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Voor deze en hopelijk nog vele volgende Kleppers

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

De KLEPPER,

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

DAAROM VINDT U IN DEZE KLEPPER EEN ENVELOPJE.
Bewaar het goed!
In de weken van 28 september tot en met 10 oktober komen wij het
(hopelijk gevuld) bij u ophalen.
Uiteraard verplicht uw bijdrage u tot niets!

Bij voorbaat danken wij u voor uw steun!

GEEF OM DE KLEPPER
GEEF VOOR DE KLEPPER
Voor meer informatie kunt u terecht bij
de redactie van de Klepper,
zie voor telefoonnummers het colofon voorin de klepper.
Mocht de envelop na 10 oktober niet bij u opgehaald zijn en wilt u toch
graag een gift doen, neem dan de vrijheid een bedrag over te maken op
onze rekening: NL17 RABO 0127 5727 91, t.n.v. Dorpskrant de Klepper.

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

voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer honderdelf
September, het seizoen van min en plus. De natuur
doet een stapje terug: minder bloemen, geen
jonge vogeltjes meer, de dagen worden korter en
de temperatuur daalt. Toch zien we in ditzelfde
seizoen prachtige paddenstoelen uit de grond
knallen, de bladeren van bomen en struiken zo
uitbundig kleuren dat bloemen ook bijna in het
niet zouden vallen, de zon opkomen boven een
mistig weiland en ondergaan aan het eind van
een zachte herfstdag met zoveel oranje dat je
er warm van wordt. Min en plus, plus en min.
Ik zoek in mijn voorwoord graag naar een thema
waarbinnen de stukken die u in deze Klepper
leest dan een beetje passen. Zo kwam ik op plus
en min. Een plus schrijft Jan van Beuzekom aan
het eind van zijn schoolcarrière, daarover kunt u
lezen in dit nummer. De volleybalvereniging Smash
heeft een dikke plus verdiend: al 25 jaar biedt zij

INHOUD
16±: Renee Harlaar
50 vragen: Marcel Boor
Activiteitenkalender
Collecte KWF
De Eerlijke Vrouw - Deel 3
De groen(t)e bladzijde
DVS Intocht sinterklaas
DVS Reilen en zeilen
Een droom
Familieberichten
Informatieavond Club Gereformeerde Kerk
Jan en Marjan naar Roemenië
Kinderhoekje
Kunst wedstrijd
Laatste oefenavond brandweerman Thomas
Mijn bijzondere opa
Natuur- & Vogelwacht ‘De Vijfheerenlanden’
Niet meer naar Roemenië…
Nieuws van de Dorpskerk
Onderwijs - Interview Jan van Beuzekom
Op naar een nieuw laagje bladgoud
Oranjevereniging
Ouderenkontakt
Roemenië beleeft
Rommelmarkt Gereformeerde Kerk
Rookworstenactie Hersteld Hervormde Kerk
Schoonrewoerd is Schoonrewoerd, of toch
niet?
Schoonrewoerdse Rangers naar Borneo
Speeddate met leefstijlcoach
Theo loopt zijn 25ste Nijmeegse Vierdaagse
met dochter Diana
Tienerdagboek: Marinus Mourik
Volleybalvereniging Smash bestaat 25 jaar!!
Wandelen, niet vanzelfsprekend…
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sportplezier aan haar leden. Thomas Sterk beleefde
een plus-avond bij de brandweer waar afscheid van
hem genomen werd. Heeft u door het lezen van
De Klepper bijvoorbeeld een keer geen tijd voor
uitgebreid koken? Dan geeft de Groentepagina
lekkere tips om ook van een-patatje-halen een
plus-maaltijd te maken.
Wat zijn dan de minnen? Hans Langerak ziet er
heel wat: gemiste kansen, dorpsbewoners die
afwachten en een gemeente die wel zegt te willen
samenwerken met wijkraden en dorpsverenigingen,
maar dat nog niet echt vorm geeft. Bikker
laat zien dat Schoonrewoerders misschien al
vanuit een ver verleden wat minnetjes zijn op
het gebied van galant-zijn en enthousiasme.
Maar tegelijk kan ik dat dan weer niet rijmen met:
Twee Schoonrewoerdse jongens die actie voeren
om de orang-oetan te redden in Borneo. Die dat
bovendien zo origineel doen dat ze mee mogen
naar Borneo om met eigen ogen te zien hoe het
daar is en wat het WNF doet om de leefgebieden
van die dieren te beschermen en de dieren
zelf te helpen. Dat is toch een grote PLUS!
En de rommelmarkt van de kerk, de open dag
bij de Natuur en Vogelwacht op 3 oktober,
Schoonrewoerders die naar Roemenië gingen
om prachtig werk te doen, het verhaal over een
bijzondere opa, over een wandelvader, een terugblik
op een gezellige dorpsmaaltijd, en nog veel meer ….
Allemaal dikke plussen!
Plus of min: we hopen dat u deze Klepper weer met
plezier zult lezen. Wij hebben er weer extra ( plus,
plus) ons best voor gedaan. Dit is de Klepper waar
dat envelopje in zit voor uw vrijwillige bijdrage. We
bevelen het van harte aan. Uw bijdrage houdt De
Klepper in de plus. Zet hem vast klaar en vertel ook
uw huisgenoten waar ‘ie staat, dat scheelt zoeken
en dan is ook die klus snel geklaard. Verderop in
deze Klepper leest u meer over de Klepperronde.
Plus en min. Ik zie meer plus.
Daarom maak ik ook zo graag, samen met die
andere topredactieleden: DE KLEPPER, de plusdorpskrant van Schoonrewoerd. Met een nieuwe
voorkant, weer een plus!
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namens de redactie,
Jolanda Lemcke
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De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 112 is vrijdag 6 november. Klepper
112 zal rond 27 november worden bezorgd.

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.

Onderwijs

klas behandelen en een tekenles geven.
Achter in de klas zaten enkele leden van het
bestuur en het hoofd der school te kijken
hoe ik het er vanaf bracht. Ik vond het niet
Er is veel te doen de laatste tijd rond
makkelijk. Het verhaal van Jona was duidelijk
onderwijs
in
Schoonrewoerd.
Eerst
gekozen om te achterhalen wat mijn visie op
het opheffen van de Regenboogschool.
de Bijbel was: presenteerde ik de Bijbel als een
Toen over de plek van een mooi en goed
verhalenbundel met sterke, mooie verhalen
schoolgebouw voor onze kinderen. Het
of als een bron van diepere, inspirerende
is niet zo vreemd dat de school ons zo
levenswijsheden en geloofservaringen. Ook
bezig houdt. Een school in een dorp is
die tekenles was niet echt mijn favoriet: ik kon
waardevol en wie zal dat krachtiger
zelf niet goed tekenen. Verwacht van mij geen
beamen dan de man die een groot deel van
mooie, kleurrijke bordtekeningen (toen nog
zijn onderwijscarrière in Schoonrewoerd
op een schoolbord met bordkrijt) zoals vele
vorm gaf: Jan van Beuzekom.
onderwijzers en zeker
ook dhr. Groenewold
Het is al schemerig als we
heel prachtig konden
het pad oprijden naast de
maken. Ik heb toen
Noachschool.
Het
regent
het liedje van Elly en
licht. De parkeerruimte is
Rikkert gebruikt: De
vol: er is een vergadering
kauwgomballenboom.
op
de
Noachschool.
De
Nadat de kinderen dat
auto past nog net voor de
hadden gehoord gingen
tafeltennistafel, als niemand
ze tekenen over dat lied.
het hek dichtdoet, kunnen we
Het leverde prachtige
vanavond ook weer terug. Jan
werkstukken
op
en
stelt ons gerust: dat hek blijft
mij
een
benoeming
open, we staan daar goed.
tot
leerkracht
met
In mijn kladblokje staat de
als ingangsdatum: 1
eerste vraag: “Per 1 juni 2015
juni 1975. Het was
was Jan van Beuzekom 40 jaar
nog maar een maand
werkzaam in het onderwijs.
tot de zomervakantie
Waarom 1 juni?” Dat is
en ik gaf les aan een
immers in het onderwijs een
combinatiegroep van 3
rare datum: een schooljaar
klassen: klas 1, 2 en 3
begint
doorgaans
op
1
(nu groep 3, 4 en 5). “
augustus of 1 september. “Ja,”
De school was maar klein:
knikt Jan, “dat zat zo: in 1975
er waren 2 groepen,
zat de Gereformeerde lagere
dus 2 leerkrachten. Al
school in Schoonrewoerd met
snel groeide de school
een tekort aan leerkrachten.
iets
en
gedurende
Mijn vader was kapper in
Eerste werkdag: 1 juni 1975
vele jaren draaide Jan
Schoonrewoerd
en
hoorde
de combiklassen 3 en 4 (nu groep 5 en 6).
van de voorzitter van het schoolbestuur, dhr.
Drie leerkrachten waren er toen: dhr. Bert
Otto Bikker, dat er per 1 januari een nieuwe
Groenewold, mevr. Anke Voortman en Jan van
leerkracht nodig was. Maar ik was toen nog niet
Beuzekom met op vrijdagmiddag handwerken
klaar met mijn studie. Het hoofd der school (
van Aartje Rijneveld. “Vergaderen deden we
zoals dat toen heette) dhr. Bert Groenewold
tussendoor. Koffie drinken gebeurde bij de
wilde wel met mij in zee. Er werden twee
hoofdmeester thuis, die naast de school woonde.”
opvangkrachten aangetrokken voor enkele
maanden één voor de ochtenden en één voor de
Samen in 1 gebouw
middagen tot ik mijn studie had afgerond.” In
Op het dorp waren toen, begin jaren
die tijd was het erg ongebruikelijk dat er twee
zeventig, vier scholen: een kleuterschool
leerkrachten voor een groep stonden. Nu ziet
aan de Kalverweg; de Hervormde lagere
een gemiddelde basisschoolleerling misschien
school middenin het dorp, waar Bikker nu
wel drie verschillende gezichten in één week.
in het schoolhuis woont; de Gereformeerde
lagere school bij de Gereformeerde Kerk
“Uiteraard moest ik eerst nog een proefles
aan de Dorpsstraat en de landbouwschool,
geven. Ik moest het verhaal van Jona in de

aan de Kerkweg in het gebouw waar nu
de Noachschool (nog) zit. Dat veranderde
snel: in 1974 werd de landbouwschool
gesloten na fusie met de Christelijke Lagere
Landbouwschool in Ottoland. Beide lagere
scholen kampten met ruimtegebrek en het
gebouw aan de Kerkweg stond leeg. Zo
kwamen zowel de Gereformeerde School,
die sinds 1973 Christelijk Nationale School
(C.N.S.) genoemd werd, als de Hervormde
school samen in 1 gebouw. “We konden het
onderling als leerkrachten van beide scholen
goed met elkaar vinden.” zegt Jan. Bij de
school aan de Kerkweg hoorde ook een huis.
Dhr. Groenewold bleef wonen in zijn huis aan de
Dorpsstraat. Het huis was beschikbaar en dat
gaf Jan de kans eerder te trouwen dan gepland.
In 1985 met de wet op het basisonderwijs
werd de kleuterschool opgeheven en trokken
de kleuters bij de basisscholen in. Nu was de
school aan de Kerkweg te klein. Op 19 november
1986 werd een nieuw, modern gebouw in
gebruik genomen aan de Noorderwoerd “De
Regenboog”.
Het was een mooi en ruim
C.N.S. 1976
gebouw. “Ik had een gymspecialisatie en deed
graag met de leerlingen aan sport: voetballen
met elkaar ook in de pauze op het plein. We
hadden zo fijn de ruimte. We zwommen in
die tijd in het binnenbad in Zaltbommel en
daar gingen we met de ‘zwembus’ naar toe.
Ik heb me daar altijd hard voor gemaakt: dat
kinderen leerden zwemmen, dat kinderen veel
konden bewegen. De jaarlijkse sportdagen
hielden we bij de melkfabriek en dat deden
we altijd met de beide basisscholen samen.
Er werd gezamenlijk een spellencircuit uitgezet
en de sfeer tijdens zo’n dag was eigenlijk altijd
heel goed.”
Ruim 16 jaar stond Jan als leerkracht voor de
klas. “Ik was een verteller: Bijbelverhalen,
Vaderlandse geschiedenis en voorlezen waren
echt mijn favorieten. Ik vond het mooi om die
aandacht van de kinderen te vangen en vast te
houden met een goed verhaal. Ook muziek gaf
ik graag: zingen met de klas deed ik regelmatig.
Ik koos vaak voor opwekkingsliederen en
liedjes van Elly en Rikkert. Liedjes met
een leuk en pittig ritme (naast een goede
tekst) waarop je ook kon bewegen. Dan
kan je veel meegeven: gevoel voor melodie
en ritme, bewegen en een mooie inhoud.”
In zoveel jaar onderwijs zitten hoogte- en
dieptepunten. “Ten tijde van de gijzelingsacties

door de Molukkers kwam ik op een ochtend
op school en liepen er militairen rond met
karabijnen. De directeur was gewaarschuwd
dat er een gijzeling op school zou plaatsvinden
en dat werd bijzonder serieus genomen.
Achteraf bleek het loos alarm, gelukkig. Een
leerling had een en ander in gang gezet.” Ook
herinnert Jan zich zijn 25-jarig jubileum nog
heel goed: “Ik werd thuis opgehaald met het
treintje van Grard-Jan en werd langs de drie
locaties van de scholen gereden. Het was een
enorme verrassing en een heel leuk feest.”
Wat diep indruk maakt, is als leerlingen iets
overkomt. Je bent zo betrokken bij die kinderen,
kent ze goed, zeker op de basisschool. “Het
ziek worden en uiteindelijk overlijden van
Geert Visser was heel moeilijk. Grard-Jan
kwam regelmatig in de klas vertellen hoe het
ging met Geert. De kinderen waren zo jong
(groep 6). Dat samen met hen meemaken,
zelf verdriet voelen, hun verdriet delen, hen
leren met elkaar te delen en te troosten. Je
taak is dan heel breed en heel moeilijk, maar
ook heel mooi.”
Nadat meester Schrovenwever in 1991 afscheid
had genomen, is Jan directeur geworden, vrij
snel na de viering van het 100-jarig bestaan.
“Het directeurschap heb ik 12 jaar met veel
plezier gedaan. Er veranderde wel veel in
die tijd: de normen voor de leerlinggrens
werden strenger waardoor wij in 1994

moesten fuseren met de Vereniging voor
Christelijk Onderwijs
in Leerdam. Eerst
werd er bestuurlijk gefuseerd, maar in 2000
kwam het zelfs tot een scholenfusie met de
Julianaschool in Leerdam. Ik ben nog 3 jaar
directeur geweest van beide vestigingen en
moest toen vaak in de Leerdamse vestiging
mijn werk doen, want dat was de grootste
locatie: 90 leerlingen in Schoonrewoerd en
180 leerlingen in Leerdam. Achteraf gezien
waren dit misschien wel mijn mooiste jaren:
ik was echt bezig met onderwijs. Ik mocht
beleidsmatig keuzes maken, medewerkers
inspireren en ik voelde het als een plicht de
kwaliteit van het onderwijs goed te bewaken.
Als een van de eerste scholen voerden we het
leerlingvolgsysteem in. We hadden ook altijd
goede CITO-eindresultaten en dat deed me
deugd.”

Jan van Beuzekom
Maar naast de resultaten is de goede relatie
met leerlingen en ouders ook altijd een
speerpunt geweest. “Met de Hervormde
school zijn in de loop der jaren diverse
keren fusiebesprekingen gehouden, maar
die zijn toen helaas op niets uitgelopen. Jan
vindt het een goede zaak dat er nu 1 school
is, maar de manier waarop dat gegaan
is, betreurt hij: “Dat had anders gekund!”
Nooit aan beginnen, meneer
In 2003 gaat het kriebelen bij Jan: hij maakt een
overstap naar het voortgezet onderwijs, naar
“De Passie” in Utrecht. Hij wordt weer leraar en
geeft geschiedenis (een akte geschiedenis had

hij jaren eerder al gehaald, omdat geschiedenis
zijn belangstelling had) en aardrijkskunde.
“We hebben die vakken een tijd lang samen
gegeven in de vorm van projectonderwijs. Dat
was nieuw. Met een aantal collega’s gingen we
kijken bij een modelschool in de Achterhoek.
De docenten en de directie van die school
waren erg enthousiast. Ik dacht: “Wat
vinden de leerlingen hier nu van?” Tijdens de
rondleiding vroeg ik aan een leerling wat hij
van dat projectonderwijs vond: “Meneer,” zei
die jongen heel beslist, “nooit aan beginnen!”
“Nou, dat was duidelijk, maar de directie
wilde het toch, dus we gingen aan de slag. We
maakten ons eigen materiaal dat kostte veel
tijd. Het bleef allemaal net te oppervlakkig.
Later zijn het toch weer twee aparte
vakken geworden.” Toch bleef het werken
in projecten hem wel trekken. Enthousiast
vertelt Jan over het Israël-project.
“Daarin belichtten we de drie
monotheïstische godsdiensten: het
Jodendom, het Christendom en de
Islam. We nodigden gastsprekers
uit, een rabbi bijvoorbeeld. Voor
leerlingen was dat bijzonder.”
Zelf is Jan ook drie keer naar
Israël geweest. “Indrukwekkend
land. Zoveel geschiedenis is daar
te zien, uiteraard onze Bijbelse
geschiedenis, maar ook de trieste
situatie rond de Palestijnen. We
hebben ook Palestijnen bezocht en
gesproken. Je hoort de andere kant
van het verhaal. De zaken liggen
daar zo gevoelig en complex. Maar
Israel blijft Gods oogappel”.
Toegevoegde waarde
Net voor de zomervakantie nam
Jan afscheid van het onderwijs.
Na 40 jaar is het mooi geweest.
Afscheid van school betekent in het
geval van Jan: nog meer tijd hebben voor
waardevolle mensen om hem heen. “Het is
mooi om oud-leerlingen te zien opgroeien en
keuzes te zien maken. Een aantal zijn in het
dorp gebleven en kun je blijven spreken en
ontmoeten.” Op de avond dat ik Jan interview
voor De Klepper spreken we wat later af, want
er staat eerst een kraambezoek in de planning:
bij Hendrik de Leeuw, een oud-leerling, die nu
het vak van wiskundeleraar gaat uitoefenen.
“Binnenkort gaan Pim v.d. Zanden en Frederike
Brouwer trouwen, dan ben ik ouderling van
dienst. Ik kan dan met trots kijken naar wat
zij van hun leven aan het maken zijn en me

bedenken dat ik daar een klein stukje aan
heb toegevoegd als meester op school.”

