel eens een keer mee. Als ik dan
om negen uur thuis kom, drinken we wat
en ga ik naar bed.
Ik geef het dagboek door aan:
Marinus Mourik

Verpleging & Verzorging

schilderwerken
beglazing
totaalonderhoud

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

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

Rommelschuur
Gereformeerde
Kerk

Wij blijven het hele jaar door geopend. De
volgende openingen zijn op: 27 juni, 11 juli, 25
juli, 8 augustus, 29 augustus, 12 september,
26 september.

Onze Rommelschuur (Overheicop 1) is iedere
2e en laatste zaterdag van de maand open
van 9.00 – 12.00 uur. We krijgen regelmatig
tweedehands, maar ook nieuwe spullen binnen.
Het is dus de moeite waard om telkens bij ons
binnen te lopen.
De opbrengst is voor het onderhoudsfonds
van de kerk. De Rommelschuur steunt ook
andere goede doelen. Een vast doel is de
Stichting Sabatu-Pontianak. Deze stichting
zorgt voor gehandicapte kinderen in Indonesië
met operaties, fysiotherapie en protheses.
Er gaat ook regelmatig kleding en linnengoed
naar Stichting Sovata. Deze stichting zorgt voor
ouderen en jonge gezinnen die in Roemenie
onder erbarmelijke omstandigheden leven.
De goederen worden persoonlijk door mensen
uit Nederland overhandigd. Veel kinder- en
babykleding gaat naar een kindertehuis in
Roemenie dat gerund wordt door Gera Verrips.
Af en toe gaan er giften naar andere goede
doelen die op ons pad komen, zoals de
voedselbank en Alpe d’HuZes.
Als u spullen hebt die u niet meer gebruikt,
kunt u deze altijd bij ons brengen. Wilt u
meer informatie, dan kunt u bellen met onze
contactpersoon: Gerrit Middelkoop tel; 0345642198
Op zaterdag 26 september is de jaarlijkse
grote rommelmarkt op Overheicop 1 van 9.00–
13.00 uur. Vanaf 9.30 uur zal er een verkoop
bij opbod zijn. Op het buitenterrein zijn er
allerlei kramen met tweedehands goederen,
maar de rommelschuur en de boekenschuur
zijn natuurlijk ook open. Ook zal er een
enveloppenkraam zijn waar u altijd prijs heeft.
Bij het intekenvel zijn er voor 1 Euro mooie
prijzen te winnen. Ook dit jaar zijn er prachtige
bloemstukjes te koop.
Op het overdekte terras kunt u koffie/thee/
limonade met zelfgebakken cake of taart
kopen.
Iets later op de morgen zullen er broodjes
hamburger gebakken worden.
Op zaterdag 5 september komen we huis aan
huis langs om spullen op te halen die u zelf niet
meer gebruikt. (Dit geldt alleen voor de huizen
waar van tevoren een brief is bezorgd.)

Collecte Longfonds
De laatste week van april is de collecte van het
Longfonds weer gelopen. Tijdens deze week
hebben we prachtig weer gehad, ik heb echt
genoten van het collecteren op Kortgerecht
en Overboeicop. Ik wil alle collectanten
bedanken voor hun inzet, met elkaar hebben
we in Schoonrewoerd het mooie bedrag van
€ 608,56 opgehaald.
Heeft u de collectant gemist en wilt u nog
iets doneren sms dan LONG naar 4333: zo
doneert u € 1,50 aan het Longfonds. Er wordt
o.a. onderzoek gedaan naar het repareren van
kapotte longen en een vaccin tegen astma.
Volgend jaar is de collecte week van 23 t/m 28
mei, hopelijk met net zulke mooi weer en zo’n
mooie opbrengst!
Groetjes Anica Gleis

T/M DECEMBER IEDERE MAAND
EEN NIEUWE AANBIEDING

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

DENBESTEN-WONINGINRICHTING.NL

WWW.BLITTERSWIJKSUZUKI.NL

[H]EERLIJK
SLAPEN

WATERBED
OF
BOXSPRING?