Een droom

Stilzitten is er niet bij. Genieten van kinderen
en kleinkinderen. Jan is al een tijd actief in
de politiek en kan dat nu met nog meer
toewijding doen. Daarnaast is hij toegetreden
tot de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk.
Uitgebreid tijd maken voor hobby’s kan nu ook:
tennissen met zijn broer, lezen: “Boeken zijn
voor mij ontspanning, maar bepaalde boeken
zijn ook een bron van geloofsverdieping en
lekker fietsen samen met Adri en natuurlijk op
onze kleinkinderen passen”.
Intussen is het laat geworden. De vergadering
in de Noachschool is afgerond, er rijden auto’s
weg. “Ik woon al zo lang naast de school,
daar ben ik aan gewend. Jeugd om me heen,
spelende kinderen. Zij houden mijn hart, ook
na mijn pensionering.”
Jolanda Lemcke

Ouderen Kontakt
Alles is aan verandering onderhevig. U bent
van ons gewend dat we in november oliebollen
verkopen. Maar dit jaar gaan we op de gezonde
toer. Onze leus is:
“Snoep verstandig eet een mandarijn!”

In de week van 23 oktober hopen we bij u
langs te komen met onze appeltjes van oranje.
Tot dan.
Vriendelijke groet van het
Ouderen Kontakt Schoonrewoerd

Al jaren loop ik met deze gedachte rond: zal mijn
dochter ooit met mij de vierdaagse meelopen?
Als klein kind vroeg ze: “Papa mag ik met je mee
lopen als je gaat wandelen op de zondagen?”
Dus ik zei: “Dat is goed.”
Dit jaar zou ik voor de 25ste keer de vierdaagse
van Nijmegen lopen, tot ik het verzoek kreeg:
“Pa, als ik ingeloot word, loop je dan met mij
mee?” Dat was schrikken, daar moest ik goed
over nadenken. Dan maar geen 50 km per dag
maar 40 km, dan maar wachten tot april tot
de loting, dan maar kleine wandelingen maken
om te zien hoe het lopen was, dat is wel goed.
Op 1 april het bericht: “Pa, ik ben ingeloot”. Pa
zegt: “Grapje zeker.” “Nee pa, echt waar.” Dus
nog een tocht van 40 km samen lopen. Dat
was prima en wij waren er klaar voor!
Elke morgen om 6 uur startten we en lieten
maar op ons af komen wat het worden zou.
Vier prachtige dagen gehad. Trots als een
pauw liep ik daar rond Nijmegen. Mijn kleine
meisje was een grote meid geworden tussen
al die wandelaars. Deze droom is uitgekomen.
Diana, bedankt voor deze mooie vierdaagse.
Aartje, jij bedankt voor al die jaren dat ik dit
mag doen.
Je man en vader,
Theo Vuurens

Nieuws van Ad & Tineke’s dagwinkel.
Dierendag:
Op zondag 4 oktober is het dierendag. Ook dit jaar verzamelen we weer
artikelen voor “het dierenasiel” te Leerdam. U kunt artikelen in onze
dagwinkel inleveren.
Schoonrewoerd Heel Schoon:
Op zaterdag 17 oktober organiseert de werkgroep
“SCHOONrewoerdheelSCHOON weer een opschoon actie in ons dorp.
Aanvang 9.00 uur. Verzamelen bij de dagwinkel.
Einde: 12.00 uur. Opgeven bij Bas Middelkoop, Rien Bambacht, Gerard
Uppelschoten of Ad de Jong.
Kaas in de actie:
Op zaterdag 3 oktober krijgt iedereen 25 % korting op de toch al lage
prijzen van onze goudse kazen ( jong, belegen of oud) en alle soorten
Leerdammer. (original, light, delacreme of caractere).
Kom gratis proeven en keuren.
Taart van de maand:
U kunt tot en met 30 oktober weer iemand nomineren voor “taart van de
maand”. De vorige keer hebben we de familie Meerkerk verrast voor hun
inzet als vrijwilliger.
Gevraagd:
Voor de vrijdagavond, vanaf 18.00 uur, zijn we op zoek naar een
medewerkster. Info in de winkel.
Gooi niet weg en spaar het milieu:
Elders in “de Klepper” een overzicht op welke manier u goede doelen
kunt steunen en minder afval in “restafval” te gooien.
Graag tot ziens,
Ad de Jong en meedenkers.

Dagwinkel

Dagwinkel

Rommelschuur

Waardlanden

Dagwinkel

Dagwinkel

Dagwinkel

Dagwinkel

Noach school of
Gereformeerde Kerk

Dagwinkel

Herv. Kerk I.H.V.

Batterijen:

Cartridges & mobiele telefoons:

Goederen, boeken, speelgoed
& gebruikte of nieuwe spullen:

Papier & karton:

Glas:

Kleding , schoenen & riemen:

Frituurvet:

Oude huishoudelijke apparaten
printers, beeldschermen en
telecomapparatuur

Postzegels & ansichtkaarten:

Schone gebruikte plastic tassen:

Oud ijzer en metalen:

Nico Klein Tel 06 12 09 88 67

De tassen worden opnieuw gratis verstrekt.

Inleveren op school of in de kerk in de speciale bus.

Alle apparaten mogen ingeleverd worden.
Dagwinkel zorgt voor afvoer naar gezamenlijke container.

In gesloten flessen in de gele frituurvetcontainer.

Bij elkaar in gesloten zak in de "kledingcontainer".

In de ondergrondse glascontainer voor de "dagwinkel".

Container met blauw deksel.

Gerrit Middelkoop 06 13 89 89 44

Oude cartridges kunnen soms worden hergebruikt.

Maak iedere maand kans op mooie prijzen.

Opmerkingen:

Hervormde Kerk In Hersteld Verband.

Zending.

H.S.S.C. 61

Landelijk systeem inzameling.

Pax Kinderhulp

Landelijk systeem inzameling.

Hervormde Kerk

Gereformeerde Kerk Rommelschuur

H.S.S.C. 61

Info :www.legebatterijen.nl

Opbrengst bestemd voor:

Nog meer ideën? Geef ze door aan Ad de Jong of via info@dagwinkelschoonrewoerd.nl

Gooi niet weg, spaar mee voor goede doelen en belast daardoor het milieu minder!

Inleveren bij

Materialen: .

Gooi niet weg, spaar mee voor goede doelen en belast daardoor het milieu minder!

De Eerlijke Vrouw - Deel 3
In de vorige twee Kleppers hebt u het eerste
en tweede 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.
Ook brachten we een bezoek aan een fairtrade
cashewnotenplantage.
Vrijdag 6 februari:
Burkina Faso van heel dichtbij
Deze ochtend zitten we om 07.00u aan het
ontbijt. Een uurtje later vertrekken we naar de
plaats Bobo, naar de wijk Kokko. Na een half
uurtje komen we aan bij een tassenmakerij.
De tassen wordt gemaakt van afval:
zwarte plastic zakjes. De straten in Burkina
Faso liggen letterlijk bezaaid met deze
zakjes. Deze worden dus hergebruikt. De
eigenaresse is niet nog niet aanwezig.
We zijn het inmiddels wel gewend dat de
mensen hier nooit zo’n haast hebben als ze
een afspraak hebben. Daarom kijken we er
ook niet van op als ze pas ruim een half uur
later arriveert.
Nadat ze haar winkeltje heeft geopend gaan
we naar binnen en we beginnen te snuffelen
tussen alle leuke tassen. Ook verkoopt de
vrouw portemonneetjes en etuis gemaakt
van de plastic tasjes. Erg leuk en creatief!
Nadat we allemaal een of meerdere tassen
hebben gekocht vertrekken we naar de
vakschool, ook in Bobo gevestigd. Onderweg
stoppen we nog even bij het voormalige
huis van Christine. Nadat Christine heeft
aangebeld duurt het even, maar dan komt er
een vrouw naar de poort toe. Deze vrouw is
de huishoudster die destijds ook bij Christine
heeft gewerkt. De twee vrouwen omhelzen
elkaar lang en stevig.
We vervolgen onze weg naar de vakschool
genaamd Lycée Baraka. We krijgen allereerst
een korte presentatie met wat informatie over
het onderwijs op de vakschool. De school
bestaat uit drie onderdelen. Allereerst het
basisonderwijs, dit duurt 6 jaar. Vervolgens
stroom je door naar het middelbaar onderwijs,
ook dit duurt 6 jaar. Als laatste bestaat er
de mogelijkheid om daarna twee jaar het
technisch onderwijs te volgen. De kinderen
hebben de mogelijkheid om vier diploma’s
te halen; na de basisschool, na vier jaar
middelbare school, na zes jaar middelbare
school en na de technische school. Het is
erg belangrijk voor een kind om naar school

te kunnen gaan. Armoede en tradities zijn
belangrijke redenen waarom kinderen in
ontwikkelingslanden niet (lang) naar school
gaan. Ouders hebben vaak geen geld om
school te betalen. Ook moeten kinderen van
arme ouders vaak meehelpen thuis, of werken
om geld te verdienen. Veel kinderen van arme
ouders moeten thuis veel doen wanneer hun
ouders werken, zoals bijvoorbeeld op kleine
broertjes en zusjes passen, het huishouden
doen en koken. Meisjes worden vaker dan
jongens gevraagd om thuis mee te helpen.
De meeste kinderen in ontwikkelingslanden
willen dolgraag naar school om te leren lezen,
schrijven en rekenen, ook meisjes.

De basisschool
Uit onderzoeken blijkt dat onderwijs vooral
voor meisjes goed is voor hun gezondheid en
voor de gezondheid van hun kinderen. Zo blijkt
dat meisjes met een schoolopleiding minder
snel besmet raken met gevaarlijke ziektes
zoals hiv en aids en minder vaak op jonge
leeftijd zwanger worden. Meisjes die naar
school gaan leren lezen, schrijven en rekenen
en krijgen meer zelfvertrouwen. Ze verdienen
later dan ook meer geld dan meisjes die nooit
naar school gingen. Het blijkt ook dat meisjes
met een opleiding beter voor zichzelf zorgen
en voor de mensen om hen heen. Dankzij hun
opleiding maken meisjes slimmere keuzes
voor zichzelf, voor hun toekomst, voor hun
gezin en ook voor hun eigen kinderen. Door
naar school te gaan krijgen ze dus de kans om
te ontsnappen aan de armoede.
98% van de kinderen van Lycée Baraka wordt
gesponsord om naar school te kunnen gaan. De
school is onderdeel van CREDO en is opgericht
door CREDO en Woord & Daad. We gaan bijna

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

alle klassen langs, er zitten ook groepen op
het schoolplein onder een boom. Terwijl we
binnenkomen gaan alle kinderen staan en
maken een buiging als begroeting. In een van
de klassen zingen we met onze groep een lied
en de meester gaat het gelijk de kinderen
aanleren in het Frans. Als we een paar minuten
later weer langs het lokaal lopen horen we het
de kinderen al zingen, zo leuk! Ook bezoeken
we het gedeelte waar het technisch onderwijs
wordt gegeven. Het merendeel van de groepen
bestaat uit jongens, 19% van de leerlingen is
meisje. 59% van de jongeren op de technische
school wordt gesponsord. De jongens vertellen
dat ze het praktische gedeelte leuker vinden
dan de theorie maar de theorie hoort er nou
eenmaal bij. Ze zijn erg positief, je ziet dat
ze het naar hun zin hebben. We sluiten ons
bezoek af met een groepsfoto voor de school
en brengen vervolgens nog een kort bezoekje
aan de Job and Business Service (JBS). De
directeur, Silas Ouadrougou, vertelt ons hoe
zij afgestudeerde jongeren helpen aan een
stageplek of baan. Ook leren zij de jongeren
hoe hun houding bij hun werknemer hoort te
zijn. Verder helpen zij startende zelfstandigen
met de opbouw van hun bedrijfje.
Rond 12.30u zijn we weer terug bij ons
guesthouse. Na het eten krijgen we de
gelegenheid om even uit te rusten, dit aanbod
nemen we graag aan. We merken nu wel dat
alle indrukken, het minder goed slapen dan
we gewend zijn en de warmte veel energie
opeisen. Om 15.30u staan we weer fris paraat
voor een stadswandeling in Bobo. Onderweg
zien we een moeder lopen met haar tweeling.
We krijgen geen kans om er een foto van te
maken, de moeder beschermt haar kinderen
goed en kijkt wat schuchter onze richting op.
In een land waar veel zuigelingensterfte is,
is een tweeling een extra groot wonder. Ook
zien we kinderen met navelbreuken, de navels
steken soms wel een paar centimeter naar
buiten.
Na een klein stukje rijden komen we aan bij
Le Grande Mosque die ruim 100 jaar oud is.
Hier ontmoeten we Zacharias, de gids, die ons
de rondleiding gaat geven door het oudste
gedeelte van de stad. Bobo-Dioulasso is een
stad met ongeveer 400.000 inwoners. Na de
hoofdstad Ouagadougou is het de grootste
stad in Burkina Faso. Bobo-Dioulasso ligt in het
zuidwesten van het land en is zowel cultureel
als economisch belangrijk. Op economisch
gebied spelen vooral de landbouwhandel en
de textielindustrie een grote rol, terwijl op
cultureel gebied Bobo-Dioulasso bekend staat

om de muziek. De naam Bobo-Dioulasso is
een samenstelling van de twee belangrijkste
etnische groepen die in de stad wonen: Bobo
en Dioula.

Het speelgoed van de kinderen
Tijdens de wandeling lopen er verschillende
kinderen met ons mee, ze vinden ons erg
interessant. De meesten hebben een oude
band bij zich waarmee ze over de straat rollen.
Dit is het speelgoed van de kinderen waar ze
het mee moeten doen, meer dan dit hebben
ze vaak niet. Een meisje loopt aan de hand
van een van de groepsleden en laat niet meer
los. Onderweg kijken we onze ogen uit. De
afgelopen dagen hebben we alles van afstand
gezien, maar nu zijn we er toch wel heel
dichtbij. Hier worden we keihard met onze
neus op de feiten gedrukt hoe goed wij het
zelf hebben. We lopen langs een oude vrouw
die naast een huisje op een stoel ligt. Ze ziet
er moe en mager uit. Ergens verderop zit een
klein kindje te huilen, ze zit met haar blote
billetjes op de vuile, zanderige straat. Er lopen
ook kleine kinderen rond zonder luier en broek.
Soms is dit teken van armoede, maar soms
ook een praktische keuze. Daar tussendoor
lopen zwijnen, geiten en honden.
We zien vrouwen die koken en wassen,
een biddende man en een slapende vrouw
met op haar schoot een slapende baby. Het
hoofdje van de baby zit vol met vliegen. De
geuren die we af en toe opsnuiven zijn niet
te omschrijven. Ik ben blij dat ik mijn sjaal
bij me heb en die probeer ik ongemerkt voor
mijn neus te houden... Deze stadswandeling is
erg indrukwekkend en confronterend! In elke
straat is de materiële armoede goed zichtbaar.
Gelukkig zien we ook mooie en blijde taferelen.
Op een gegeven moment lopen we langs een
groep mannen die muziek maken op hun
djembe. Om de mannen heen dansen kinderen

Midden in de oude stad
en ook de gids doet een dansje mee. We komen
langs een klein riviertje waar meervallen
zwemmen. De gids vertelt dat de meervallen
heilig verklaard zijn, omdat het bijzonder is
dat deze vissen hier voorkomen. De vissen
worden gevoerd en worden zelfs na hun dood
begraven. Op een plek waar lang niet iedereen
genoeg te eten heeft, is dit wel opmerkelijk.
Na de stadswandeling komen we weer terug
bij de moskee en maken nog een groepsfoto
met Zacharias in het midden tussen 15 blanke
vrouwen. Met een klein gedeelte van de groep
lopen we nog even naar een pottenmakerij een
stukje verderop. Ik koop wat zelfgemaakte
potten en schaaltjes. De schaaltjes zijn door
de kinderen van de verkoopster gemaakt en
ze zegt dat ik zelf mag weten wat ik voor de
schaaltjes wil betalen. Het geld wat ik ervoor
geef gaat direct naar de kinderen.
Het is inmiddels 18.00u en we gaan op zoek
naar een restaurant waar we kunnen eten. Als
we er een hebben gevonden blijkt deze pas
over een half uur open te gaan dus gaan we
op zoek naar een ander restaurant. Als we
binnenkomen, moet een aantal lampen nog
worden aangedaan en de waaiers aan het
plafond draaien ook nog niet. Wij, verwende
Nederlanders, vragen of de waaiers aan gedaan
kunnen worden want het is erg warm binnen.
Het toilet van het restaurant bevindt zich buiten.
Gewapend met een pakje vochtige doekjes
breng ik een bezoekje aan het toilet. Inmiddels
weet ik wel in welke staat we doorgaans een
toilet kunnen aantreffen, dus eerst ondergaat
het toilet een schoonmaakbeurt.
Nadat iedereen een gerecht heeft uitgekozen,
krijgen we na ruim een uur wachten ons eten
voorgezet. De porties zijn zo groot dat de

meesten het niet opkrijgen. We scheppen het
overige eten in een plastic tasje en geven het
aan onze chauffeurs die al die tijd buiten bij de
auto’s op ons hebben gewacht. Het eten wordt
dankbaar in ontvangst genomen. Ze leggen
het eten in de auto terwijl het inmiddels al
bijna 21.00u is en ze toch vast wel trek zullen
hebben. Uit beleefdheid wachten ze met eten
tot ze ons hebben thuisgebracht. Nadat we bij
het guesthouse zijn aangekomen, volgt er een
avondsluiting. Om 22.00u is het weer tijd om
te douchen en slapen.
Zaterdag 7 februari:
Koken in Burkina Faso
Om 08.30u ontmoeten we zeven vrouwen die
naar ons guesthouse zijn toegekomen. Deze
ochtend gaan we in groepjes van twee personen
koken bij deze vrouwen thuis. We vinden het
allemaal wel een beetje spannend, want hoe ga
je een gesprek voeren in het Frans? Er zijn ook
vrouwen bij die weinig tot geen Frans kunnen
praten. Zij hebben dit niet op school geleerd.
Zij spreken alleen de lokale taal. Nadat de
groepjes zijn verdeeld vertrekken we naar de
markt. We gaan inkopen doen voor het koken.
Christine gaat ook met Rianne (mijn vriendin)
en mij mee; zij kent Rachiëlla, de vrouw bij
wie wij gaan koken.
Op de markt is het een enorme drukte,
iedereen loopt door elkaar. De kraampjes
staan dicht op elkaar en de doorgangen zijn
smal. Achter elkaar lopen we half gebogen
onder de laaghangende tentdoeken door.
Rachiëlla heeft aardig de vaart erin en we
moeten ons best doen om haar niet uit het oog
te verliezen. We komen langs kraampjes met
groente, fruit, vlees en stoffen. Het vlees zit
vol met vliegen, en dit gaan wij kopen. Onder

een marktkraam zien we een kindje zitten, je
zou het kindje zo mee willen nemen. Nadat
we onze inkopen hebben gedaan wachten we
op een taxi. Rachiëlla Tamini vertrekt vast op
haar brommer. Rianne, Christine en ik stappen
even later in een taxi. Voorin gaat het hulpje
van mevrouw Tamini zitten, zij zal de weg
wijzen. Ik raak met mijn hoofd het dak van de
taxi, zover is het dak doorgezakt.