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

www.vanzantenwonen.nl

Reilen en zeilen van dorp en dorpsvereniging
Berichten van de voorzitter van DVS
Voor de editie van april had ik flink mijn best
gedaan; onderwerpen genoeg, en de positieve
kritiek en vele aanmoedigingen die ik van u
ontving motiveerden mij. Aan alle kanten krijg
ik indrukken dat mijn stukken goed gelezen
worden, zowel door jong als oud. De redactie
van De Klepper vindt mijn stukken te lang en
heeft de helft van mijn tekst geplaatst. Mocht u
gedacht hebben “de zinnen lopen niet lekker“,
dan klopt dat; er waren zinnen, delen en
onderwerpen weggelaten. [De Klepper redactie
vindt 12 pagina’s inderdaad te lang. De DVS
is in de gelegenheid gesteld het stuk zelf aan
te passen, maar daarvoor was toen niemand
beschikbaar (red.)]
Jammer, De Klepper is een mooie weg om
zaken die voor ons dorp van belang zijn te
communiceren. We werken met Facebook en
werken aan een website om info te delen. Veel
ouderen werken daar echter niet mee, die
kunnen we zonder Klepper nu niet bereiken.
Daar er veel verandert en de rol van wijkraad
of Dorpsvereniging groter wordt, wordt
communicatie met u belangrijker dan ooit.
De Klepper is niet het blad van de
Dorpsvereniging. Misschien is het iets voor u
als lezer u uit te spreken. Wordt u graag langs
deze weg uitgebreid geïnformeerd over wat er
binnen DVS en uw dorp speelt? Zo ja, laat het
ons weten. Een mailtje, telefoontje of briefje
door de brievenbus. Is die belangstelling er
duidelijk dan kunnen we daarmee in overleg

met De Klepper of iets anders bedenken.
Waar we ook tegenaan lopen zijn aspecten
in de kwaliteit van het bestuur van Leerdam.
In het verleden hield ik me verre van lokale
politiek, nu heb ik er mee te maken en dat
valt me niet mee. Eén van de ervaringen is
dat sommige wethouders niet altijd duidelijk
en soms ronduit “slordig” communiceren. Dat
werkt niet prettig, geeft verwarring en irritatie
en komt de kwaliteit van bestuur niet ten
goede. Zie verderop onder correcties.
En ja, we hebben een nieuw logo. Hoe vindt u
het? Ooievaar boven plattegrond dorp.
Stand DVS op jaarmarkt
Onze deelname is goed gelopen en lijkt voor
herhaling vatbaar. Een goede gelegenheid wat
te communiceren met leden en niet-leden, we
hebben een aantal nieuwe leden geboekt, wat
automatische incasso’s voor contributie kunnen
activeren en zo hoor je weer eens wat nieuws.
Bert van Toor had de actie “gewichtig bestuur”
bedacht: het raden van het gezamenlijk
gewicht van de 5 bestuursleden op de foto in
de stand. Er is 175 maal op geraden en met een
geschat minimum van rond de 360 kg werden
we wel heel positief ingeschat. Het werkelijke
gewicht bedroeg 448 kg. Mevrouw Schreurs
zat er een kilo boven en Tineke De Jong zat er
een kilo onder. Na loting ging het mooie pakket
natuurproducten, gedeeltelijk gesponsord door
Landwinkel Van Buuren, naar mevr. Schreurs.

Twee correcties op uitspraken in de vorige
Klepper, inzake Burggraaf en Bikker:
Starterswoningen en appartementen voor
senioren. Kwaliteit informatie
1. Burggraaf, starterswoningen
Op het vragenuur is uitvoerig gesproken over
starterswoningen en kleine appartementen
voor senioren voor Schoonrewoerd. Uit reacties
bleek dat er zowel jongeren als ouderen zijn die
graag in Schoonrewoerd willen blijven wonen.
Weet u hoeveel jongeren er zijn tussen de 19
en 27 jaar? Een 80 tal. Probleem is dat er geen
starters- en kleine woningen gebouwd worden.
De aanwezige wethouders stelden dat dit een
zaak is voor projectontwikkelaars. Op vragen
of de gemeente Burggraaf niet kan overhalen
of dwingen werd door een wethouder gezegd
dat dwingen niet kan en Burggraaf niet bereid
is kleine woningen te bouwen daar dat minder
inkomsten oplevert. Onze secretaris heeft dit
zo verwoord in De Klepper en Henk Burggraaf
heeft mij hierop aangesproken, zegt dat dit
onjuist is en ziet dit graag recht gezet.
Inmiddels heeft Henk Burggraaf mij een keurig
uitgewerkt plan overhandigd voor een deel van
de Ooievaarszoom, van 2011, waarin kleine
appartementen zijn opgenomen, variërend
van een 75 tot 114 m² totaal vloeroppervlak.
Echter… Burggraaf kreeg geen goedkeuring,
mocht niet bouwen van de gemeente.
Waarom niet? Navraag bij de gemeente
leert, bij monde van een wethouder, dat die
woningen erg veel leken op woningen in het
plan Broekgraaf. Daarom is geen goedkeuring
verleend. Blijkbaar ging Leerdams belang voor.
DVS overdenkt dit en wil zien inzicht in de
behoefte te krijgen en wil dan wel bekijken met
Burggraaf of hier nog een positieve draai aan
te geven is. Dit probleem houdt ons bezig.
2. Woningen Oude School, project Bikker,
wegnemen zorgindicatie
Op datzelfde vragenuur verkondigde een
wethouder dat de zorgindicatie door de
gemeente weggenomen was van de woningen
van Bikker, in de Oude School. Zo van “daar
kan iedereen nu appartementen kopen”, daar
er ook nog niet veel schot zit in plan Hovo. Om
dezelfde reden heb ik dit in De Klepper gemeld.
Ook deze info blijkt onjuist te zijn.
Een zoon van Bikker meldde dat het de fam.
Bikker zelf was die om deze wijziging gevraagd
heeft - de procedure gestart heeft -, dit elders
beslist wordt, dat de gemeente hierin slechts
adviseert en niet wilde zeggen wat haar advies
aan betreffend college is.
De wethouder die deze stellige uitspraak deed

is op ons vragen toch maar gaan navragen en
is het juiste antwoord nog schuldig, zegt er op
terug te komen. Terwijl, in ieder geval tot een
paar dagen terug, de zoon van Bikker hoopte
dat de zaak snel in behandeling zal worden
genomen.
DVS doet haar best Schoonrewoerd van
belangrijke informatie te voorzien en betracht
daarbij de nodige voorzichtigheid. Daarbij ging
ik als verantwoordelijk voorzitter er vanuit
dat door wethouders en hogere ambtenaren
in het openbaar gedane uitlatingen kloppen.
De praktijk leert dat je daar voorzichtig mee
moet zijn. Het spijt mij en ons, we zullen
voorzichtiger zijn. Persoonlijk vind ik dit voor
de gemeente Leerdam een trieste zaak.
Nieuw bestuurslid, positief nieuws
Nadat we recent eerst al Teunis van Bruggen
jr. als nieuw lid mochten verwelkomen als
commissielid groen en verkeer heeft zich nu
Rianda van der Heiden aangemeld. Zij zal deel
uitmaken van het dagelijks bestuur, met jeugd
als speerpunt. We zijn blij een jong en vrouwelijk
lid, van geboorte Schoonrewoerdster, te kunnen
verwelkomen.
Automatische incasso contributie
Deze wordt geactiveerd, de contributie geïnd,
in de periode eind juni/begin juli.
Niet automatisch betalende leden krijgen in
deze periode een schrijven met verzoek te
betalen. Deze leden doen ons een plezier en
besparen kosten ook automatisch te gaan.
Huisstijl, logo, web page
Hier wordt nog steeds aan gewerkt en we maken
voortgang. Het nieuwe logo is er, in kleur. Met
Naomi Abbel is de basis gelegd en Bert heeft
het verder afgerond met externe hulp. Het is
de ooievaar in modernere vormgeving, met
nog steeds een wagenwiel voor de relatie met
het landelijke om ons heen, en dat boven een
plattegrond van het dorp. Graag hadden Naomi
en ik in plaats daarvan het wiel stilistisch in
rood gehad, leuk uitdagend en gedurfd, maar
wij hebben dat moeten afleggen tegen een
meerderheid.
Huisstijl en webpage wordt aan gewerkt.
DVS volgen op Facebook
Na vertrek van Jannie Abbel is Bert van
Toor onze aanwezigheid op Facebook gaan
verzorgen. Ook Bert verzorgt dit uitstekend,
met tekst en foto’s. Bent u nog geen vriend,
probeer het eens.