Bij de familie Tamini
Na een kort ritje komen we aan bij het huis
van familie Tamini. We worden ontvangen door
Dieudonné, de man van Rachiëlla. We lopen
door het huis direct naar de achterplaats waar
we Phillipe (9), Shekina (5) en Graciëlla (3)
ontmoeten. Dit gezin heeft het goed, want ze
hebben twee meisjes in dienst, van 13 en 20
jaar oud. Waarschijnlijk hebben de meisjes
hun school niet af kunnen maken en zijn
daarom gaan werken. De kinderen zijn in het
begin nog verlegen maar komen later los en
hebben erg veel schik als we selfies met ze
maken. Om 10.30u beginnen we aan het eten,
dit gebeurt buiten.
Allereerst wordt het vlees gesneden. Het
hulpje houdt het vlees aan de ene kant vast
en Rianne moet de andere kant vasthouden.
Op deze manier wordt het vlees gesneden.
Daarna krijgen Rianne en ik een teil op onze
schoot en we gaan alle groenten snijden.
Daarna moeten wij het hout hakken om vuur
te kunnen maken, maar dit is nog niet zo
makkelijk. De bijl komt meestal in het zand
terecht in plaats van op het hout. Ze hebben

erg veel schik om ons, onhandige Hollanders.
Als het hout gehakt is wordt er tussen een
paar stenen vuur gemaakt en vervolgens
wordt de kookpan op het vuur geplaatst. Het
vlees en de groenten worden gekookt en daar
bovenop komt een vergiet met rijst te staan
zodat dit kan worden gestoomd. Daarna wordt
de rijst bij het vlees en de groenten gedaan en
ontstaat er een gerecht wat op nasi lijkt. Om
12.30u gaan we eten.
Meneer Tamini eet niet mee, omdat hij 40
dagen aan het vasten is. In deze dagen bidt
hij veel voor de armoede in het land. Hij eet
alleen ’s avonds. Voor we beginnen met eten
komt Shekina langs met een gieter zodat we
onze handen kunnen wassen. Wij eten op z’n
Afrikaans, met onze handen uit de schaal die
in het midden van de tafel staat.
Na het eten doen we de afwas, dit gebeurt ook
buiten. Op de grond staat een teil waar we
gebukt de afwas in doen. We vragen waarom
de vrouwen altijd gebukt staan en niet gehurkt
het werk doen. Rachiëlla vertelt dat het in
hun cultuur een teken van luiheid is als je
gehurkt je werk doet. Na de afwas leren we de
kinderen in het Nederlands tot vijf tellen, ze
vinden het erg leuk om het te leren. We laten
de familie nog wat foto’s zien van onze familie
in Nederland en daarna is het alweer tijd om
te gaan. Eerst nog
even naar het toilet,
dit is ook bij dit
redelijk welgestelde
gezin gewoon een
hokje buiten met
een gat in de grond
maar ook dit ben
ik inmiddels wel
gewend. We maken
nog even wat foto’s
van het gezin en
vertrekken dan naar
de rest van de groep
voor het volgende
project.
Het toilet
Als iedereen weer bij elkaar is vertrekken
we naar Daniëlle, een Zwitserse vrouw die
in Burkina Faso woont. Zij gaat ons iets
vertellen over zonnekoken. De naam zegt
het al: er wordt gekookt met behulp van de
zon. De zonnekoker ziet eruit als een houten
bak met een glazen plaat erop. De pan met
bijvoorbeeld vlees of groente wordt in de
zonnekoker gezet en na een aantal uur is het
eten gaar en kan het worden gegeten. Wij
mogen het eten proeven en het smaakt erg
goed. Voor de inwoners van Burkina Faso is
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het een grote investering om een zonnekoker
aan te schaffen. Echter, na 8 maanden heeft
men de kosten er al uitgehaald en gaat het
opleveren. Het scheelt in kosten van hout. Het
hout is erg duur voor de inwoners om te kopen,
het kost een huishouden 50 eurocent per keer
dat er gekookt wordt. Door minder hout te
gebruiken ontstaat er ook minder ontbossing.
Andere voordelen zijn dat het eten niet kan
aanbranden en er geen vitamineverlies is.
Daniëlle leert de vrouwen ook om natuurlijke
producten te gebruiken zoals moringa en
het hebben van een eigen moestuin. Samen
hebben we koekjes gebakken in de zonnekoker.
Ze zijn na een klein uurtje goed en kunnen
dan worden gegeten. Daarna is het tijd om
afscheid te nemen van onze ‘kookvrouwen’ en
gaan we terug naar ons guesthouse.
Het is inmiddels 16.00u als we aankomen
en dan blijkt er een stroomstoring te zijn.
Het wordt iedere avond al om 17.00u donker
buiten, dus we missen al snel het licht. Pas
drie uur later gaan de lampen weer aan. Na
het eten oefenen we het lied wat we morgen
in de kerk zullen zingen. Om 21.00u gaan we
naar bed, want daar zijn we inmiddels wel aan
toe.
Zondag 8 februari 2015:
Zondag in Burkina Faso
Zondag in Burkina Faso. Ondanks dat het
zondag is, moeten we toch vroeg opstaan. Om
07.00u zitten we alweer aan het ontbijt. We
oefenen nog een keer het lied wat we straks
gaan zingen en vertrekken om 08.00u naar
de kerk in Safalao. Drie kwartier later komen
we aan. Als we het terrein oprijden komt de
muziek ons al tegemoet. Voorin de kerk speelt
de band, het klinkt erg uitnodigend. Als we
binnenkomen, valt het ons op dat de mannen
en vrouwen gescheiden van elkaar zitten, dit
is hier de gewoonte. De vrouwen (meestal
in prachtige kleurrijke kleding) hebben hun
baby meegenomen, ook dit is heel normaal in
deze cultuur. Er worden verschillende liederen
gezongen in het Frans en Djula, de lokale taal.
Het meeklappen gaat ons aardig af, maar het
ritmisch meebewegen zit bij de meesten van
ons niet in de genen. Het zingen gaat wel een
half uur aan een stuk door. Daarna wordt er
een stukje uit de Bijbel gelezen en volgt er
een preek. De dominee preekt in het Frans
en naast hem staat een man die vertaalt alles
naar de lokale taal. Net zoals in Nederland
wordt er gecollecteerd. Rij voor rij lopen we
naar voren om het geld te brengen, het wordt
niet opgehaald zoals wij gewend zijn. Op een
gegeven moment worden wij uitgenodigd om

In de kerk
naar voren te komen. Christine brengt groeten
over vanuit Nederland, leest een stukje voor uit
de Bijbel en daarna zingen wij het lied Samen
in de Naam van Jezus. Aan de gezichten van
de mensen is te zien dat ze het mooi vinden
en we krijgen een luid applaus. Om 11.00u
is de dienst afgelopen. Buiten is het een hele
drukte, iedereen blijft nog wat napraten en we
schudden verschillende mensen de hand. De
mensen hier zijn zo gastvrij, mooi om dit te
zien. Naast de kerk staat een school die door
de gemeente zelf gebouwd is. Doordeweeks
wordt er les gegeven en op zondag wordt de
school gebruikt als zondagschool/crèche.
Na de lunch gaan we nog wat spelletjes doen
en daarna gaan we naar het bos voor een
boswandeling. Ooit kwamen de rijken hier
samen in de tijd van de Franse kolonisators
voor een hapje en een drankje. In het bos
is het heerlijk koel onder de enorme bomen
van soms wel drie meter doorsnee. Wat een
rust heerst hier. Het enige wat we horen zijn
de ritselende bladeren. Dwars door het bos
stroomt een klein beekje. Hierdoor zijn de

Sjanet in het bos

bomen die erom heen staan ook mooi groen.
Over een houten wiebelende hangbrug lopen
we naar de overkant. Er mogen vijf personen
per keer over de brug. Na een tijdje lopen
wordt het bos opvallend dor en droog, dit
komt omdat dit gedeelte van het bos verder
van het beekje af ligt en daardoor vocht tekort
komt. Rond 18.00u zijn we weer terug en kort
daarna staat het eten voor vanavond alweer
klaar.
Wij worden zo goed verzorgd, we komen niets
tekort, terwijl er zoveel mensen in Burkina
Faso geen eten hebben. Deze avond hebben
we een groepsgesprek over arm en rijk en
hoe wij ons geld besteden. Wij kunnen de
wereld niet veranderen, maar we hebben wel
onze verantwoordelijkheid. We zijn allemaal
verschillend en hoeven dit niet voor een ander
in te vullen. Na dit interessante gesprek gaan
we douchen en slapen, morgen gaat de wekker
weer vroeg af en staat ons een lange dag te
wachten.
Maandag 9 februari 2015:
De Eerlijke Vrouw terug naar huis
Nadat alle koffers zijn ingepakt en ingeladen
vertrekken we om 06.00u naar Ouagadougou.
Onderweg kopen we broodjes voor het ontbijt.
Op straat zijn al veel mensen druk bezig om
hun spullen uit te stallen om te verkopen. In
de bus is het ongewoon stil voor een groep
van 15 vrouwen, iedereen is nog wat slaperig.
We kunnen genieten van de oranje Afrikaanse
zon die net prachtig opkomt. Tijdens een korte
pauze komen de gesprekken weer op gang en
zijn we weer wakker genoeg om een Afrikaanse
dans te leren van onze begeleidster Natalie.
Natalie is soepel in de heupen maar wij bakken
er weinig van. Inmiddels is de zon al ver
opgekomen en we krijgen het er warm van.
Weer onderweg rijden we een busje voorbij
waar een geit bovenop het dak staat, als hij
een stapje naar achteren zet zal de geit van het
busje afvallen. Ook rijden we voorbij een man
op een scooter die twee levende geiten voor
zich heeft liggen. Op het eerste gezicht lijken
de geiten dood te zijn. Maar als de man ziet dat
wij kijken tilt hij een van de koppen omhoog
en de geit knippert met zijn ogen, dan laat hij
de kop weer vallen. De geit leeft nog maar is
helemaal versuft. Levend vlees verkoopt nu
eenmaal beter dan dood vlees! Keer op keer
verbazen wij ons over de cultuurverschillen.
We rijden nog een aantal uren en de meesten
hebben lekker even geslapen. Vermoeid en
plakkerig van de hitte komen we om 14.00u
aan bij de Village Artisanal. Dit is het luxe
winkelgedeelte van Ouagadougou. We gaan

door een beveiligde poort naar binnen en
gaan eerst even wat eten en drinken, onze
vertrouwde Coca Cola pept ons aardig op.
Daarna gaan we de winkeltjes langs voor
het kopen van souvenirs. Er is van alles te
koop zoals onder andere geverfde stoffen,
houten puzzels, sieraden, bronzen beeldjes
en muziekinstrumenten. Het valt niet mee om
in het Frans te onderhandelen maar met een
rekenmachine erbij komen we een heel eind.
We kopen een houten puzzel bij mannen met
(gedeeltelijk) geamputeerde armen en benen.
De één hinkt rond, een ander rijdt rond in een
rolstoel, weer iemand anders zit op de grond.
Welk verhaal zullen deze mannen met zich
meedragen?
Als iedereen klaar is met inkopen doen vertrekken
we naar een restaurant. De directeur van
CREDO, Josias Sanogo, is ook aanwezig. Nadat
we gegeten hebben, bedanken we Josias voor
de gastvrijheid en goede zorgen. Ook Natalie
wordt bedankt voor de goede begeleiding die
zij ons deze week heeft gegeven. We geven
ze typische Nederlandse cadeautjes en deze
worden dankbaar in ontvangst genomen. We
vertrekken naar het vliegveld waar we om
20.30u aankomen. Na drie zoenen van Josias,
een knuffel van Natalie en een grote zwaai
van onze chauffeurs Robert en Serge is het
toch wel even slikken, we gaan écht weg. We
worden eerst streng gecontroleerd voor we
naar binnen kunnen, zelfs onze handbagage
wordt helemaal leeg gehaald. Eenmaal door
alle controles heen is het wachten tot we gaan
vliegen. Omstreeks 22.30u gaan we de lucht
in en laten het indrukwekkende Burkina Faso
achter ons. Een week geleden kwamen we hier
aan maar we nemen zoveel ervaringen mee
naar huis dat het lijkt alsof we er een paar
weken zijn geweest. Al snel val ik liggend op
twee vliegtuigstoelen in slaap.
Eenmaal thuis wacht ons de taak van het
ambassadeurschap waarmee wij proberen om
De Eerlijke Vrouw meer bekendheid te geven
om u bewust te laten worden van uw eet- en
koopgedrag. Intussen verlang ik weer naar
Burkina Faso. Au revoir Burkina Faso!
Ik vind het fijn dat ik op deze manier mijn
verhaal heb kunnen vertellen en hoop u hiermee
te kunnen bereiken. Heeft het u ook aan het
denken gezet? Wilt u ook een steentje bijdragen
of heeft u interesse in meer informatie?
Kijk dan op www.woordendaad.nl of mail naar
eerlijkevrouw@woordendaad.nl.
Sjanet Schipper

Nieuws
van de
Dorpskerk
De nieuwe Klepper ligt weer voor ons. Het
is al weer even geleden dat de laatste BWK
actie is gehouden. Dit was de Dorpsmaaltijd
met als thema Engeland. Het kerkplein was
weer helemaal gevuld met tafels, stoelen,
kramen, kook-en bakinrichtingen. De tafels
keurig gedekt en alles stond klaar om u te
ontvangen. En ja, om 17.30 uur kwamen
de eerste gasten al aangewandeld. Stel je
eens voor dat je te laat zou zijn of dat er
te weinig eten zou zijn. Het is mooi om als
medewerkers van BWK te zien dat mensen
er naar uitzien om bij de dorpsmaaltijd
aanwezig te zijn. We ontmoeten elk jaar
nieuwe mensen maar ook steeds komen
mensen ieder jaar terug om elkaar weer te
ontmoeten. Dagenlang is een team bezig
met de voorbereidingen van de gerechten.
Uren staan ze in de keuken om te zorgen
dat er ook echte Engelse gerechten op
tafel komen te staan. En al het snijwerk
en het koken is de moeite waard geweest,
want wat was het weer geweldig. Elk jaar
verbazen we ons weer over de hoeveelheid
voedsel die wordt klaargemaakt, maar
ook wat er weer allemaal op gaat. Echte
ossenstaartsoep, fish
en chips en als
nagerecht heel veel chocolade cakes,
soesjes enz. te veel om op te noemen. We
mogen terugzien op een geweldige avond.
Fantastisch weer, de zon was zichtbaar
aanwezig en wij hebben genoten van uw en
jouw aanwezigheid. En als God het geeft,
hopen we zeker volgend jaar weer een
BWK Dorpsmaaltijd te organiseren.
De komende maanden zullen we weer een
aantal activiteiten uitrollen. We zijn druk
bezig met de voorbereidingen voor de
herfst- cq winterfair, welke we in november
zullen houden. Heeft u leuke ideeën voor
deze fair of vindt u of jij het leuk om mee
te helpen? Wij rekenen graag op u. Neem
contact met ons op.
Als deze Klepper bij u wordt bezorgd hebben
we het mannenevent weer achter de rug
wat zeker weer een heel leuk moment zal
zijn geweest.

We zien uit naar goede ontmoetingen
en waarderen het altijd ontzettend dat u
als dorpsbewoners nog steeds naar onze
activiteiten komt. En u weet, voor de nieuwe
acties zorgen we ervoor dat u persoonlijk
wordt geïnformeerd.

DEN BESTEN
DEN BESTEN
INSTALLATIEBEDRIJF
NSTALLATIEBEDRIJF

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

Dorpsweg 47 - Zijderveld
Telefoon 0345 - 641298

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

Laatste oefenavond brandweerman Thomas

Maandagmorgen 31 augustus heeft Thomas
Sterk zijn laatste uitruk meegemaakt met de
brandweer naar de kaasfabriek. Hier was een
automatisch blussysteem in werking gesteld
waarbij achteraf sprake was van een storing.
Maandagavond 31 augustus heeft Thomas zijn
laatste oefening bij de brandweer uitgevoerd.
Na precies 36 jaar is Thomas gestopt bij
de brandweer. Thomas is begonnen bij
de brandweer in Nieuwland en nadat hij
verhuisd is naar Schoonrewoerd, is Thomas
bij de brandweer in Schoonrewoerd
gekomen. Moet Thomas nu verplicht
stoppen? Nee, dat is niet het geval, als
je jaarlijks de zware brandweerkeuring
haalt kun je erbij blijven. Thomas heeft
dit altijd glansrijk gehaald, en is op 58
jarige leeftijd nog steeds een op en top
brandweerman. Maar Thomas vindt het
voldoende zo, hij geeft ruimte aan de
jeugd. De brandweerpost gaat Thomas
wel missen, jaren ervaring gaan verloren.
Maar de brandweer Schoonrewoerd zit
niet stil en de vervangers voor Thomas
zijn inmiddels opgeleid. Erik Vroege,
Pim Horden en Jarno de Jong zijn de
nieuwe generatie die klaar staan om de
gemeenschap te helpen bij calamiteiten.
Thomas
is
brandweerchauﬀeur
en
manschap geweest en een voorbeeld voor
de overige postleden. Trouw in opkomst
voor de uitrukken en de oefeningen en zijn
verplichte rijvaardigheidsoefeningen met
een brandweerauto.

Voor de laatste oefenavond van Thomas
zijn we gestart met koﬃe met gebak
vervolgens hebben we een incident
geënsceneerd aan de Overheicop. Hierbij
was brand betrokken. De blusploeg
bestond uit oud leden van de brandweer
Schoonrewoerd. Wij hadden de oud leden
in een passend brandweerpak gehesen
en zij zijn met een omweg uitgerukt naar
Overheicop. Door een omweg te nemen
hadden de overige leden, en zijn vrouw
Anja en de kinderen Peter en Bertine de
tijd om eerder op de locatie te zijn om
te zien hoe Thomas zijn laatste oefening
uitvoerde. Samen met de oud leden, Gijs
van der Heiden, Jan Post, Ad de Jong, Jasper
de With, Arie de Besten, Hans van Beek,
Floor Bakker en Arie Brouwer is de brand
geblust. Na afloop van de oefening zijn we
met elkaar gezellig gaan barbecueën en
zijn leuke herinneringen opgehaald. Thomas
blijft wel lid van de personeelsvereninging
“De Vuurvreters”, dus bijvoorbeeld met de
organisatie van de Jaarmarkt Schoonrewoerd
draagt Thomas zijn steentje weer bij.
Johan den Hertog

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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De groen(t)e
bladzijde
Deze bladzijde laat u kennismaken met mooie
groenten en ingrediënten uit ons dorp. De
vakantierust is voorbij, de scholen zijn weer
begonnen en af en toe willen we ook wel eens
makkelijk. Dat kan, zelfs met groente erbij.
Patat, mayonaise, gebakken kipfilet en
komkommer in het zuur
Terwijl iemand van het gezin op de fiets de
patat gaat halen, bakt de ander de kipfilet in
de pan. Wil je sneller? Snijd de kipfilet dan
in repen. Al wat grotere kinderen in huis? Die
kunnen zelf aan de slag met de salade.