Activiteiten, knutselmiddag
Op 22 april heeft Leontine Verkerk een
knutselmiddag georganiseerd die met ruim
50 deelnemers goed bezocht is. Kinderen en
ouders waren enthousiast. Deze keer stond
Leontine er alleen voor, maar met de hulp van
vele moeders is de middag goed verlopen.
We zouden dit graag vaker doen, maar zijn
met te weinig, we hebben dringend versterking
nodig!
Opleuken
Dorpsplein,
Schoonrewoerd
meer aanzicht bij binnenkomst uit oosten
Wijkbudget
Ons plan voor een op plateau verhoogde
zithoek met groen en infobord over dorp, wiel,
Diefdijk met waterlinie, etc nabij de pomp
is met een vertegenwoordiger van de Ned.
Hervormde Kerk, die het intern opgenomen
heeft, besproken en helaas afgewezen. De
kerk wil de situatie laten zoals deze is. Daar zij
eigenaar van het plein is zullen we dit moeten
accepteren. Daar er wel openbaar gebruik
van het plein is en het een nogal groot beslag
legt op het centrum, zullen er waarschijnlijk
afspraken met de gemeente zijn gemaakt. We
kunnen daar eens navragen, het dringt niet.
Jaarlijks is er een budget beschikbaar van €
2000,- voor verbetering of verfraaiing van
wijken. Dat van vorig jaar is overgeheveld
naar dit jaar en we hadden beide aan het plein
willen besteden. Voor dat van 2013 zijn begin
dit jaar banken geplaatst, 1 x bij Kerkeland en
1 x bij parkje Massada.
Waar dat budget dan aan te besteden? Hebt
u een goed idee, laat het weten. Wij denken
nu aan verfraaiing wanden in tunnel naar
Overheicop. Ook zouden we het in Speel- en
Sportvoorzieningen kunnen steken.
Ontmoetingshuis
Ook op de jaarmarkt hadden we dit als punt
van aandacht, de belangstelling was miniem,
het leeft blijkbaar niet, Schoonrewoerd lijkt hier
nog niet aan toe te zijn. Alhoewel veel mensen
wel enthousiast reageren als je er over vertelt.
We wilden een discussieavond houden in juni
om het draagvlak te zien en ideeën te horen,
maar verwachtten weinig opkomst. Daarom
is deze avond afgeblazen. Als Schoonrewoerd
niet wil en deze kans laat lopen, dan zij het zo,
al ben ik bang dat men daar later spijt van gaat
krijgen als decentralisatie verder doorzet.
Vooralsnog denken we nu, DVS en wethouder
Keppel, dat het idee te weinig concreet is en
mede daarom de zaak zo al te lang sleept en
de aandacht verslapt. We zinspelen nu op een