Patat, mayonaise, champignon gehakt,
romige komkommersalade
Neem voor het gehakt per persoon een half
bakje champignons en 80 tot 100 gram gehakt.
Bak de champignons in olie bruin, schep ze uit
de pan. Bak dan in dezelfde pan het gehakt
rul, voeg eventueel weer wat olie toe. Kruid
met peper en zout. Voeg de champignons weer
toe en meng goed.
Romige komkommersalade
voor 2 personen

Komkommer in het zuur
voor 2 personen

1 komkommer
150 ml Griekse yoghurt (Dagwinkel)
1 theelepel milde mosterd
halve eetlepel gedroogde dille of een eetlepel
verse

1 komkommer
peper
zout
scheut azijn
Was
de
komkommer
en
snijd
het
puntje (waar de steel niet zit) eraf.
Schaaf er plakjes van, met de hand of met de
machine. Gooi de steelaanzet weg.
Doe de plakjes in een kom, bestrooi met
peper en zout en enkele eetlepels azijn.
Schep enkele keren om.
Wie van pittig houdt, kan een beetje
fijngesnipperde ui erdoor doen. Liever wat
milder, kies dan voor een kruidenazijn of meng
er een eetlepel olijfolie extra virgin doorheen.
Mening van het testpanel: Dit is wel wat
zuur. Marian geeft ze gelijk, als je dol bent op
augurken is dit een lekkere salade.

Was
de
komkommer
en
snijd
het
puntje (waar de steel niet zit) eraf.
Schaaf er plakjes van, met de hand of met de
machine. Gooi de steelaanzet weg.
Doe in een kom: de yoghurt, mosterd en dille
en meng dit. Doe er de schijven komkommer
bij en meng dit voorzichtig door.
Roer voor het serveren nog een keer goed
door.
Het testteam vond deze salade heel erg lekker.
Patat, mayonaise, runderlapje en groene
salade
Vraag bij de slager naar een lapje dat in enkele
minuten klaar is. Er zijn vleessoorten die
iets goedkoper zijn dan biefstuk of entrecote
en toch snel klaar kunnen zijn. Goed dwars
op de draad gesneden helpt zeker mee. Ik
heb inmiddels goede ervaring met lende als
dungesneden snel klaar vlees.

Groene salade met tomaat
voor 2 personen

Verspreid de geraspte courgette over de pizza.
Verdeel de broccoli en noten over de pizza.
Bestrooi met brie blokjes.
Pizza bakken volgens aanwijzingen op de
verpakking.
Het testpanel vond dit een lekkere combinatie
van ingrediënten. Niet iedereen vindt een pizza
een vervanging voor de warme maaltijd. Dit
is wel een lekker alternatief voor een koude
broodmaaltijd. Aan de andere kant, met een
grote salade erbij zou dit best lekker kunnen
zijn.

1 bak of zak groene sla, gemengde salade tot
rucola of veldsla, alles mag.
2 eetlepels olijfolie extra virgin
halve eetlepel azijn
1 theelepel mosterd
3 tot 4 tomaten
Neem een stevige hand sla per persoon.
Controleer of de sla al gewassen is, anders
nog even wassen en droog slingeren.
Maak in een kom de dressing door de olijfolie,
azijn en mosterd door elkaar te roeren.
Klop hard om een mooie egale emulsie te krijgen.
Voeg de gewassen sla toe en hussel
deze
voorzichtig
door
de
dressing.
Was de tomaten, halveer ze, haal het
harde hartje eruit, snijd ze in parten.
Garneer de groene salade met de partjes
tomaat.
Het testteam vond deze salade prima.
Een goed aangeklede pizza kan ook wat
groenten verbergen.
Pizza met broccoli, courgette en brie
voor 2 personen
2x pizza uit de diepvries, bijvoorbeeld
Margarita of vier kazen
250 gram broccoli in roosjes
100 gram courgette geraspt
200 gram brie 60+
75 gram walnoten, hazelnoten of cashewnoten
Verwarm de oven voor zoals aangegeven op
de verpakking van de pizza.
Leg de pizza’s op de bakplaat.
Kook de broccoli in 3 minuten beetgaar.
De brie in blokjes snijden.
De noten in grove stukken hakken.

Tip!
Groenten uit een pot zijn ook lekker bij de
patat: asperges, geroosterde paprika of
augurken. Voor als de groenteboer al gesloten
is.
Gerda van Buuren en Marian Bosma

ROMMELMARKT
26 SEPTEMBER
VAN 9.00 – 13.00 UUR

Overheicop 1
overdekt terras met koffie, thee, fris, gebak,
soep, broodje hamburger
bloemstukjes
enveloppenkraam (altijd prijs!)
verloting
buitenkramen
rommelschuur/boekenschuur open

9.30 uur verkoop bij opbod
organisatie: Gereformeerde Kerk

1. Naam: Marcel Boor
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Adres: Dorpsstraat 24
Geboortedatum: 17 mei 1967
Geboorteplaats: Hilversum
Beroep: Product Director baggerschepen
Getrouwd met: Carolien
Kinderen: Maureen & Pieter
Huisdieren: Topper, Marty en Alex
Hobby’s: Sporten, klussen
Leuk in je werk: Internationale
klantencontact
Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: De vele reorganisaties
Lievelingsmuziek: Rock, blues, country
(Stones, Nirvana, Muddy Waters, Johnny
Cash)
Wat voor soort TV-programma’s vindt
je leuk/interessant: Films, Top Gear
Favoriete lectuur/boeken: Detectives
Doe je aan sport, zo ja welke sport:
Tennis, hardlopen, fietsen
Lievelingseten: Bistecca Fiorentina
Mooiste auto: Volvo P1800
Mooiste/leukste vakantieland: VS
Favoriete vakantiebesteding:
Rondtrekken, wandelen, dagje strand
Wat vind je van politiek: Soms boeiend
of vermakelijk, soms irritant
Welke krant lees je en waarom juist
deze: De Volkskrant, vanwege andere
opinie dan de mijne

22. Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen:
Centrale
ligging,
dichter bij werk
23. Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: Te weinig
24. Mooiste plekje in Schoonrewoerd:
Dorpsstraat 24
25. Lelijkste plekje in Schoonrewoerd: ?
26. Wat mis je in Schoonrewoerd: Niks
27. Leuk aan Schoonrewoerd: Klein, maar
toch van alle gemakken voorzien
28. Wat vind je vervelend en waarom: Te
druk hebben met werk
29. Waar ben je trots op: Onze kinderen
30. Waar heb je spijt van: Nergens
31. Wie bewonder je het meest en
waarom: Mensen als Mandela/Ghandi en
Carolien
32. Wat is je hartenwens en waarom: Dat
we mijn vader weer vaker zullen zien
33. Voor het laatst gehuild: Overlijden van
mijn moeder
34. Leukste jeugdherinnering: Vakanties
in Frankrijk, Peugeot skai leder, geen airco
35. Droomvakantie: Safari in Afrika of
rondreis Alaska
36. Wie wil je nog eens ontmoeten: Keith
Richards
37. Waar maak je je boos over: Domme
managementbesluiten

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
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

38. Waar ben je blij mee: Ons huis
39. Waar heb je moeite mee: Meer tijd
overhouden voor mijn gezin
40. Welke hoop koester je: Gezond 100
worden en een hoop kleinkinderen
41. Goede eigenschap: Stressbestendigheid
42. Slechte eigenschap: Nonchalance
43. Waar voel je je het meest bij
betrokken: Gezin
44. Waar maak je je het meest zorgen
over: Ik ben niet zo zorgelijk
45. Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: Na een goede borrel eens
goed over nadenken
46. Gouden tip voor de Klepper: Zorg
dat de kopij op tijd binnen is dan hoeft
Carolien niet tot 4 uur in de nacht door te
werken aan de Klepper.
47. Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten:

1. Naam: Renee Harlaar
2.
3.
4.
5.

Leeftijd: 16 Jaar
Broers/Zussen: 1 Broertje Tijn
Hobby’s: Paardrijden, winkelen!
School: Horeca & Travel College
Opleiding: Gastvrouw
6. Leukste vak op school: In het restaurant van de school werken

Dat we niet jaren in een bouwval hebben
gewoond, maar in een keurige kamer aan
de achterkant.
48. Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd
zou zijn: Filmhuis/bioscoop openen
49. Vraag van Karin Dijkers (50 vragen
vorige keer): Wanneer komt er voor
Maureen een pony in de tuin? Als het
aan mij ligt nooit want ik vind de tuin er te
klein voor (en een pony te groot)
50. Aan wie moeten wij de volgende keer
de 50 vragen stellen: Koos Spierenburg
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: Wat is mooier:
een week met 5 succesvolle verkopen of
een wedstrijd van de E1 waarin ze snel
tikkie takkie voetbal laten zien?

7. Ik heb een hekel aan: Als mensen liegen
8. Mijn favoriete sport: Paardrijden
9. Ik kan geen dag zonder: Mijn
mobiel & mijn Oma!
10. Ik lust geen: bonen
11. Ik ben gek op: Kroten & pasta’s
12. Ik word kwaad als: Iets me niet lukt
13. Een slechte eigenschap van
mezelf: ik ben heel slordig
14. Mijn favoriete vakantie: Turkije
15. Mijn favoriete muziek: Reggae
16. Mijn favoriete broek:
Zwarte skinny jeans
17. Mijn favoriete app op mijn
telefoon: WhatsApp/Facebook
18. Het leukste in het dorp:
Schoonrewoerdse markt
19. Dit wil ik worden: Nog geen idee!
20. Dit moet anders in het dorp: Niks
21. Tip voor jongeren: Als je iets niet
meer trekt, Moet je Duwen!
22. Volgende vragen aan: Samira Heeres

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

klussen… in de tuin of in de schuur.
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Een leuke dag …
Dat is bij mij altijd de zaterdag!! Heerlijk
geen school… maar lekker werken.
Ik werk op zaterdag bij familie Klaassen
in Acquoy op hun kippenbedrijf. Als
ik daar om negen uur ben drinken we
meestal eerst een bak koffie en gaan dan
naar Hellouw. Daar heeft zijn vader ook
een kippenbedrijf en dan help ik mee met
het eieren draaien.
Je raapt dan de eieren van de grond en
legt die in het hok. Die rollen dan op
een band mee naar voren, daar komen
ze op een volgende band; die brengt ze
bij de machine. Vlak voordat ze daar zijn
worden ze door ons gecontroleerd op
veertjes en vieze schaal en de dubbeldooiers, deze worden apart gezet.
De goede eieren gaan door de machine
die zet ze op traytjes en stuurt ze door
naar de robot die ze op pallets zet.
Deze klus duurt meestal tot een uur of
vier. Maar dan hebben we natuurlijk ook
etenspauze gehad.
Daarna doen we nog wat overige

Als ik niet naar Hellouw hoef dan blijf ik
in Acquoy. En help daar met o.a. schuur
bijvegen of kippen controleren, nieuw
papier leggen als er nieuwe kuikens
komen etc. Er is altijd wel wat te doen en
te beleven. Ik verveel me geen moment.
Mijn bazen zijn super tof en ik heb daar
een goed kosthuis! Z’n vrouw kan heerlijk
koken! Ik werk daar nu ruim anderhalf
jaar.
Ik wil Joran van de Hardenberg uitnodigen voor de volgende keer.
Groetjes Marinus Mourik

Speeddate met leefstijlcoach
Ook
inwoners
van
Schoonrewoerd
kunnen met hun vragen over voeding
en een actieve leefstijl terecht bij de
leefstijlcoach van Rivas. De coach houdt
hiervoor zogeheten speeddates in de
Leef&-winkels van Rivas.
Tegenwoordig zijn veel mensen bezig met
gezonde voeding en een actieve leefstijl.
Dat levert ook vaak vragen op zoals; Bevat
de voeding van mijn kind voldoende van de
aanbevolen vitamines en mineralen? Ik ga
meer sporten, wat kan ik dan het beste eten?
Ik wil afvallen, wat is voor mijn lengte het
juiste streefgewicht? Tijdens de speeddate kan
de leefstijlcoach praktische tips en adviezen
geven.
Speeddaten kan elke week op maandag
van 10.00 tot 16.00 uur in de Leef&winkel in verpleeghuis Lingesteyn aan het
Lingesteynplantsoen 20 in Leerdam en op
donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur in de
Leef&-winkel in het Beatrixziekenhuis aan
de Banneweg in Gorinchem. Let op: voor
de speeddate moet een afspraak worden
gemaakt. Dat kan op werkdagen tussen 9.00
en 12.00 uur via telefoonnummer (0183) 64
46 77.
Meer informatie over de leefstijlcoach van
Rivas is te vinden op www.rivas.nl of bel Rivas
zorglijn 0900-8440.

Vrijdag 9 oktober algemene inschrijfen informatieavond
van 18:30 tot 19:30 groep 5-6
van 19:30 tot 20:30 groep 7-8
van 20:30 tot 21:30 tieners (vanaf middelbare school)
Aan alle kinderen, ouders en belangstellenden
zal er uitleg gegeven worden over:
- welke avonden in de week
- de inhoud en invulling
- wie de leiding zullen zijn
- wanneer het seizoen begint
Als het je wat lijkt, kan je jezelf direct inschrijven.
De kosten zijn €12,50 per jaar per kind.
En dit alles onder het genot van een hapje en een drankje
in de Jeugdruimte in de Lichtkring bij de Gereformeerde Kerk
Schoonrewoerd.
Groetjes van het bestuur en de clubleiding.
“We hebben er weer zin”
Voor meer informatie: Secr. Mario Swaanen,
jeugdcentrale@gkschoonrewoerd.nl 06-10531050

Niet meer naar Roemenië...
Beste vrienden en bekenden,
Tot mijn grote spijt moet ik mededelen dat mijn
gezondheid zo achteruit gaat, dat we moeten
stoppen met het inzamelen en wegbrengen
van kinderkleding naar Oost Europa, waar we
het zelf aan de kinderen uitdeelden. Voorheen
deden we dit in kindertehuizen, de laatste
jaren op scholen. In november 2014 zijn we
voor het laatst in Bosnië en Servië geweest,
waar een grote overstroming was geweest. We
kregen een brief van Hulp Oost Europa (H.O.E.)
uit Barneveld van een zigeuner dominee uit
Servië, of we kinderkleding wilden brengen in
een schooltje in Servië, waar de overstroming
zo veel weggevaagd had. We zijn daar in
een schooltje geweest en hebben pakketten
uitgedeeld. We hadden nog pakketten staan
die bestemd waren voor Roemenië. Nu hebben
we nog pakketten staan die we naar een school
in Roemenië zenden, maar we kunnen er zelf
niet meer heen om ze uit te delen.

We mochten dit werk al meer dan 25 jaar
doen. We zijn dan ook aan heel veel mensen
heel veel dank verschuldigd. Te beginnen
aan de directeuren van de scholen, die
ouders van kinderen aanspoorden om
de kleding van hun kinderen naar school
mee te geven. Dan aan alle ouders die
de kleding van hun kinderen mee hebben
gegeven. We hebben meegemaakt dat we
voor 400 kinderen een pakketje konden
maken. Dan dank aan de snackbar hier op
Schoonrewoerd en Walter in Leerdam, die
zoveel frietdozen voor ons bewaarden om
pakketten mee te maken. Dan de dames
die al die pakketten samenstelden, dit was
ook een groot werk. Voor elk kind werd een
doos vol gepakt, gesorteerd op leeftijd en
voor een jongen of een meisje. Dit stond
duidelijk op elke frietdoos vermeld. Dan
bedanken we diegene die ons nogal eens
een gift gaven voor het transport.
We gingen wel een paar keer per jaar
en het meest naar Roemenië, zodat we
enorm veel pakketten daar uitgedeeld
hebben. Ook hebben we veel kinderbijbels
uitgedeeld. In het noorden van Roemenië
wonen veel Russische gezinnen afkomstig
uit de omgeving van Tsjernobyl. Op school
krijgen ze les in het Roemeens, maar thuis
spreken ze Russisch. Zo ook in het westen

waar veel Hongaarse gezinnen wonen, zodat
we in drie talen kinderbijbels hadden.
Maar boven dit alles moeten we De Heere
wel zo dankbaar zijn, dat we al die jaren de
kracht en de gezondheid mochten ontvangen
en Hij ons al die jaren spaarde op de wegen.
M’n vrouw ging altijd mee, maar kan zelf geen
auto rijden, zodat ik bijna altijd zelf het busje
bestuurde en onderweg sliepen we vaak in het
busje.
We hebben in de loop van de jaren heel veel
filmpjes en foto’s gemaakt. Deze zijn te zien
op YouTube: http://bit.ly/Hulpreizen
Vriendelijke groet,
D. Bikker
Dorpsstraat 43
4145KB Schoonrewoerd
tel: 0345 64 25 20

Voorlichting over
veiligheid voor senioren
Datum: 22 oktober 2015
Datum: Donderdag 30 april 2015
Tijd:
‘s ochtends
Tijd:
09.45
- 11.15 uur
(inloop
vanaf
09.15
(tijdstip
volgt
t.z.tuur)
in o.a. Het Kontakt)
Locatie:
Huis
ter
Leede,
Eiland
1,
Locatie: Partycentrum Schoonrewoerd
Leerdam
Kon. Julianastraat 24, Schoonrewoerd

Voor wie doet
u de deur
open?

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

Reilen en zeilen van dorp en dorpsvereniging
Berichten van de voorzitter van DVS
Per 1 september woonde ik 24 jaar in
Schoonrewoerd en was 1 jaar voorzitter van
de dorpsvereniging. Hoe dat bevalt? Wonen,
prima! Voorzitterschap,..mwahhh, valt niet
mee.
Zoals altijd zijn er twee kanten, leuke dingen
maar ook tegenvallers. Het wordt me duidelijk
dat ik in deze rol nog wat te leren heb, meer
dan ik verwachtte. Een moment om terug te
kijken. Deed dit deels in overleg met secretaris
Gera en wil het resultaat graag met u delen.
Gelukkig kunnen we stellen dat er
successen en positieve ontwikkelingen
zijn.
Mijn eerste bezigheid was voorganger Jan van
Tilburg, mede op verzoek van anderen, voor te
dragen voor een Koninklijke Onderscheiding,
dat is gelukt. We organiseerden succesvol de
buurtmanifestatie - bijeenkomst als beloning
voor vrijwilligers en betaald door gemeente
Leerdam - en zetten Schoonrewoerd daarbij
positief op de kaart. Er is een goede en werkbare
relatie met wethouders en ambtenaren, er
is iedere 6 weken een bijeenkomst, er wordt
naar elkaar geluisterd en samengewerkt,
Schoonrewoerd wordt serieus genomen.
Het Hovo project kan eindelijk van start, Erik
van Merkerk stopte zijn verzet. Het is uiteraard
zijn beslissing, maar hij waardeert onze inzet
en het feit dat ik in gesprek ging met hem.
We zijn ook in gesprek met projectontwikkelaar
Burggraaf
over
mogelijkheden
op
de
Ooievaarszoom. De drie kerken hebben
met elkaar rond de tafel gezeten, op onze
uitnodiging, in verband met de nieuwe
zorgsituatie en er is afgesproken dat er een
vervolg komt. Er is aandacht geweest van de
politie voor de vuurwerkbom die afging bij Van
Buuren, daarbij is een goede samenwerking
begonnen met de wijkagent (die helaas al
weer vervangen is wegens reorganisatie). We
zien minder of geen foutparkeerders; en de
parkeeroverlast door vrachtwagens op einde
Steenovenweg is weg (of afgenomen) na ons
gesprek samen met gemeenteambtenaar op
de kaasfabriek. We zijn met wethouders en
ambtenaar serieus in gesprek over sporten speelvoorzieningen voor de wat oudere
jeugd. Na dit probleem nog weer eens
serieus aan de kaak te hebben gesteld, tot
de burgemeester aan toe, zegt de gemeente
per begin september toe het probleem van

de rioolstankoverlast op Overheicop/kruising
Kerkweg te gaan op lossen. Er wordt door de
gemeente serieus aan gewerkt een Abri bij de
bushalte melkfabriek te plaatsen, wij hebben
dit onderwerp regelmatig ter sprake gebracht
op onze ontmoetingen met de wethouders. Er
is een nieuw en eigentijds DVS logo, met een
nieuwe huisstijl, en er is een website in de maak.
Verder bemoeiden we ons ook nog met wat
verdwaalde stoeptegels, scheve bomen, losse
takken en rommel in de straat. Zulke zaken
zijn ook te melden op www.verbeterdebuurt.nl.
Me dunkt, voldoende resultaat om ons te
steunen, toch? Mocht u geen lid zijn, voldoende
om u over de streep te halen?
Teleurstellingen zijn er ook, veel zaken
verlopen stroef of lopen helemaal niet.
Enerzijds is er het contact met de gemeente
en de politiek. Over de communicatie met
wethouders vertelde ik al eerder, je moet
daarin geduldig maar vooral diplomatiek zijn.
Ook in andere contacten, onder andere met
ambtenaren en plaatselijke politici, komt
diplomatie en geduld van pas. Nu kan ik best
wel diplomatiek zijn maar in deze zaken en
werkwijzen ben ik minder ervaren, en in mijn
vrije tijd heb ik niet altijd zin diplomatiek te
moeten zijn en wil gewoon knopen doorhakken
en doorgaan. Ook netwerken is belangrijk, maar
is tijdrovend en deze functie is onbezoldigd
vrijetijdswerk. In mijn vorige bestaan ging
het om feiten, informatie verzamelen, doelen
stellen, overleggen, beslissen en uitvoeren.
Een nieuwe klant binnenhalen kon ook wel
eens 5 jaar duren, ik verkocht een moeilijk
verkoopbaar product, maar dat was anders
en daarbij hielp dat ik er een goed inkomen
mee had. Ik ben open en laat graag zien
wat er speelt en hoe zaken tot stand komen.
Wethouders zijn daar niet altijd blij mee, de
politieke wereld kan daar van schrikken. Naar
mijn mening kun je uitlatingen gedaan in
het openbaar, of duidelijke misstanden, wel
opschrijven, past dat in een democratie en
heeft u als kiezer daar recht op. Uiteraard moet
je in dat spel voorzichtig zijn met gevoelige
zaken, zaken van importantie verifiëren - hier
zal ik zorgvuldiger worden - en het vertrouwen
niet schenden. Wethouders en ik zijn daar
regelmatig open - en soms confronterend over in gesprek, kritiek trek ik me aan en ik
doe er wat mee, maar ben ook wie ik ben.

Anderzijds zijn er de bemoeienissen en relatie
met het dorp, met u.
Met enthousiasme ben ik begonnen maar moet
constateren dat Schoonrwoerd zich matig
laat zien of uit, lauw of niet op voorstellen
reageert en moeilijk in beweging te brengen
is. Een voorbeeld. Links en rechts; bij slager,
dorpswinkel tot in Karwei toe, hoorde ik
spontane lovende kritiek van jong en oud over
mijn schrijven in De Klepper. Als de redactie mijn
artikelen dan te lang vindt, denkt dat die niet
gelezen worden en ze wil korten, vraag ik u als
lezer zich te uiten. Aan te geven of u uitgebreid
geïnformeerd wilt worden over zaken die in
het dorp spelen. Er was geen enkele reactie.
(Dus kan ik nu stoppen met schrijven, maar zo
eenvoudig zijn jullie niet van mij af) Nog één
voorbeeld, ontmoetingshuis. Nadat er eerst
veel positieve reacties waren te horen, werd
het stil toen het om invulling en deelname ging.
Er was slechts één officiële reactie op een
eerste noemen in De Klepper en twee reacties
op het vragenuur dit jaar.
Het politieke werkklimaat, in brede zin,
valt en werkt ook niet mee. De gemeente
zegt steeds dat de rol van Dorpsvereniging/
wijkraad groter en belangrijker wordt, maar
handelt daar tot op heden niet echt naar en er
gebeurt weinig in die richting. Ik denk dat ze
het niet weten nog en lijken ook te wachten
op de herindeling. Er zijn al de lokale politieke
partijen die ook de bevolking en hun belangen
willen dienen. Dat gebeurt (deels) naast DVS,
niet gezamenlijk en dit is - als je er goed over
na denkt - een merkwaardige situatie waarin
duidelijke spelregels vanuit de gemeente
ontbreken. Zo kon je een raadslid hebben dat
meende op te moeten treden als ambassadeur,
naast en zonder goed overleg met DVS.
De realiteit is dat, op een enkele uitzondering
na, lokale vertegenwoordigers van politieke
partijen niet echt samenwerking met DVS
zoeken. Het is slechts zelden “samen sterker”
in belang van het dorp, het gaat vaker om
partijpolitiek en persoonlijk politiek belang en
het heeft er alles van weg dat DVS op tijden
ook als concurrent gezien wordt.
En zo is er meer. Ons mooie kleine dorp telt
drie kerken die allen hun zaken goed voor
elkaar hebben en zich actief inzetten voor hun
aanhang. Daar is niets mis mee, maar deels
verdeelt dit wel de saamhorigheid op per
groepering en ik ben bang dat ook zij DVS zo
nu en dan als concurrent zien.
Holle retoriek is niet mijn ding, ik ben open,
graag duidelijk, recht door zee en ga graag
snel op het doel af. Binnen het werkklimaat en
werkomgeving ontmoet ik dat duidelijk minder

en dat valt tegen, ik had dat anders gedacht.
Gezamenlijk zouden we wellicht meer kunnen
bereiken, meer voor de gemeenschap kunnen
betekenen.
Zo heb ik naar mijn beleven de situatie waarin
DVS opereert geschetst. Niet de optimale
uitgangspositie om effectief en succesvol
plannen voor verbeteringen, aanpassingen,
veranderingen, etc. voor het dorp op te
zetten en te realiseren en saamhorigheid
te vergroten. Waarschijnlijk denken veel
autochtone dorpsbewoners er ook zo over en
zijn daarom geen lid. Het ledenbestand bestaat
uit een kleine 50 % van het aantal voordeuren
en daaronder zijn veel autochtonen, dat zegt
wat.
Quo vadis. Zo, het is niet gemakkelijk daar
iets moois van te breien maar nu we weten
waar we staan, kunnen we kiezen waar we
heen willen. Allereerst kun je jezelf afvragen
of Schoonrewoerd wel een Dorpsvereniging/
wijkraad nodig heeft en verdient? Dan bedoel
ik die vereniging met de grotere en meer
verantwoordelijke rol zoals de gemeente zegt
die te zien. Als realist moet ik bekennen dat
ik begin te twijfelen. Verder rijzen vragen als
wat kun je wel doen en bereiken, en hoe moet
dat dan, waar moet je op in spelen, hoe kun
je saamhorigheid verbeteren, etc.? Wat heeft
het dorp nodig en wat wil het? Hoe kom je
achter meningen, achter wat er leeft? Zonder
reacties en feedback kunnen wij niet goed
opereren. Succes ligt deels in uw handen. De
ontbrekende reacties zeggen iets en genereren
twijfel over uw betrokkenheid. Wat te denken?
Of alles loopt al goed – al of niet door inbreng
van anderen – of u bent snel tevreden of het
boeit u niet? Of bent u gewoon te druk, te
gelaten of te weinig energiek om te reageren
(te lui)? Wellicht iets om over na te denken?
Als het niet hoeft, als er geen betrokkenheid
en behoefte is, kunnen we net zo goed stoppen
ons druk te maken en een paar stappen
terug doen, pas op de plaats maken, onszelf
minder ambitieuze doelen stellen en onze
verwachtingen terug schroeven.
Dan verder met de lopende zaken. In deze
vakantieperiode en zijn wat zaken blijven
liggen.
* Activiteiten, Sinterklaasfeest
Dit staat weer te gebeuren. Commissielid
activiteiten, Leontine Verkerk, heeft de
voorbereidingen in gang gezet. Hulp is te
zijner tijd van harte welkom.

* Ontmoetingshuis of inloophuis
De gewenste draagkracht kunnen we maar niet
vinden. Daar u niet reageert was er in overleg
met de wethouder het idee ontstaan een soort
van representabele afvaardiging van het dorp
samen te stellen en met hen de draagkracht te
bespreken. Maar zoals we begin dit jaar veel
enthousiaste mensen troffen, zo weinig treffen
we er nu, nu het om ideeën en meedoen gaat.
Dat geplande gesprek heeft geen zin, het is nu
al wel duidelijk.
Daarom: het is over, door gebrek aan
draagkracht en desinteresse. Een gemiste
kans, jammer, zo vinden bijv. ook wethouder
Keppel en huisarts Noppe. De tijd is er nu
rijp voor, er is subsidie beschikbaar. Na de
herindeling moet je maar weer zien.
In huis aan huis blad Extra Nieuws Leerdam
las ik een artikel over Heukelum Actief en wat
men onderneemt om mensen te helpen vanuit
de participatiemaatschappij gedachte. Zulke
activiteiten hadden we ook graag gerealiseerd
gezien vanuit ons ontmoetingshuis.
DVS wilde dit geval democratisch met u
aangaan, we gaven onze gedachten weer,
wilden van u ideeën en met u in discussie om zo
tot een algemeen aanvaard concept te komen.
Het mocht niet zijn, wellicht was dit fout
en hadden we u een concreet plan moeten
voorleggen.
* Wijkbudget
Na het afketsen van ons plan met het
Dorpsplein is een oproep in de vorige Klepper
gedaan met ideeën te komen. En… u raadt het
al, geen reactie ontvangen. We hadden al wel
een idee, van mijn Akkie. Haar voorstel is de
saaie tunnelwanden van de Overheicop tunnel
te verfraaien door middel van schilderwerk
onder leiding van Thea Zweije uit Leerdam.
Die al vergelijkbare projecten deed. Feit
is dat in De Klepper op de vraag “wat is de
lelijkste plek” als antwoord vaak deze tunnel
genoemd wordt. We bespraken dit idee al op
een bestuursvergadering, niemand was tegen
maar ik hoorde liever van iemand anders een
voorstel. Deze knoop wil ik nu graag door
hakken op de eerste bestuursvergadering. Bij
zo een project kun je ook de kinderen via de
school betrekken, zoals Thea al eerder deed,
en wat leuke dingen bedenken, dan kan het
ook een boeiende speelse activiteit worden.
*Speel- en sportvoorzieningen buiten,
ook een nieuwe kijk
Er bestaat al een trapveld en wel het veld voor
de HHkerk. Tegenwoordig is zo een stenen
oppervlak gewild, de bal stuitert er beter op en

je hebt geen modder. Bij activiteiten in kerk of
dorpshuis mag het als parkeerplaats gebruikt
worden en dan kan er even geen bal getrapt
worden. Dat moet kunnen lijkt me. Er zijn
geen doelen nog basketbalringen en de bal
gaat in de sloot, er zijn verbeteringen gewenst
en daar wordt over gesproken.
Over de andere gewenste voorzieningen wordt
gesproken en nagedacht. Binnenkort maak ik
met ambtenaar Cees Uittenbogaard, Hfd Afd.
Regie, een ronde door het dorp om locaties,
voorzieningen en behoefte te bespreken.
Uittenbogaard bekijkt deze zaken ook door
een andere bril, er is een nieuwe benadering.
De gedachte is “ Je kunt wel allerlei
speelvoorzieningen plaatsen, maar bewegen
die kinderen ook tot spelen?”. Daar gaat het
om, kinderen in beweging te krijgen. Het idee
is leuke speelse zaken op te zetten, bijv. ook
kinderen te leren omgaan met de elementen
aarde, vuur en water. Of bijv. een lading balken
en verbindend materiaal ergens te dumpen
en kinderen zelf een blokhut of een vlot te
laten bouwen. Of een bosje bomen/struiken
te hebben om te klimmen, verstoppertje te
spelen, takken te snijden, een doolhof erin.
Een aantal van zulke zaken zullen begeleiding
nodig hebben en dat zullen dan (deels)
vrijwilligers moeten zijn. Voor jullie toch geen
enkel probleem? Als jullie ideeën hebben en
later actief willen zijn, van harte welkom.
* Nieuwe ontwikkeling in bestuur,
ambassadrice
Communicatie adviseur Danielle Rousselet
wordt onze ambassadrice binnen de gemeente
en het is de bedoeling dat zij vergaderingen
van bestuur DVS bijwoont , communicatie
bevordert, adviseert en helpt informatie te
krijgen, zij weet de weg. Wellicht is dit dan
de omslag die de vereniging een grotere rol
gaat geven. Natuurlijk heeft de gemeente zo
ook meer inkijk, maar ze lijkt ons zo ook nog
serieuzer te nemen. Ik vind het een goede
ontwikkeling. De andere verenigingen/ raden
hebben al of krijgen ook een ambassadeur.
* Bushokje, Abri, bushalte melkfabriek
Er wordt nu hard en serieus aan gewerkt en
lijkt volgend jaar realiteit te gaan worden.
* Wijkagent
We hadden een goede relatie en samenwerking
opgebouwd met de wijkagent. Helaas is deze
met de noorderzon, zonder enig bericht
van wie dan ook, wegens een reorganisatie
vertrokken. Volgens een bericht in Het Kontakt
is hij wel opgevolgd.

* Hovo, er is na 13 jaar goed nieuws, er
kan gebouwd worden
We hebben niet alleen een goed contact met
Erik van Merkerk gehad, maar alle partijen
gesproken. Hij voerde zijn bezwaar niet alleen
voor eigen woongenot en ten eigen bate, het
ging hem ook om het aanzicht van ons dorp.
Er komen definitief geen bezwaren meer
en er kan nu gebouwd worden. Dit is door
mij gemeld aan zowel de makelaar als de
projectontwikkelaar en deze stelt geen haast
te hebben. Er gaat wel gebouwd worden maar
voor 2016 zal er niets gebeuren, Hovo heeft
niet de prioriteit, stelt hij. Ik vind het correct
op te merken dat we wethouder Meijdam en
burgemeester Houtman bereid vonden eind
augustus met ons bij Van Merkerk langs te
gaan, maar dat was niet meer nodig.
* Wijkschouw
Deze staat gepland voor 16 oktober. Als u
punten heeft die aandacht verdienen, zaken
als onvolkomenheden in wegen, fietspaden
of
trottoirs,
speeltuinen,
verlichting,
groenstroken, bomen, zwerfvuil, algemeen
aanzien, verkeersveiligheid, verbetering van
de buurt, etc. geef het svp door aan ons.
Nogmaals, u kunt simpele en eenvoudige
zaken melden op verbeterdebuurt.nl. Vindt u
dat bezwaarlijk of zijn er grotere of moeilijkere
zaken, of onderwerpen die u eerst wilt
bespreken, u kunt zich altijd tot ons richten.
Contact algemeen: secretaris Gera de Jong
(0651349701), Groen en verkeer: commissielid
Teunis van Bruggen (0627424542)
* Burendag
Op 26 september is er burendag. Het idee is
mensen bij elkaar te brengen om elkaar te leren
kennen opdat er meer begrip voor elkaar en
een prettigere leefomgeving ontstaat. Bestuur
DVS vindt dit een mooi initiatief en is van
mening dat het niet haar taak is te organiseren,
dat de burger zelf aan de slag moet en wil
activiteiten aanmoedigen: Voor iedere straat
of weg in Schoonrewoerd die een barbecue,
koffie drinken met gebak of andere dranken
met een nootje, bier met gehaktballen, of iets
vergelijkbaars organiseert, met een deelname
van minimaal 6 deuren, stelt DVS een bijdrage
ter beschikking. Voor een BBQ €30,- en voor
vloeibaar met een hapje €20,-.
We zijn laat, misschien heeft u De Klepper
net voor de 26ste. We zullen ook infobladen
ophangen, bij buurtwinkel, supermarkt,
fruitschuur, slager, etc. en de info op Facebook
zetten. Contact: secretaris Gera de Jong
(0651349701)