andere manier draagvlak te peilen, samen met
de gemeente. Is er bevredigend draagvlak
dan wordt er een concreet plan opgesteld en
kunnen we zien of daar wel belangstelling voor
komt. Bij onvoldoende draagvlak is het over.
Speel- en sportvoorzieningen buiten
Maurits
Oudenaarden
commissielid
speelvoorzieningen- en Leontien Verkerk activiteiten-, hebben met mij de mogelijkheden
in het dorp bekeken en een lijst met
gewenste voorzieningen opgesteld. De beide
commissieleden zijn in zekere zin experts, ikzelf
ook een beetje doordat ik graag speel en sport,
daar zij zelf kinderen hebben in de leeftijd van
ca. 6 tot 18 jaar en de juiste contacten hebben.
Zelf heb ik wat zaken in Leerdam aangekeken.
De rondgang leerde dat het voor kleuters
redelijk voorzien is en er voor de oudere jeugd
eigenlijk niets is.
De door ons opgestelde lijst heb ik besproken
met Kees de Korte, directeur van onze
plaatselijke basisschool. Die had nog wat
aanvullingen, na overleg met leerlingen, en
deze zijn in onze aanvraag verwerkt. Deze is
op 29 mei naar wethouder Meijdam verzonden.
Te denken valt aan pannakooi – prioriteit
1- wat basketbal ringen, wat skate board
voorzieningen, etc. Vooral zaken voor de wat
oudere jeugd.
Als er te weinig geld beschikbaar is kunnen wij
wellicht aanvullen met 2 of 3 x wijkbudget.
Bushokje, abri, bushalte melkfabriek
Leek begin dit jaar een redelijk haalbare zaak,
nu niet. Nu zijn abri’s in de gemeente weer
uitbesteed en wel aan een nieuwe firma. Daar
is de vraag neergelegd of die iets wil en kan
doen. Aldus wethouder Meijdam.
Op de locatie past niet een standaard oplossing.
Wij vinden dit wat slap, niet slagvaardig
handelen, en denken dat je moet eisen als je
echt iets wilt. Ook Andre van der Leest zet zich
in voor deze zaak. Het is afwachten.
Prijs van Rabobank voor DVS
Uit de clubkas campagne van de Rabobank
ontvingen we € 236,-. Er waren 51 stemmen
voor de DVS. We kunnen deze bijdrage goed
gebruiken voor het opzetten van de webpage.
Deze campagne ken ik niet, zal eens navragen,
maar in ieder geval hartelijk dank aan de
Rabobank en de stemmen voor DVS.
Tip, uitgaan
Als ik een tip mag geven: Akkie en ik bezochten
een paar maal theater GO in Leerdam. Het is
klein en knus en er gebeuren leuke dingen.

Er worden films van niveau gedraaid die goed
te bekijken zijn vanuit een prima stoel en we
genoten ook van een bierproefavond. Een leuk
initiatief, mooi dat er zulke culturele activiteiten
zijn binnen onze gemeente en nog mooier als
die blijven bestaan. Het ga u goed,

Hans Langerak

Burgerlijke stand
Geboren

6 mei
Neeltje (Ellyn)
Dochter van Jan-Willem en Adriana Bogert,
zusje van Hadassa

Getrouwd

12 april
Ischa Paulus Jan
Zoon van Anne en Karin Baars
5 februari
Hans van Duuren & Renate van Pouderijen
Renate woonde voorheen aan de Noorderwoerd,
Hans komt uit Zijderveld, ze zijn in Meerkerk
gaan wonen.

Overleden
Kees Ettekoven in de
leeftijd van bijna 94 jaar.
Woonde Anthoniuswerf en
op het laatst in de hospice
in Lingestein
Klaas
Roeland
Overboeicop

van

Verhuisd / Ingekomen
Mevr. Vos-de Jong van Kon.
Julianastraat naar Eiland 23
Rondas bij Huis ter Leede
Dhr. J.E. Vaessens vanuit
Nieuwegein naar Wilgenlaan
5
19 februari
Evert Jan van Utrecht &
Jantine van Bruggen
Evert Jan komt uit Werkendam, Jantine uit de
Bongerd, ze zijn in Sliedrecht gaan wonen.

Dhr en mevr. van Andel uit Leiden naar
Dorpsstraat 43B

Helaas moet ik om gezondheidsredenen
bedanken als redactielid.
Bikker

Bikker
bedankt!
Bovenstaande is de laatste Burgerlijke
stand van de hand van dhr. Daniël
Bikker. Vanwege zijn gezondheid stopt
hij als redactielid.
Wij willen hem bij deze bedanken voor
alle tijd die hij in de Klepper gestoken
heeft, en met name voor alle stukken
die hij de afgelopen 15 jaar voor de
Klepper geschreven heeft.
23 april
Nik Haak & Aafke den Hartog
Zij zijn in Den Bommel (Goeree Overflakkee)
gaan wonen
Jarig & jubileum
- 26 mei waren Hans en Bets van Beek
60 jaar getrouwd
- 12 juni is Dirk den Braber 93 jaar
geworden. Hij woonde in de Brinkstraat, nu
in het verpleeghuis in Leerdam

Behalve de burgerlijke stand waren dat
onder andere stukken over zijn belevenissen
als
dorpstimmerman,
over
zijn
reizen
naar Roemenië en over gedenkwaardige
wandeltochten en buitenlandse reizen met
wandelvereniging S.I.A.
Heel hartelijk dank daarvoor!
Redactie van de Klepper

Wandelen met armkracht
Lange
en
lichte
avonden
maken
wandelingen mogelijk op onverharde
wegen. Lekker struinen door het veld en
langs akkers en water; wij doen het graag.
Voor deze wandeling neem ik u mee naar
de Lekdijk bij Everdingen.
Het eerste stukje gaan we met de auto,
maar dit kan ook makkelijk met de fiets: het
Kortgerecht uit, over de rijksweg, parallelweg
en de Graaf Huibertlaan helemaal uit, door
Everdingen en dan de dijk op en linksaf. We
bewonderen even dat prachtige glas-in-lood
raam van het voormalig café de Zwaan. De
dijk maakt een draai en even verderop zien
we rechts in het water het voetveer liggen.
Het is een zelfbedieningskettingveerpont en hij
heet: Gouthaeck. Dit pontje ligt hier alleen in
de zomermaanden en is een initiatief van de
’Vereniging Vrienden van de voetveren’:
De landelijke vereniging Vrienden van de
Voetveren wil voet-/fietsveren (pontjes) in
Nederland in de vaart houden en er voor zorgen
dat pontjes terugkomen waar ze verdwenen
zijn.
De vereniging bestaat sinds 1982, heeft zo’n
2000 leden, werkt alleen met vrijwilligers,
zonder overheidssubsidie en heeft er mede
voor gezorgd dat het aantal veerpontjes de
laatste 30 jaar drie keer zo groot geworden is.
Elk jaar komen er pontjes bij, vaak met steun
van de vereniging.
Een goedlopende veerdienst wordt niet zo
gauw wegbezuinigd: daarom zorgen wij
er voor dat veerverbindingen opgenomen
worden in wandel- en fietsroutes. We steunen
plaatselijke initiatieven, hebben contact met

de diverse overheden en zorgen dat pontjes
publiciteit krijgen o.a. door het uitgeven van
het boekje “Overzetveren” en allerlei andere
mooie uitgaven.
Door het lidmaatschap laag te houden ( 5,per jaar), kan iedereen Vriend(in) van de
Voetveren worden.
Bron: www.vriendenvandevoetveren.nl
We lopen vanaf de weg naar de voet van de
dijk en naar het water. De pont ligt aan de
overkant, dus de eerste opgave is: de pont
aan onze kant zien te krijgen. Dat lijkt niet
zo moeilijk: er staat een groene kast met
een draaischijf. “Een stalen kabel of ketting,
die onder het vaartuig via een geleiding loopt
om het vaartuig in een rechte baan over te
laten steken wordt met handlieren bediend”,