* Woningbouw op de Ooievaarszoom,
in de lagere prijsklasse, mogelijkheden
starters
Toch weer een ambitieus onderwerp en een
leuke kans voor reactie en interactie.
Door opmerkingen van ons in De Klepper ben
ik in contact gekomen met projectontwikkelaar
Henk Burggraaf, we spreken elkaar af en toe.
Dit leidde tot een interessant gesprek met
hem en zijn rechterhand Peter Zwamborn op
2 september met als onderwerp “woningen
in de lagere prijsklasse, voor bijv. starters en
50-plussers”.
Het totale plan omvat 50 woningen in diverse
categorieën waarvan er inmiddels 21 zijn
gebouwd en verkocht. Met de bouw van de
laatste 8 woningen langs de Rondweg wordt
nog dit jaar gestart en hier zijn er inmiddels 3
van verkocht. Dit zijn wat duurdere woningen,
grofweg iets van rond de 215 à 250 k€. De
hoek uiteraard duurder dan de middenwoning.
De locatie tussen de bestaande bouw
Amaliastraat en de Julianastraat bevat 6
kavels voor vrijstaande woningen; al dan niet
zelf te bouwen. Deze 6 staan ook te koop.
Hier is tot op heden niet veel belangstelling
voor. Een alternatief met goedkope beneden/
bovenwoningen en appartementen heeft het
niet gehaald bij de gemeente. Bij voldoende
belangstelling uit de bevolking zou hier ook
iets anders ontwikkeld kunnen worden, mits
haalbaar en de gemeente meewerkt.
Rest nog de strook in de hoek Steenovenweg
– Amaliastraat. Hier is vergunning voor en
er kan bij belangstelling snel gebouwd gaan
worden. Hier komen 5+6 rijenwoningen en 2 x
2-onder 1 kap. De prijs van de rijenwoningen
zal hier ruim onder de twee ton liggen
voor de middenwoning en verder geeft de
projectontwikkelaar aan flexibel te zijn. Ik
maak daar uit op dat de koper keuzes kan
maken betreffende invulling en er over wensen
te praten valt, en er zo nog invloed op de prijs
is.
Het mes snijdt uiteraard aan 2 kanten,
enerzijds loopt plan Ooievaarszoom al een tijd
en Burggraaf moet er ooit van af, anderzijds is
deze ontwikkeling goed voor Schoonrewoerd
en geeft starters en 50-plussers de kans in
Schoonrewoerd te blijven.
Bij mij is de gedachte ontstaan gezamenlijk
een contactavond te beleggen in de 2e helft van
oktober. Om te peilen hoe groot de potentie
voor woningen in de lagere prijsklasse is en te
spreken over dit plan met 5 en 6 woningen. En
te horen of er ideeën zijn en belangstelling is
voor die ander locatie aan de Amaliastraat. Dit
is nu de kans waar Schoonrewoerd om vroeg

op het vragenuur. We gaan dit bespreken
binnen ons bestuur en ik ga ervan uit dat die
avond door gaat. We zullen dit kenbaar maken
via posters bij de lokale middenstand en via
Facebook en … zegt het voort. Tussen de
leeftijd van 19 en 26 jaar telt Schoonrewoerd
een 70tal inwoners, deze zullen niet allemaal
een woning bezitten. Dus, als de jeugd van
Schoonrewoerd inderdaad graag hier blijft,
dan kan het best nog druk worden op die
avond. Tot ziens.
* Dorpsplan, last but not least
Nog een ambitieuze zaak, of we willen of
niet, op verzoek van de gemeente dient er
eind dit jaar, uiterlijk begin volgend jaar, een
dorpsplan te zijn. Dit is een hoogst serieuze
zaak, de gemeente heeft dit plan nodig voor
planning van toekomstige ontwikkelingen, het
zal op tafel liggen bij besprekingen over de
herindeling en het zal ook leidraad zijn na de
herindeling.
Het zal duidelijk zijn dat het in ons aller belang
is een goed plan op te zetten.
Het broeide al wat in mijn hoofd en ik begin er
nu aan te werken. Het zal uiteraard onderdeel
zijn van de eerste bestuursvergadering, die
is er eind september, daar moet plan van
aanpak afgestemd en vastgesteld worden en
daarna wordt het heel hard aanpoten. Het
gaat om zaken als leefbaarheid, omgeving,
rust, karakter, economische activiteiten,
werkgelegenheid,
toerisme,
onderwijs,
woningbouw, inwonertal, zorg, voorzieningen,
etc.
Denkt u er alvast over na, bespreek dit met
elkaar, er zal zeker een beroep op een aantal
passende inwoners gedaan worden mee te
denken en er aan mee te werken. Misschien
moet er uiteindelijk een contactavond volgen
waar u uw mening kunt geven. We rekenen op
u, als er een beroep gedaan wordt.
Een punt nog. Het was langs me heen gegaan,
maar ik hoor dat er gedoe was hier en daar over
plaatsen van afvalcontainers. De samenleving
lijkt egoïstischer te worden. Het gaat steeds
meer om persoonlijk belang en minder om
het algemeen belang en dat is een trieste
ontwikkeling. Iedereen wil stroom, maar
geen kernafval of windmolen in de buurt, wil
vuilafvoer maar geen containers in zijn buurt,
etc., men wil wandelen maar niet de blaren.
Ik wil ook hier vragen eens na te denken en
het algemeen belang en welzijn te wegen en
daar wat voor over te hebben, solidair met
elkaar te zijn. Als niemand meer iets wil en kan
accepteren, dan gaat het een moeilijke wereld

worden. Ja, jij lult lekker, zullen sommigen
zeggen. Wel, toen ik hier kwam wonen keek ik
mooi uit op de Diefdijk, nu zie ik die niet meer
en heb geen vergezicht meer, en iedere vrijdag
heb ik 3 à 4 containers afval bijna vlak voor
mijn huis staan. Ik heb er niet over geklaagd.
Die vaste containers in de wijken zijn er net en
rommel en stank zie en ruik ik er zelden.
Het ga u goed,

Hans Langerak, voorzitter DVS
06 2060 1235

Rookworsten
actie
Het is al een aardige traditie geworden dat we
in het najaar huis aan huis langskomen met
rookworsten. Velen van u zullen zich deze
heerlijke worsten vast nog wel van voorgaande
jaren weten te herinneren.
Dit jaar hopen we op D.V. woensdag 11
november (vanaf 15.00 uur) bij u aan de deur
te komen. Dus noteer alvast deze datum in
uw agenda om deze worsten niet te missen.
De vacuüm verpakte worsten kunnen in de
vriezer worden bewaard en zijn zodoende voor
de gehele winter in te slaan!!
Ook kunnen ze van te voren worden besteld.
Bestellen kan bij Jarno Stuij tel.0345- 514
813 / jt.stuij@kpnplanet.nl. Deze bestellingen
proberen we dan ook op of kort na 11 november
rond te brengen.
De opbrengst van de actie komt ten goede aan
Stichting De Ondergrondse Kerk, die zich inzet
voor de vele vervolgde Christenen wereldwijd.
Hartelijke groet,
Jeugdraad en
Zending- en evangelisatie commissie
Hersteld Hervormde Gemeente
Schoonrewoerd

T/M DECEMBER IEDERE MAAND
EEN NIEUWE AANBIEDING

CHECK ONZE WEBSITE

",)44%237)*+
SCHOONREWOERD

AL RUIM
20 JAAR

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

Jan en Marjan naar Roemenië
Zoals bij velen van u bekend, zijn we al
jaren actief in Roemenië. Al circa 15-16 jaar
houden we ons bezig met het verlenen van
hulp en verstrekken van hulpgoederen aan
de allerarmste bevolkingsgroep de Roma’s. In
de zomervakanties reizen we met een groep
jongeren naar Roemenië om daadwerkelijk
met hen de handjes uit de mouwen te steken.
Ook veel jongeren van ons dorp zijn betrokken
geweest bij deze wijze van hulpverlening en
hebben meegeholpen om het in het leven van
veel kinderen en gezinnen een sprankje hoop
te brengen.

Structurele hulp
Veel Roma gezinnen hebben geen toekomstperspectief. Geen werk betekent ook geen of
nauwelijks inkomen om het gezin draaiende
te houden en velen leven dan ook bij de dag.
Gezinnen waar geen eten voor morgen is,
zijn geen uitzondering. En wanneer je kleding
niet voldoet ben je niet welkom op de school.
En voortgezet onderwijs betekent met de
bus naar de stad, maar ook hiervoor is geen
geld. Om deze bevolkingsgroep verder te
willen helpen is structurele hulp nodig. Samen
met deze mensen op te trekken. Ze te leren
om weer in hun eigen levensonderhoud te
voorzien. Kleding die stuk is kun je weggooien,
maar deze kun je ook herstellen. Een eigen
groentetuin kan je het seizoenrond voorzien
van voedsel. Zo maar een paar voorbeelden
waar ze mee geholpen kunnen worden. Maar
vooral hebben we ervaren dat wanneer ook
deze mensen de Here Jezus leren kennen, hun
leven pas echt verandert!
De grote stap
In de achterliggende jaren groeide bij ons
het verlangen om structureel iets voor deze
bevolkingsgroep te kunnen doen. Maar de

grote vraag was: hoe? Maar ook: wat was de
weg die God wilde dat we zouden gaan? Als
het de weg van God was, dan zou God ons
de weg ook wijzen en zo gingen jaren voorbij.
En als we weer terug kwamen uit Roemenië,
kwam de vraag steeds weer terug en merkten
we dat ons verlangen om daar te zijn steeds
sterker werd. Maar er kwam geen “briefje” uit
de hemel. We ontdekten steeds meer dat God
het verlangen in ons hart heeft gelegd, maar
dat wij moesten leren Hem te gehoorzamen.
Zo kwamen we tot de stap om in eerste
instantie een deel van onze tijd in Roemenië
te verblijven en zo de Roma bevolking mee te
gaan helpen. Concreet houdt het in dat Jan
deeltijd is gaan werken (50%) en we om de
twee weken in Roemenië zullen zijn om daar
hulp en steun te geven.

Hope for Dobirca
Dobirca is een klein dorp met circa 1000
inwoners waarvan 80% tot de Roma bevolking
behoort. Al een aantal jaren zijn we werkzaam
op deze plek en hier zullen we de hulpverlening
gaan opstarten en willen we de allerarmste
gezinnen gaan helpen en steunen. Onder
de naam Hope for Dobirca gaan we aan de
slag, het is ons verlangen om de mensen in
Dobirca weer hoop en moed te geven. Naast
praktische hulp gaan we kleinschalig onderwijs
geven aan de volwassenen. Hierbij gaat het
om lessen die dan weer in de praktijk kunnen
worden toegepast. Hulp bij het werken met
bv een naaimachine, hoe onderhoud ik mijn
groentetuin, enz.
Hulp en steun
Om het werk te doen, kunnen we niet zonder
hulp en steun. Fijn dat er mensen zijn die om
ons heen staan, ons helpen met praktisch
zaken, maar ook voor ons bidden. En ook u
begrijpt dat voor ons werk in Roemenië en
ons levensonderhoud ook financiële middelen
nodig zijn. Middels bijdrage van familie,

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

Kunst wedstrijd
De organisatie van de 6e Leerdamse
Kunstvierdaagse roept creatieve mensen uit
Leerdam en omstreken op om mee te doen
aan de wedstrijd
“Leerdam schildert van Gogh”

vrienden, bedrijven, kerken en dorpsbewoners
hopen we voldoende financiële middelen in te
zamelen om het werk te doen. Onze financiën
worden beheerd door de diaconie van de
Hervormde Gemeente. Hiermee ontzorgen zij
ons, maar houden we het ook transparant.
Daarnaast heeft de diaconie ook de ANBI
status waardoor uw giften ook aftrekbaar zijn
bij de belastingdienst.
Nieuws
In de toekomst willen we u als dorp blijven
informeren middels de Klepper. Daarnaast
zullen we regelmatig nieuws brengen middels
facebook/hopefordobirca.nl. Maar u bent ook
welkom op onze eerste informatieavond
op DV woensdagavond 7 oktober om
19.30 uur in de Hervormde Kerk.
Uw steun
Wanneer u ons en het werk wilt ondersteunen,
kunt u een financiële bijdrage doen op
NL83RABO0305164732
Herv
Diaconie
Schoonrewoerd o.v.v. Hope For Dobirca. We
danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid.

Maak een kunstwerk met Vincent van Gogh
in het achterhoofd. Schilderijen, tekeningen,
textiele kunstwerken, mozaïek, glas, foto’s,
kijkdozen, gedichten enz., alle kunstvormen
zijn welkom. Er zijn mooie prijzen te winnen.
Een deskundige jury bepaalt wie de winnaars
zijn.
Alle inzendingen zijn te bekijken tijdens de 6e
Leerdamse Kunstvierdaagse welke gehouden
zal worden van donderdag 29 oktober tot en
met zondag 1 november in Party Centrum Het
Dak in Leerdam.
Deelname is gratis. Kijk voor de voorwaarden
op:www.leerdamsekunstvierdaagse.nl
Doe mee en meld je aan!!

Jan en Marjan Meerkerk

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

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

Theo loopt zijn 25ste Nijmeegse Vierdaagse
met dochter Diana
Wie deze zomer langs de route van de
veertigduizend wandelaars van de Nijmeegse
Vierdaagse stond, kon een grappig schouwspel
zien. Vader Theo Vuurens en zijn dochter Diana
uit Oss. Zij wandelden voor het eerst samen de
grote wandeltocht. De grote wens van vader
Theo kwam zo uit. Hij in een T-shirt met de
tekst: Mijn wens was het om de Vierdaagse
met mijn dochter te lopen. Naast hem Diana
met op haar shirt: Helaas ben ik die dochter.

Een bijzondere Nijmeegse Vierdaagse. Dat was
het voor de in Schoonrewoerd goed bekende
wandelfanaat Theo Vuurens en zijn dochter
Diana. Theo Vuurens liep de Nijmeegse
Vierdaagse dit jaar voor de 25ste keer. 24 keer
liep hij de 50 kilometer, maar dit jaar speciaal
voor Diana leverde hij tien kilometer per dag
in. ,,Ik heb dit jaar heerlijk met de handen in
de zakken gelopen,’’ vertelt Theo. ,,Het was
erg relaxed en ik was veel minder moe.’’ Dus
volgend jaar weer 40 kilometer? ,,Absoluut
niet,’’ haast hij te zeggen. ,,Gewoon weer
vijftig.’’
Het was trouwens niet de allereerste keer
dat Diana en Theo samen liepen. Al vier
keer liepen ze de Wandelvierdaagse op het
vakantie-eiland Marbella. Diana trainde niet
voor deze Nijmeegse Vierdaagse. Al wist ze al
wel wat haar te wachten stond. In 2004 liep ze
hem met een collega, die na een dag al uitviel.
,,De drie dagen die volgden waren erg saai,’’
weet Diana. Dat staat in groot contrast met de
wandeling van vader en dochter van dit jaar. Ze
kregen veel reacties op hun T-shirts. Dat Diana
dit jaar ging meelopen is niet vanzelfsprekend,

zo vertelt ze. ,,Theo wilde het al heel lang, en
ik zei, we lopen toch al op Marbella? Maar ja,
dat is voor Theo niet ver genoeg. Drie jaar
lang dacht Diana na. ,,De 25e dan ga ik met
je mee,’’ zei ze. Op de T-shirts kregen Diana
en Theo vaak vragen. ,,Mensen dachten dat
ik het heel erg vond. Die dachten dat ik het
moest doen,’’ vertelt Diana met een lach. En
nu Diana met haar vader meeliep, heeft ze een
flinke kijk gekregen in de wereld van Theo in
Nijmegen. Want na 25 jaar is Theo Vuurens
een begrip geworden, zo bleek.
Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse lopen
40.000 mensen elke dag tientallen kilometers.
Dit doen ze allemaal om uiteindelijk op
vrijdagmiddag over de ‘Via Gladiola’ te lopen
en het Vierdaagse kruisje te ontvangen.
En meestal was Theo een van de eerste die
in grote passen over de finishlijn stapte in
Nijmegen. En stond daar dan altijd zijn lieve
vrouw Aartje te wachten? Vol trots met een
bos bloemen te wachten tot ze haar man met
een zoen kan onthalen? ,,Ben je gek,’’ vertelt
Aartje. ,,Dat heb ik een keer gedaan. Dan komt
hij binnen, pakt bloemen aan en loopt gelijk
verder om zijn kruisje op te halen. Daar heb je
niet zoveel aan. Ik wacht wel op de camping
verderop tot hij klaar is.’’

Nu Diana zo al die dagen dicht bij haar vader
was, leerde ze hem ook eens kennen als
een van de deelnemers van de Vierdaagse.
,,Eigenlijk is hij een beetje de koning van de
wandelaars,’’ vertelt Diana. ,,Als je ziet hoe ze
hem behandelen.’’ Zo krijgt Theo een kleine
voorkeursbehandeling: Hij mag dicht bij de
deur van de sporthal slapen, hoeft hij niet met
zijn spullen te slepen als hij aankomt en is er
voor hem altijd een banaantje of flesje drinken
te verkrijgen. Waar dan ook nog eens ‘Voor
Theo’ op staat. Dat Theo bij aankomst bij de
sporthal niet zelf zijn spullen in de slaaphal
hoeft te brengen verbaast Aartje nog altijd.
,,Ik was daar een keer bij. Ik wist niet wat
ik beleefde. Pakten ze zijn spullen over en
brachten het naar binnen. Vervolgens gingen ze
zijn bed opzetten. Ik zei: ‘doe eens normaal!’’
vertelt Aartje. Theo kan er hartelijk om lachen.
Hoe dat kan? ,,Nou, vertelt Theo. Ik wandel
al 25 jaar en heb met zoveel mensen een
praatje gemaakt dat ze me inmiddels wel
kennen. Maar ik heb ook altijd geprobeerd om
wandelaars die het erg moeilijk kregen over
de finishlijn te helpen.’’ Aartje blijft bij haar
standpunt. ,,Dat weet ik wel. En dat is mooi.
Maar kom op, hoeven ze je spullen toch niet
te dragen!’’

De leukste reacties kregen vader en dochter
op hun T-shirts die Diana speciaal voor deze
wandeldagen had laten maken. Als extra
eerbetoon aan wat hier een vader en een
dochter deden: Samen de Vierdaagse lopen.
En Diana is trots op Theo, vertelt ze. En Theo?
Die is ook trots, op zijn Diana.
Gijs Kool

Over dat over de finishlijn helpen van medewandelaars heeft Theo nog een heel eigen
verhaal. Want een aantal jaar geleden had
hij het daar erg moeilijk mee. Een aantal
medewandelaars kon geen stap meer zetten.
Theo bleef bij hen tot de laatste stap, maar
daardoor duurde de dag voor hem een heel
stuk langer. ,,Ik ben daarna direct weer gaan
slapen in de sporthal. Bleken mijn kennissen
me in het midden van de zaal te hebben
gesleept met alle bloemen om me heen gelegd,
als eerbetoon. Toen ik de volgende dag wakker
werd, snapte ik er niets meer van,’’ vertelt Theo.

Collecte KWF
De opbrengst van de collecte voor het KWF is
het mooie bedrag van € 1.005,73.
Een ieder hartelijk bedankt!
Diana en Aartje Vuurens

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

Geef aan ons door je naam, jongen of meisje, hoe oud je bent of in welke groep je zit.
Dit mag afgegeven worden bij Leontine verkerk , Bernhardstraat 5 of stuur een mailtje naar
acschoonrewoerd@hotmail.com voor 20 oktober.
Activiteitencommissie van de Dorpsvereniging Schoonrewoerd.