zegt internet. Er staan twee handlierkasten
op de pont en op elke oever staat er een. We
beginnen met draaien. De ketting spant zich
en loopt soepel in de kast, maar de schakels
zijn niet zo groot, waardoor de pont slechts
heel langzaam naderbij komt. Natuurlijk laten

lopen rommelend in het
water rond. Ze maken
die typische heen en
weer bewegingen met
de snavel door het
water, waaraan ik hen
snel herken. Zwaluwen
vliegen laag over het veld
en het water op jacht
naar insecten. Het is
een prachtig gezicht. We
hebben de verrekijker en
de fotocamera bij ons en
staan nu regelmatig stil
tijdens de wandeling.

we ons niet kennen: draaien, draaien, wisselen
van arm en draaien, wisselen van draaier en
verder draaien,… Hoewel de avond eigenlijk
vrij kil is, staan we al snel te zweten.
Maar het is niet voor niets: de pont nadert. We
stappen op en het feest van draaien herhaalt
zich. Uiteindelijk stappen we aan de overkant
het graspad op. Hier was het om te doen:
wandelen tussen heuphoog gras en bloemen.
Zoveel vormen en kleuren: grassen, een roze
wikke-achtige, klaversoorten, boterbloemen,
de paarse distels en nog veel meer. Het ruikt
kruidig en achter ons horen we de lage brom
van een scheepsmotor. Links van ons stroomt
het water van de Lek met af en toe een schip
dat ons passeert.
Rechts staat een groep koeien wat loom
naar ons te kijken. Kennelijk zijn we niet
interessant, want de dames draaien zich om en
gaan rustig verder met grazen. We lopen, we
struinen (prachtig woord dat ook wel synoniem
is aan: rondneuzen, rommelend rondlopen,
rondscharrelen), we genieten. Voor ons zien
we de boogbrug van Culemborg en rechts het
dorp Everdingen. Maar het meest kijken we
naar moois dichtbij: vlak voor onze neus.
Na het afgeheinde veld waar de koeien lopen
kunnen we naar rechts. Het pad daalt iets en voor
ons zien we het water in een van de gegraven
armen van de Lek in het kader van ruimte voor
de rivier. De oevers lopen daar heel geleidelijk
over in het ondiepe water. Ideaal gebied voor
watervogels, die er wadend en zwemmend
hun voedsel vinden. We zien bergeenden met
jongen en al vrij grote ganzenjongen in een
grote pluizige groep. Veel pleviertjes scharrelen
rond en vier meerkoeten maken ruzie. Vijf
lepelaars staan in de modder en zwaaien met
hun snavel door het water. Ook enkele Kluten

Rechts van ons zakt de
zon, wordt geeloranje van kleur en zet alles in
een warme gloed. We lopen de dijk weer op en
gaan rechtsaf. Er schiet een haas weg tussen de
struiken. We volgen de dijk terug naar de auto.
Wat een heerlijke avond. Eenmaal voorbij het
voormalig café en de bocht in de dijk kunnen
we de pont weer zien. Twee mensen staan aan
de overkant en halen de boot naar zich toe. Ze
stappen op en gaan draaien…
Hans & Jolanda Lemcke
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Speciaalbakker van der Grijn zorgtvoor
overheerlijk brood enbanket.
6SHFLDDOEDNNHULMYDQGHU*ULMQLVVLQGVRQ]HOHYHUDQFLHUYRRUEURRGEDQNHWHQVSHFLDOLWHLWHQ
*UDDJZLOOHQZLMXNHQQLVODWHQPDNHQPHWGH]HKHHUOLMNHSURGXFWHQ

Bestel een actietas vol kwaliteit voor een superscherpe actieprijs.