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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Roemenië beleefd
Eind juli reisden we met 16 mensen naar
Roemenië en we beleefden een geweldige tijd.
Hier onder leest u een verslag van één van de
jongens die deze reis heeft meebeleefd en we
vonden het leuk dit met u te delen.

gegeven in Roemenië! Ze hebben met elkaar
gebeden, gezongen, rioolbuizen aangelegd,
knutselwerkjes gemaakt, geverfd, Bijbel
gelezen, Bijbelstudie gedaan, getimmerd,
geschuurd,
Bijbelverhaal
in
toneelvorm
gepresenteerd, 3 dagen lang voor ±100
kinderen een kindermorgen georganiseerd,
gezwommen, gezweet, gehuild, gelachen,
gestonken, gegeten, foto’s gemaakt, gefilmd,
een vriendje of vriendinnetje gemist, voor
elkaar gebeden, voor anderen gebeden, deuren
gezet, vloeren gestort, muren gemetseld,
kozijnen geplaatst, gezaagd, geschroefd,
bekisting getimmerd, water geput, ziek op
bed gelegen, rotsen beklommen, ravijnen
getrotseerd, fobieën overwonnen, zichzelf
ontdekt, anderen ontdekt, God ontdekt, Zijn
liefde mogen ervaren en Zijn liefde mogen
uitdelen.
Het laatste was, denk ik de sleutel. God is
overal en overal aan het werk en dat mochten
wij ervaren met elkaar. Eén zijn in Hem en

Roemenië – Garbova – 13 augustus 7.01
Dit was de tijd en de plaats dat je een
speld kon horen vallen in de eetzaal. Het
was het moment dat iedereen besefte: ‘het
is weer voorbij’. Iedereen zat klaar voor
het laatste ontbijt, de laatste Roemeense
boterhammen en de laatste handen die
geschud zouden worden. Voldaan, tevreden,
verwonderd, geraakt, ontroerd, gelukkig,
dankbaar, woorden schieten te kort om
te vertellen wat iedereen voelde op dat
moment. Waar zou dat eigenlijk vandaan
komen dat een groep jongeren en ouderen
dit zo eensgezind beleefde?

één met elkaar door Zijn Woord,
Zijn Zoon en Zijn liefde dat voor
ons als leidraad mocht zijn in deze
werkvakantie. Er wordt wel eens
gezegd dat als je Bijbel leest en het
Woord van God tot je neemt, je een
ander mens wordt en dat klopt. Dit
is denk ik ook op deze reis gebeurd
met velen uit de groep. Anders
omdat je zag, voelde, ervaarde,
rook, hoorde, proefde hoe fijn het
is iets voor een ander te doen. Dit
is juist wat God van ons verlangt.
Anders worden, veranderd worden
en je naaste behandelen zoals je dat
zelf ook graag zou willen.
Ik denk door de achtbaan waar ze twee
weken met elkaar hebben ingezeten en wat
was dat geweldig! Deze groep heeft alles

Wilt u nog meer beleven en zien? Kijk dan op
de blog: www.roemeniereis.waarbenjij.nu

Mijn bijzondere opa

Ik denk dat ieder mens die zijn opa
heeft gekend, wel iets bijzonders
kan vertellen over zijn of haar opa.
De één zal vertellen dat het de
levenswijsheid is, de ander dat zijn opa zoveel
passie heeft voor het buitenleven. Maar mijn
eigen opa, ja, wat maakt mijn eigen opa toch
zo bijzonder?
Mijn opa is al 61 jaar getrouwd met
mijn oma, samen zijn zij ouders van vijf
kinderen en 13 kleinkinderen. En dat
samen zijn, dat is voor mijn opa belangrijk.
Samen met mijn oma reizen zij al jarenlang
naar het Oostblok, Roemenië, Polen, Slowakije
om daar samen op avontuur te gaan. Met een
aantal woordenboeken ‘Wat en hoe Roemeens/
Pools’ en vooral veel gebaren met handen
en voeten, spreekt mijn opa allerlei talen.
Maar daar blijft het niet bij, néé als je het hebt
over een bijzondere opa, dan is dit nog maar
een begin.
Dat mijn opa van avontuur houdt is duidelijk,
maar avontuur is een breed begrip en om een
goede indruk te geven van de avontuurslust van
mijn bijzondere opa, is het goed om te weten
dat mijn opa en oma een aantal jaar geleden
op 83-jarige leeftijd nog steeds kampeerden!

Geen hotel onderweg naar het Oostblok,
want dat zou het avontuur direct minder
avontuurlijk maken. Een matras achterin de
Volkswagen bus of overnachten in een tentje!
De rest van de Volkswagenbus is volgeladen
met dozen gevuld met kleding en speelgoed.
En zo startten mijn opa en oma samen elke reis.
Soms een vaste route langs gezinnen die
zij inmiddels al jaren kennen en soms langs
kindertehuizen waar de kleding en speelgoed
worden uitgedeeld. Ook bij deze kinderen
staat mijn opa bekend als ‘Papa Bikker’.
Jarenlang bezorgden opa en oma tientallen
kinderen uit Roemenië en Slowakije een
vakantie in Nederland. Mijn opa wilde deze
kinderen iets meegeven, een stukje liefde en
geluk, een stukje van de wereld. En als deze
kinderen langskwamen lieten mijn opa en oma
in enkele weken alle bezienswaardigheden
van Nederland zien, de bloembolvelden,
Madurodam, Scheveningen of het subtropisch
zwembad.
Hoe bijzonder is dat!
Inmiddels is mijn
opa 87 jaar en
nog
steeds
vol
ideeën waarin een
avontuur
schuilt.
Als ik op een warme
zomerdag
aan
tafel
plaatsneem
in de tuin, laat
mijn opa een boek zien. Vol trots laat hij een
foto zien van een echtpaar op leeftijd. Het
echtpaar straalt, zonder tanden weliswaar,
maar het geluk spat van de foto af.
‘In dit boek staan bijzondere verhalen van
bijzondere mensen’ vertelt mijn opa. Daarna
vraagt hij zich af of hij ook ooit in zo’n boek zal
komen te staan? ‘De rimpels en de bretels die
heb ik al’ zegt hij lachend, net zoals de man
op de foto. Dat is de bijzondere humor van
mijn opa. Mijn opa die graag met een grapje
een reactie uitlokt. Maar deze keer reageer
ik niet op het grapje, maar word ik aan het
denken gezet voor een avontuurlijk plan.
Hoe bijzonder zou het zijn om een verhaal
te schrijven over mijn bijzondere opa.
En als ik wegloop met dit idee in mijn gedachte,
kijk ik achterom de tuin in. En zie ik daar mijn
opa en oma naast elkaar zitten. Te midden van
hun eigen moestuin, twee oude besjes stralend
naast elkaar. Net zoals het echtpaar op de
foto, in het boek van de bijzondere verhalen.
Mijn bijzondere opa.
Noah Bikker (26), kleindochter

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.

Wandelen, niet vanzelfsprekend…
Het was bijna zomervakantie. Daar kwam het
door, dacht ik, dat ik moe was, dat ik zo’n pijn
in mijn benen had, dat ik aan wandelen niet
zo’n plezier beleefde. Na de vakantie waarin
ik lekker zou uitrusten, zou het weer goed
gaan, dacht ik. Helaas, zo was het niet. Die
pijn zeurde, op vakantie kon ik zelfs op een
ochtend helemaal niet lopen: spit of zoiets
sneed mijn rug doormidden. Met paracetamol
en iets om te wrijven hielp ik mezelf weer op
de been, maar het stelde niet gerust. Opeens
besefte ik dat wandelen helemaal niet zo
vanzelfsprekend is. Ik wilde zo graag, maar
het ging zo moeizaam.
Zou ik niet meer kunnen wandelen? Dus
ook geen wandelverhalen meer kunnen
vertellen? Onvoorstelbaar. Dus aan de slag:
dokter, fysiotherapie en blijven bewegen.
Uitrusten en ontspannen, maar ook vooral
gerichte oefeningen doen, leverden wonderen
op. Ik loop inmiddels alweer minstens een
uur pijnvrij en geniet daar intens van.
Veel meer dan een uur zit er nog even niet in,
dus is het zaak meteen te starten op het mooie
punt. We parkeren de auto op de Kerkweg voor
een rondje Wiel. De bomen hangen vol fruit
en buigen door onder het gewicht. De zon
staat laag en legt een oranje gloed over het
weiland en de koeien die loom staan te kijken.
Het pad buigt af naar links en al snel zien we
het water. Een briesje maakt rimpelingen.
Muggen dansen en er snatert een eend.
Tussen de huizen door volgen we het pad
naar de dijk. Een stevige klim en dan weer
volop uitzicht. Er vliegen ganzen over. We
gaan naar links, langs De Kruithof. De bomen
links onderaan de dijk staan ook vol fruit. In
andere jaren zijn er takken uitgebroken, dat
maakt de vorm van de bomen erg grillig. In

de bocht naar links, gaan we rechtdoor de dijk
af. Na het bruggetje links naar de Sonsbrug.
In de weilanden rechts van ons verzamelen
de kievieten. Zij gaan bijna weer op weg naar
hun overwintergebieden. Nog snel wordt er
gegeten om reserves te hebben voor die lange
trektocht.
Trekvogels: steeds op weg van het zomerland
naar het winterland, want hier is het in de
zomer beter en daar is het in de winter beter.
Ze trotseren gevaren en doen veel moeite voor
die reis, elk jaar weer. Wij zijn blij als ze weer
terugkomen in de lente. Ze zijn welkom, die
trekvogels. We maken onze weidegebieden
klaar voor hen, dat ze er veilig kunnen nestelen
en een gezin kunnen vormen. Het is zo leuk
om die oudervogels met die pullen te zien
rondscharrelen. En we noemen het geluk als
het aantal geslaagde broedgevallen hoger is
dan het jaar ervoor. “Gelukkig gaat het beter
met de weidevogels,” staat er dan in de krant.
Opeens schiet in mijn hoofd een ander woord
uit de krant: gelukzoekers.
De beelden van die lange rij mensen die over
de snelweg lopen weg van hun land waar het
onveilig is en waar geen toekomst is op weg
naar beter. Beelden van omgeslagen boten.
De foto van dat jongetje van drie… het laat
me niet los. Al weten ze niet waar ze zullen
uitkomen: ze gaan, ze lopen en lopen. Wat
moeten die mensen een pijn hebben: je land
achterlaten, je familie, je huis, je vrienden,
dat doe je niet zomaar. Pijn in de ziel,
heimwee, verdriet, afscheid. Waarschijnlijk
ook pijn in de voeten, de rug. Er wordt
zoveel meegedragen. Er is geen mogelijkheid
goed te rusten, ze doen veel moeite en
trotseren
gevaren,
verliezen
verwanten

en vrienden en kinderen en waardigheid.
Ze zoeken een plek, veiligheid, om te wonen,
een gezin groot te brengen. Perspectief.
Natuurlijk gaat de vergelijking niet op met de
trekvogels. Maar het schrijnt: ruimte geven
aan de vogels en mensen de ruimte, de
vrijheid, de veiligheid, het beter misgunnen.
En dan dat woord: gelukzoekers. Een stroom
doodongelukkige mensen, gelukzoekers. Zijn
we niet allemaal gelukzoekers? En is dat fout
dan?
Ik wandel en worstel met deze gedachten. Ik
kan mijn geluk niet op: het lukt weer, ruim
een uur wandelen. Wandelen in vrijheid, in
veiligheid. Niet vanzelfsprekend…
Jolanda Lemcke

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
Nog even genieten van de laatste zachte
en zonnige dagen en dan laten we de
zomer echt achter ons. Af en toe ruik je
het ’s avonds al: herfst. Wat ruik je dan
precies? Vocht, kruiden, het vergaan van
blad en stengels. Het is vertrouwd, het
doet verlangen naar die fijne trui, de kachel
aan en naar momenten om (met anderen)
terug te kijken naar die afgelopen zomer.
Terugkijken is wat u kunt doen op de avonden
in de Schaapskooi dat er een dialezing is.
Prachtige beelden en goede sprekers nemen u
mee naar…
- 8 oktober neemt Joke Stuurman ons mee
naar De Eifel. Het landschap en dan vooral
ook de daarin levende planten, vlinders,
vogels en insecten staan centraal.
- 22 oktober reizen we af naar Extremadura
in Spanje met Mira Diels en Dick
Hoogenboom. Mira is gespecialiseerd in het
vastleggen van de insecten, de bloemen
en de landschappen. Dick heeft heel
graag vogels voor de lens. Samen vullen
ze elkaar mooi aan en dat levert ons een
onvergetelijke avond op.
- 5 november is de avond van “Amfibieën
en reptielen in beeld”. Rene Krekels heeft

een heel bijzondere presentatie. Met een
speciaal computerprogramma komen de
dieren tot leven op het doek. Met passende
muziek wordt het een ware belevenis.
Natuurlijk hoeven we nog niet binnen te
blijven. Het is nog heel mooi buiten. Ga eens
mee op excursie:
- 18 oktober een herfstwandeling in het
Horsterwold bij Zeewolde. Vertrek 09.00
uur vanuit Vianen: Benedictushof 132.
Stuur even een mailtje dan wordt er op u
gerekend: bdegroot@kpnmail.nl
- 2 november paddenstoelen excursie in
Molenbeek bij Renkum. Vertrek 09.00
uur vanaf Helsdingen te Vianen. Mailadres:
fam-klees@hetnet.nl
Wat u vooral niet mag missen is de OPEN DAG
op 3 oktober in en rond De Schaapskooi.
De verschillende werkgroepen presenteren
zich, er zijn activiteiten voor kinderen en er is
veel lekkers te proeven. Er is een imker en een
mandvlechter. Er zijn leuke (natuur) dingen te
koop. Voor uzelf of om cadeau te doen. Kom
kijken!

Oranje
vereniging
Het winterseizoen staat weer voor de deur. Wij
als Oranjevereniging gaan de komende tijd
weer aan de slag om een leuk programma te
bedenken voor Koningsdag.
Er is ook nog leuk nieuws te vertellen want
onze voorzitster Agnita de With is bevallen
van een zoon met de naam Marijn. Vanaf deze
plaats nog gefeliciteerd met jullie zoon!
Ook willen wij iedereen bedanken die op ons
gestemd heeft bij de actie van de Rabobank.
Met dit mooie bedrag kunnen we weer leuke
activiteiten voor het dorp bedenken.
Zijn er suggesties voor een activiteit laat het
dan bij 1 van ons weten. Dan kunnen wij kijken
of het in het programma past.
Een vriendelijke groet van de Oranjevereniging

Op naar een nieuw laagje bladgoud
Het kruis, de haan en de bol van de kerktoren
zijn op maandag 14 september door een
medewerker
van
het
renovatiebedrijf
Koninklijke Woudenberg uit Ameide van
de kerktoren gehaald om te worden
gerestaureerd. Veel bladgoud zat er niet meer
op, zo bleek. Op naar schilder Gerard de Jongh
uit Waardenburg die de haan en de bol weer
flink in het goud gaat zetten.
De restauratie duurt een aantal weken, eind
oktober, begin november komen de onderdelen
weer terug en kan de haan weer blinken in de zon.
Koninklijke Woudenberg gaat in oktober de
rest van de toren onder handen nemen. De
stenen, voegen, leien dakbedekking en de
klok krijgen een flinke opknapbeurt. Ook de
klok krijgt een vernieuwing: de lampjes op de
wijzers van de klok worden vervangen voor
ledverlichting.
Prijsvraag:
Hoe breed is de haan van de toren?
De Klepperredactie is uitgenodigd om in
Waardenburg een kijkje te komen nemen
tijdens de restauratie van de torenklokhaan.
Zin om mee te gaan op deze excursie? Degene
die het beste raadt hoe breed de haan is
van snavel tot achterste veren mag met ons
mee! Wij nemen contact met u op. Stuur het
geraden aantal centimeters en uw gegevens
op naar: redactie@dorpskrantdeklepper.nl
Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 11 oktober.

Schoonrewoerdse Rangers naar Borneo
hadden geplaatst. Enige tijd later, op
een dinsdag, kwam ik thuis en toen
zei mijn vader dat er gebeld was en
dat ze ons wilden uitnodigen voor een
casting.” Voor de casting moesten
Maarten en Ole naar het WNF gebouw
in Zeist. “We werden geïnterviewd en
moesten een opdracht doen, iets met
matjes en ping-pong ballen en al die
tijd werden we gefilmd. We dachten:
nou, dit gaan we niet winnen. Dat spel
met die ballen was lastig. Er waren ook
andere kinderen, jongere en oudere.
Waar zouden ze vooral op letten? ”

Ole Roeland en Maarten Gisolf hebben een
prachtige reis gemaakt. Niet zomaar een
vakantiereis, nee, het was een reis met
een doel: aandacht voor de Orang-oetan
en hun leefgebied. Ze zijn nog maar net
terug en willen best vertellen over hun
avontuur. Het mooiste is: u en ik kunnen
dat avontuur straks ook zien op NPO 3
van 19 t/m 22 oktober op Zapp. Zapp
your planet.
Ze zijn er nog vol van en de verhalen buitelen
over elkaar heen, zodra we in gesprek zijn. Maar
hoe begon dit avontuur nu? Ole vertelt:” Ik
ben lid van de WNF-rangerclub. In het rangertijdschrift, de Tamtam, staan vaak oproepen
om actie te voeren voor een dier.” De actie
die Ole erg aansprak heette: `Ga voor aap.
Bouw mee aan het orang-oetan bos.’ Een actie
om de orang-oetan te helpen, georganiseerd
door de WNF-Rangerclub en NPO Zapp. Tussen
maart en juni 2015 hebben vele rangers actie
gevoerd en Ole samen met zijn vriend Maarten
waren ook van de partij. Ole had bedacht dat
hij in een apenpak gestoken met mensen op
de foto zou gaan. Ole zocht mensen die hem
wilden sponsoren. Men kon een donatie per
foto geven of een vast bedrag. Vervolgens
maakte Ole dan selfies (apies) van die sponsor
en hemzelf in het apenpak.
Maar dat die grappige actie tot zo’n reis zou
leiden, wie had dat kunnen denken? “We
hoopten het wel,” zegt Ole, “vooral toen we
gebeld werden door het Jeugdjournaal. Die
hadden de foto’s gezien die we op Instagram

Expeditie Borneo met twee 11-jarige
Schoonrewoerdse jongens
De uitslag werd wel op een heel
bijzondere manier bekend gemaakt.
“We zaten op school. Het kringgesprek
duurde heel lang, dat vond ik al een beetje
gek. En toen begonnen twee meisjes opeens
te gillen en te wijzen….” Daar kwam een
Panda de klas in en die gaf een iPad aan
Ole en Maarten met een boodschap van
Maurice Lede (presentator van Klokhuis).
Expeditie Borneo met twee Schoonrewoerdse
11-jarige
jongens
was
een
feit!
Er moest van alles worden voorbereid in
korte tijd: extra inentingen, kennismaken
met de crew die meegaat naar Indonesië,
aanschaﬀen van bijzondere antimugprotector
sokken, stevige schoenen en heel veel
zonnebrand en anti-mug smeersels. Van het
WNF krijgen ze speciale shirts (voor ieder
wel 7, want voor de opnames moeten ze
steeds hetzelfde gekleed zijn en het is echt
zweten daar in Borneo), speciale broeken en
een rugtas met het logo van de actie erop.
Borneo, Indonesië, de tropen, een heel andere
wereld. Hoewel iedereen het dus steeds maar
heeft over warm en zon, regent het als de
groep aankomt op Borneo na 17 uur vliegen.
“Dat was ook meteen de laatste regen die we
zagen.” zegt Maarten. Vanuit het vliegtuig
naar hun eindbestemming zagen ze ook al de
rook van de brandende bossen. Dit is één van
de grote bedreigingen van de leefgebieden
van de Orang-oetan. In hoog tempo vindt
er ontbossing plaats door houtkap voor de
palmolieplantages. Die ontbossing leidt tot
droogte en vervolgens tot die bosbranden.
“Het is er zo droog, dat die bossen ook heel
makkelijk in brand vliegen.” zucht Ole. Hij
vertelt dat ze veel moesten drinken steeds.