Inhoud:

1[ polderkorn normale winkelprijs € 2.
1x 6 zachte witte bollen normale winkelprijs € 1.5
1x 6 rozijnenbollen normale winkelprijs € 2.9
1x casino wit normale winkelprijs € 2,
1x 4 overheerlijke tompouces normale winkelprijs € 6.0
Winkelwaarde normaal € 1XYRRU¼
5HVHUYHUHQGRRULQOHYHULQJGH]HDGYHUWHQWLH
O

ja, reserveer voor mij GH]HDFWLHWDV, die kom ik afhalen op vrijdag MXOL 2015

O

ja, reserveer voor mij GH]HDFWLHWDV, die kom ik afhalen op zaterdag MXOL2015

Naam:

............................................................ ....................................Telefoon: .......................................................

elke dag dichtbij

dagwinkel

Ad & Tineke's

Dagwinkel
Dorpsstraat 11 - 4145 KA Schoonrewoerd
tel: 0345-641202
E-mail:info@dagwinkelschoonrewoerd. nl
internet: www.dagwinkelschoonrewoerd. nl
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ntie
Den Hartog
fruitschuur
Kalverweg 1a (achter het café)
SCHOONREWOERD tel. 0345-641208

ACTIVITEITENKALENDER
juni
26 juni
27 juni

9:00-13:00 uur

juli
1 en 2 juli
nacht 3-4 juli
11 juli
19 juli

9:00-13:00 uur
8:00 uur

25 juli
28 juli

9:00-13:00 uur
vanaf 18:00 uur

augustus
8 augustus
10 - 14 augustus
18 - 20 augustus
23 augustus
25 augustus
29 augustus

9:00-13:00 uur
9:30-12:00 uur
8:00 uur
vanaf 18:00 uur
9:00-13:00 uur

Engelse dorpsmaaltijd, Hervormde Kerk
Rommelmarkt in de Rommelschuur

Krakelingenverkoop, Hervormde kerk
SDOK, Hersteld Hervormde kerk
Rommelmarkt in de Rommelschuur
Excursie naar bloemrijk grasland bij Assel, Natuur- & Vogelwacht,
vertrek vanuit Vianen
Rommelmarkt in de Rommelschuur
Ophalen oud papier, Hervormde kerk

Rommelmarkt in de Rommelschuur
Vakantie-natuurweek voor de jeugd, Natuur - & Vogelwacht
VakantieBijbelClub in het Dorpshuis
Vogelexcursie naar plan Tureluur en de Zuidhollandse eilanden,
Natuur- & Vogelwacht, vertrek vanuit Vianen
Ophalen oud papier, Hervormde kerk
Rommelmarkt in de Rommelschuur

september
5 september
12 september
12 september
22 september
23 september
26 september

vanaf 18:00 uur
19:30-21:30 uur
9:00-13:00 uur

Ophaaldag spullen voor de rommelmarkt van Gereformeerde kerk
Rommelmarkt in de Rommelschuur
Mannenevent, Hervormde kerk
Ophalen oud papier, Hervormde kerk
Les 1 reanimatie/AED cursus van de EHBO, Partycentrum
Rommelmarkt bij Rommelschuur, Gereformeerde kerk

oktober
3 oktober
7 oktober
9 oktober
10 oktober
27 oktober

19:30-21:30
16:00-21:30
10:00-17:00
vanaf 18:00

Open dag bij De Schaapskooi, Natuur- & Vogelwacht
Les 2 reanimatie/AED cursus van de EHBO, Partycentrum
‘Jullie feestje’ trouwbeurs, de Schaapskooi Ottoland
‘Jullie feestje’ trouwbeurs, de Schaapskooi Ottoland
Ophalen oud papier, Hervormde kerk

9:00-13:00 uur

uur
uur
uur
uur

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