“Ik had zo’n dorst toen we bomen gingen
planten…” ”Ja , maar dat is pas later,”
onderbreekt Maarten hem. Het is lastig om alle
avonturen in de juiste volgorde te vertellen.
“Eerst moesten we nog naar die school…” Ik
kijk verbaasd. “School? Jullie waren toch juist
op reis, toch juist weg van school?” vraag
ik. “Ja, dat dachten wij ook, “lacht Maarten,
”maar we houden zo van school…” De twee
jongens kijken elkaar met lange gezichten
aan en het is wel duidelijk: die school was
niet waar ze voor gingen. “Ze voerden een
traditionele dans voor ons op, ach, dat was wel
leuk. Toen wilden ze met ons op de foto. Nou
ok, dachten wij. En vervolgens was er weer
een traditionele dans en nog een en weer op
de foto, nu met de hele school…” Ole wordt er
weer moe van nu hij eraan terugdenkt. “Op de
laatste foto’s kijken we zo…” Maarten doet het
voor: een verstarde grijns, want lachen ging
niet eens meer. “Ik had pijn in mijn kaken van
al dat foto’s maken.”
De jungle in
Gelukkig ging de echte expeditie snel na dat
bezoek aan de school beginnen. Met een boot
gingen ze een rivier op. Ze voeren naar een
gebied met een verbrand bos. Het was heel
heet, de zon brandde en er was nergens
meer schaduw, want alle bomen waren weg.
De opnames voor Zapp Your Planet Expeditie
Borneo gingen nu echt beginnen. Steeds
moesten scènes weer opnieuw. Ze moesten
met elkaar een dam bouwen en “…bomen
planten…” zucht Ole. “Ik heb zoveel bomen

geplant. Heel zwaar
werk en ik had zo’n
dorst, maar ik had
geen
water.”
Het
was een lange dag.
“Met kleine bootjes
gingen
we
nog
dieper de jungle in
en tenslotte moesten
we ook nog een stuk
lopen. Heel lastig,
bijna klauteren over
stronken heen. En
toen kwamen we bij
het
groene
huis.”
“Ja en opeens was
het
toen
donker.”
Dat gaat op Borneo
heel snel: om kwart
voor zes begint het
te schemeren en om
zes uur is het donker.
Het groene huis is een
onderzoekscentrum van het Wereld Natuur
Fonds. Vanuit deze basis wordt onderzoek
gedaan naar de orang-oetan en al de wilde
dieren die in het natuurpark Sebangau
leven. Dan moet je denken aan vogels,
kikkers, slangen en vlinders en dus ook aan
de orang-oetan. Steeds als de onderzoekers
op hun tocht door de jungle een orangoetan zien of horen, dan noteren ze dat
op een bord. Ze geven ook aan waar ze een
nest van een orang-oetan hebben gezien.
“Orang-oetans maken elke dag een nieuw
nest,” vertelt Ole. “Ik werd een keer heel
hoog in een boom gehesen om zo’n nest
goed te kunnen bekijken. En als opdracht
moesten we zelf ook zo’n nest bouwen.”
Tijdens het verblijf in dat groene huis werd
ook nog een nachtsafari georganiseerd.
Rondwandelen in het pikkedonker op zoek
naar dieren en sporen met alleen een lamp bij
je. Als de jongens vertellen dat ze toen onder
andere een tarantula zagen, moest ik toch
even slikken. “En naast ons huis in een slootje
zat een python van een meter of negen!” maakt
Ole het verhaal nog een slag spannender. ”Die
zagen we op camerabeelden.”
In het guest-house ‘wonen’ vreemde
gasten
Na enkele dagen ging de expeditie weer verder.
Over de rivier voeren ze naar een klein dorpje
met de naam Jahangjang. Zo’n verplaatsing
moet wel over de rivier, want wegen zijn er in
de jungle niet. Alle spullen moesten in boten
en de hele crew. En die crew, dat waren er

voeten moest dat.” Het was wel een leuk spel.
Tenslotte was het tijd om te slapen. Zoveel
andere geluiden en de bedden in dat guesthouse zaten ook vol beestjes. “Ik moest echt
goed mijn eigen laken op dat bed leggen voor
ik kon gaan liggen.” gruwt Ole. En ook Maarten
vertelt dat hij ergens op ging zitten en het
meteen overal voelde kriebelen.

best veel: cameramensen, geluidsmensen,
mensen die van alles regelen en enkele
vrouwen van het WNF/Rangerclub die met
name de jongens begeleidden en die ook foto’s
maakten en de moeder van Ole, Daniela,
die was er ook bij. Dat dorpje Jahangjang is
gebouwd op palen van wel 10 meter hoog,
want normaal staat daar heel hoog water.
Het is een bijzondere plek. De jongens
verbleven er in een guest-house. Als ik vraag
naar wat ze hebben gegeten, trekt Ole een
diepe frons: “Rijst, bami, vis enzo, bij het
ontbijt en bij het middageten en ’s avonds
weer. Steeds kreeg je een piramidevormig
blad met een vulling. Soms leek het wel een
bonk klei. Echt niet lekker..” Ole trekt een vies
gezicht.
In dat guest-house zaten ook dieren binnen.
“We zaten een spelletje te doen aan tafel,”
vertelt Maarten “en ik trok mijn stoel een beetje
verder naar voren, zodat ik beter bij de tafel
kon. Zat er achter mijn stoel een enorme slang.
Iemand heeft dat beest gevangen en naar
buiten gebracht, maar hij was wel twee meter
en giftig.” Overigens was het wel bijzonder dat
in dit guest-house stoelen en tafels stonden.
“We zaten vooral op de grond op matten.”
’s Avonds werd er vuurvoetbal gespeeld met
de jeugd uit het dorp. “We hadden alleen ons
sportbroekje aan en werden ingesmeerd met
anti-brand-olie. Een brandende
kokosnoot
was de voetbal. Ik vond het in het begin best
eng om daar tegen te trappen. Met blote

Ze doen heel goede dingen
In het orang-oetan opvangcentrum zagen
ze van achter glas en nog best ver weg de
grote apen in het echt. De dieren mogen
niet aan mensen wennen, anders kunnen ze
niet terug in de wildernis, daarom mag je
er niet te dichtbij. En het zijn natuurlijk ook
wilde dieren. “Het is ook dat je geen ziektes
overbrengt.” vertelt Ole. “Wij kunnen ziektes
bij ons hebben die zij niet kennen en waar
ze niet tegen kunnen. Als ze dan teruggaan
de wildernis in dan kunnen ze de hele groep
besmetten. Dat zou ik zeker niet willen.”
Vanuit het opvangcentrum maakten ze een
boottocht langs een eiland. Daar zagen
ze orang-oetans in het wild. Allebei zijn
ze onder de indruk van de filmpjes die ze
zagen in het opvangcentrum. Een orangoetan moeder die werd doodgeschoten en
schokkende beelden van mishandelde en
gewonde dieren. Hier wordt heel duidelijk dat
er eigenlijk twee grote bedreigingen zijn voor
de orang-oetans: het verlies van leefgebied
doordat er bomen worden gekapt om op het

vrijgekomen land palmolie-plantages aan te
leggen. En het probleem van de bosbranden
(soms aangestoken) die ontstaan doordat men
voor de grote vrachtwagens droog gebied wil
hebben. Men graaft kanalen om het water
uit het gebied te voeren en ook om via het
water de bomen te kunnen transporteren.
De bomen en het water lopen letterlijk het
regenwoud uit. Dat leidt tot grote droogte.
De droge bossen vatten heel snel vlam.
“Palmolie zit in heel veel producten.” verzucht
Maarten. “Daar wordt zoveel aan verdiend.
Maar de orang-oetans kunnen zonder de
bossen niet leven.”

de orang-oetans weer groter wordt en niet
kleiner. “Ze doen daar echt heel goede dingen
voor die dieren.” De jongens zijn het daar
helemaal over eens.

Het Wereld Natuur Fonds werkt er hard aan
om de verdroging van het bos tegen te gaan.
Er worden dammen gebouwd in de kanalen
om het water in het bos te houden. Zo komen
minder branden voor. En dat is goed nieuws
voor de orang-oetan. Ook worden nieuwe
bossen aangeplant zodat de leefruimte van

De expeditie is om, maar wij kunnen
hen straks zien: van 19 oktober t/m
22 oktober elke dag om 18.20 uur
Zapp Your Planet Expeditie Borneo op
NPO 3.

Opnames maken en terugzien
En dan zijn de 11 dagen opeens om. Wat
hebben ze veel gedaan en gezien. Het is daar
heel anders dan in Nederland. En hoe anders
gaan we straks allemaal zien. Want al die tijd
zijn de jongens gefilmd voor het programma
Zapp Your Planet Expeditie Borneo. Terug
in Nederland werden direct weer opnames
gemaakt,
nu
voor
het
Jeugdjournaal.

Jolanda Lemcke

Schoonrewoerd is Schoonrewoerd, of toch niet?
Wij als ouderen zeggen onder elkaar nog
wel eens: “Schoonrewoerd is Schoonrewoerd
niet meer.” We zeggen dat bijvoorbeeld als
je leest dat bij de jaarvergadering van de
Dorpsvereniging van 280 leden slechts 4,
ja, vier leden, belangstelling toonden en de
vergadering bezochten. Bij de Oranjevereniging
was het al niet veel beter, ook maar anderhalve
man op de jaarvergadering. Tijdens een
gesprek hierover bij een familie in Zijderveld
zei men: “O, Schoonrewoerders, daar moet
je een vuurtje onder hun kont leggen, eerder
komen ze niet in beweging. Ze zijn gewoon
lauw.”
Zelf dacht ik dat het nog al meevalt. Maar
ja, als je zelf op Schoonrewoerd woont, heb
je dat niet in de gaten. Toch vroeg ik me af:
“Schoonrewoerd is Schoonrewoerd niet meer… is
dat werkelijk zo?” Waren de Schoonrewoerders
vroeger actiever en attenter en galanter? Ik
heb er de geschiedenis op nageslagen. In het
jubileumboek van De Nederlands Hervormde
school te Schoonrewoerd uitgegeven bij het
75 jarig jubileum in 1986, schreef Frans van
de Water:

“Gelukkig was het in mijn tijd al niet meer zo
als rond 1930, naar een oud-onderwijzeres
mij vertelde. Wonende in Amsterdam
reisde zij de dag van tevoren (voor haar
sollicitatiegesprek[redactie])
naar
haar
zuster in Meteren. De volgende dag per
fiets naar Geldermalsen en vervolgens per
trein naar Leerdam. Daar werd zij met een
tilbury door een bestuurslid afgehaald en
naar school vervoerd. Ze werd wel benoemd,
maar moest terug naar het station lopen.”
Je zou toen toch ook het schoolbestuur een
vuurtje onder hun achterwerk gelegd hebben?!
Je laat zo’n meid of vrouw toch niet terug
lopen naar Leerdam? Eigenlijk waren ze dus
ook toen al erg lauw, weinig attent en niet erg
galant.
Dus
niets
nieuws
onder
de
zon.
Schoonrewoerders zijn nu eenmaal zo.
Wij weten niet beter en de import… moet
ermee leren leven.
Bikker

Volleybalvereniging Smash bestaat 25 jaar!!

Volleybalvereniging
Smash
bestaat dit jaar 25 jaar en dat
is al gevierd met een feestelijke
barbecue voor alle leden en later
nog met een Jubileumtoernooi
voor teams uit de regio op
zaterdag 26 september a.s. in
De Schildkamp te Asperen.
In 1990 zijn Ton en Ria Buts uit
Zijderveld met het idee gekomen
om een volleybalvereniging op te
richten en nieuwe leden werden
geworven door middel van huisaan-huis folderen in omliggende dorpen.
Daar kwam voldoende respons op zodat zij
volleybalvereniging Smash opgericht hebben.
In het begin werden zij gesponsord door Star
Design uit Beesd omdat Ria Hak (eigenaar) ook
lid werd samen met haar zus Hetty. Jarenlang
hebben zij zeer actief meegespeeld bij Smash.
Uit veel omliggende dorpen kwamen leden om
zich aan te melden en de vereniging bloeide
op. De eerste jaren werden de trainingen
gegeven door Lydia Uittenbogaard-de Nijs
in de gymzaal te Zijderveld. Verschillende
trainers zijn nog gevolgd (meestal iemand uit
het eigen ledenbestand) totdat uiteindelijk
Johan den Hertog de rol van trainer op zich
heeft genomen en hij doet dat nog steeds met
plezier, al heeft hij inmiddels wel hulp van 3

andere leden die per toerbeurt de
training verzorgen.
De laatste 13 jaar vinden deze
trainingen plaats in De Copper
te Hei- en Boeicop, tot ieders
tevredenheid. Veel bezoekende
teams zijn verbaasd dat er zo’n
mooie sportzaal staat in Hei- en
Boeicop. Uiteindelijk hebben we
nu gemiddeld tussen de 20-25
leden (heren en dames) in de
leeftijd vanaf 18 jaar, jongere
aanmelders worden door ons
verwezen naar volleybalverenigingen in de
omgeving. Ons oudste lid (64 jaar) heeft
helaas zijn lidmaatschap dit seizoen moeten
beëindigen door een blessure aan zijn vinger.
Zo zie je wel, dat het spel volleybal tot op
hogere leeftijd gespeeld kan worden. Sinds
vorig seizoen spelen we met 2 gemengde
wedstrijdteams in de Recreantencompetitie
van de Nevobo en 1 herenteam in de RECVOLcompetitie. De resultaten zijn echt niet slecht,
maar een kampioenschap voor één van de
teams is toch al wel weer even geleden.
Misschien zit er het komende seizoen toch nog
wel wat in.
Dit jaar zijn we in nieuwe wedstrijdkleding
gestoken door onze sponsor TSL uit Leerdam.

De trainingen worden iedere week gegeven
in De Copper van 20.00 uur tot 22.00 uur
en we kunnen eigenlijk nog wel wat nieuwe
dames (vanaf 18 jaar) gebruiken. Lijkt het je
wat, twijfel dan niet en kom een keer kijken of
meespelen, het lidmaatschap is laag (€ 2,50
per week) dus dat hoeft geen belemmering te
zijn (heren zijn natuurlijk ook welkom).
Zelf ben ik inmiddels 24 jaar lid van Smash en
heb me voorgenomen om het laatste jaar in te
gaan, al vind ik het nog altijd een hele leuke
sportbeoefening en zal ik het echt gaan missen.
De laatste 15 jaar heb ik de rol van voorzitter/
secretaris op me genomen en deze taak heb
ik inmiddels al grotendeels overgedragen aan
Alwin van Dijk. Ook Jannie den Braven, die
10 jaar onze penningmeester was, heeft haar
lidmaatschap dit seizoen beëindigd en haar
taak overgedragen aan Lotte de Groot.
We zien nu uit naar een geslaagd toernooi in
Asperen waarbij ik iedereen uitnodig om te
komen kijken, van harte welkom.
Graag tot ziens,
Gera de Jong-van Diest

25 augustus
Stijn (Constantijn Marinus) van Gent
Zoon van Martin van Gent en Roline den Hartog

Getrouwd

Familieberichten
Geboren

4 augustus
Job Johannes
Zoon van Hendrik en Ilona de Leeuw,
broertje van Sofie

3 juli
Adriaan Kooistra & Neline van Merkerk
Zij wonen nu in Kollumerzwaag
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Den Hartog
fruitschuur
Kalverweg 1a (achter het café)
SCHOONREWOERD tel. 0345-641208

ACTIVITEITENKALENDER
september
26 september
26 september
26 septemberq

9:00-13:00 uur

oktober
3 oktober
7 oktober
19:30-21:30 uur
7 oktober
19:30 uur
8 oktober
20:00 uur
9 oktober 18:30/19:30/20:30 u
9 oktober
16:00-21:30 uur
10 oktober
10:00-17:00 uur
16 oktober
18 oktober
vertrek 9:00 uur
19 t/m 22 oktober
18:20 uur
22 oktober
22 oktober

‘s ochtends
20:00 uur

23-29 oktober
27 oktober
vanaf 18:00 uur
29 oktober t/m 1 november
november
2 november
5 november

vertrek 9:00 uur
20:00 uur

11 november
22 november
24 november

vanaf 15:00 uur
14:00 uur
vanaf 18:00 uur

Rommelmarkt bij Rommelschuur, Gereformeerde kerk
Burendag
Jubileumtoernooi SMASH! de Schildkamp, Asperen

Open dag bij De Schaapskooi, Natuur- & Vogelwacht
Les 2 reanimatie/AED cursus van de EHBO, Partycentrum
Informatieavond ‘Hoop voor Dobirca’ in de Hervormde Kerk
Dialezing ‘De Eifel’ in De Schaapskooi, Natuur- & Vogelwacht
Informatie- en inschrijfavond Club, Gerefomeerde Kerk
‘Jullie feestje’ trouwbeurs, de Schaapskooi Ottoland
‘Jullie feestje’ trouwbeurs, de Schaapskooi Ottoland
Wijkschouw, DVS
Herfstwandeling in het Holsterwold, Natuur- & Vogelwacht
Zapp Your Planet Expeditie Borneo met Ole en Maarten,
op NPO3
Voorlichting over veiligheid senioren in het Partycentrum
Dialezing ‘Extremadura’ in De Schaapskooi,
Natuur- & Vogelwacht
Mandarijnen verkoop Ouderenkontakt
Ophalen oud papier, Hervormde kerk
Kunstvierdaagse, Het Dak Leerdam

Paddenstoelenexcursie Molenbeek, Natuur- & Vogelwacht
Dialezing ‘Amfibieën en reptielen in beeld’ in De Schaapskooi,
Natuur- & Vogelwacht
Rookworstenactie, Hersteld Hervormde Gemeente
Intocht Sinterklaas, Dorpsplein
Ophalen oud papier, Hervormde kerk

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

