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

642141

Hervormde gemeente
Jan Meerkerk, scriba en jeugdvereniging
642121

614522

Marktcomité
Jacco Abbel, marktmeester
06-53682679
Johan Blokland, marktmeester 06-54325729

Dorpsvereniging Schoonrewoerd
dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
Facebook: Dorpsvereniging Schoonrewoerd
Bestuur
vacature, voorzitter
Gera de Jong, secretaris
642182
Bert van Toor, penningmeester
848099
Rianda van der Heiden
06-46451394
Activiteitencommissie
Leontine Verkerk
Speeltuincommissie
Maurits Oudenaarden

642495

641751

Verkeer & Groen
Teunis van Bruggen
EHBO Schoonrewoerd
Gert Pluimers, secretaris

616228

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

701009
642076

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

641201

Noachschool
Kees de Korte, directeur

642171
848617

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

641683

Ouderenkontakt Schoonrewoerd
Jacqueline Scheer, contactpersoon

642548

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

519372

Politie ZHZ bureau Leerdam
GPF Schoonrewoerd

0900-8844

SIA Wandelsportvereniging
Nel van Meeteren

615648

Platform Gehandicaptenbeleid Leerdam
Adri Bienefelt
643088

voorwoord van de redactie
bij Klepper nummer honderdveertien
Oranje boven! Onze Klepper heeft weer een oranje
basiskleur, want het staat bol van warm, koninklijk
voorjaarsnieuws. De tekening op de voorkant is dit
keer niet gebaseerd op koningsdag. De kinderen
van de school zijn heel druk met het ontwerp van de
tunnel-tekening/schildering. Nog een tekenproject
zou het schoolprogramma wel erg belasten. Kees
de Korte, hoofd van de school, stelde voor om dan
de ‘tunnel-ontwerp-tekeningen’ te gebruiken en dat
leek ons een goed idee. U vindt ze terug op en in De
Klepper. Uiteraard is dit meteen een aanrader om de
tunnel te gaan bekijken. Kinderen en begeleiders:
hartelijk dank voor zoveel kleur en fantasie in ons
dorp.
Warm nieuws: Ons voorjaarsnummer geeft een
voorproefje van lente- en buitenactiviteiten. De
bollen staan in bloei, de vele fruitbomen in en rond
ons dorp staan op uitkomen, er is veel te zien en te
genieten. Dat vinden wij, mensen, fijn, maar ook
de weidevogels en de ooievaars komen er speciaal

INHOUD
16±: Femke van der Wal
50 vragen: Onno de Ruijter
Activiteitenkalender
Antwoorden S’woerd door de jaren heen
Beheer hertenkamp overgedragen
Bob te gast bij HSSC’61
Brandweerwedstrijd
Cheese Of Course certificaten uitgereikt
De groen(t)e bladzijde: kropsla en rucola
De Rommelschuur
DVS Mededelingen van het bestuur
Expositie Gereformeerde kerk
Exposities en vogeltjesmarktplaats
Famileberichten
Foto’s tunnel versieren
Grenzen verleggen? Of de weg kwijt!
Grutto tekenwedstrijd
Het jonste Stoepie even terug
Hope for Dobirca wordt Hope & Serve
Kinderhoekje
Klep, klep, klepperdeklep: help en graag vlug!
Klep, klep, klepperdeklep: nieuwe
ontwikkelingen!
Marktcomité: Jaarmarkt 6 mei
Natuur- & Vogelwacht ‘De Vijfheerenanden’
Noachschool
Opbrengst Hersenstichtingcollecte
Oranjevereniging: programma Koningsdag
Ouderenkontakt
S’woerd door de jaren heen: RIZLA BOYS
Schoonrewoerd BinnesteBuiten
Schoonrewoerd Schoon
Vacature Seniorenraad Leerdam
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voor terug. Toch vindt niet iedereen een gespreid
bedje… In deze Klepper maar liefst twee ingezonden
brieven van de familie Noach Ooievaar. Zij waren
wel erg teleurgesteld toen bij hun terugkomst hun
hele huis verdwenen bleek te zijn. Waar moet nu de
vrijerij en het opvoeden van de volgende generatie
plaatsvinden?
De stap van vrijerij naar brandende liefde is in
dit voorwoord een kleine: hoe het geven van het
ja-woord aanleiding kan zijn tot een grootschalige
uitruk van de brandweer leest u in een werkelijk
spannend verhaal. En ook nog echt gebeurd!
(Gelukkig wel tijdens een oefening.)
Warm word je ook van het verslag van de actie:
Schoonrewoerd Schoon, van de opbrengsten van
de collectes en natuurlijk van het feit dat Cock en
Patrick van Klei het hertenkamp-beheer op zich
hebben genomen.
Koninklijk nieuws: De oranjevereniging ontvouwt
haar plannen in deze Klepper. Het wordt weer een
mooie, afwisselende dag met voor jong en oud,
voor doeners en kijkers, voor iedereen dus wel wat
te beleven. Ook staan we stil bij de koning van de
weidevogels: de grutto. Onlangs werd deze vogel
verkozen tot nationale vogel van Nederland. En in
ons weidegebied is deze trekvogel echt te horen en
– als je erg je best doet- ook te zien. Het geluid van
de grutto is voor veel mensen kenmerkend voor het
begin van het voorjaar. Zo ook voor Anja Middelkoop.
Leest u het interview met haar, ouderen onder u
kennen haar als ‘het jongste stoepie’. Bewondering
voor de grutto, mooie jeugdherinneringen en liefde
voor kunst en natuur komen samen in haar initiatief
voor een prachtige grutto-tekenwedstrijd.
Voorjaarsnieuws: U vindt het allemaal in de
vaste rubrieken en in het nieuws van verenigingen,
commissies en scholen. Er wordt afgebroken en
opgebouwd, plannen voor de toekomst gemaakt
en teruggekeken. Het voorjaar staat bol van nieuw
begin en verwachtingen. Laten we er samen aan
werken om mooie dromen waar te maken. Tot
ziens op jaarmarkt, tijdens koningsdag, als Bob bij
de sportkantine, voetballend als de Rizla-boys, of
gewoon bij de groentewinkel voor lekkere rucola-sla.
Met vriendelijke groet,
Jolanda Lemcke.
De uiterste inleverdatum van kopij voor
Klepper 115 is vrijdag 27 mei. Klepper 115 zal
rond 17 juni worden bezorgd.

Het jongste Stoepie even terug in Schoonrewoerd
De verkiezing van de nationale vogel
van Nederland was spannend. Er waren
promotiefilmpjes en ambassadeurs met
enthousiaste verhalen. Het is u vast niet
ontgaan. En uiteindelijk kwam uit de bus:
de grutto. Een prachtige vogel, een echte
weidevogel, een vogel die wij dus hier in
Schoonrewoerd en omstreken ook zien.
Het geluid van de grutto is voor velen en
in het bijzonder voor Anja Middelkoop,
het begin van de lente. Anja: “Het geluid
van de grutto geeft de geur van de lente
een klank.”
Beeldend kunstenaar Anja Middelkoop, was
blij met de uitverkiezing van de grutto en
wilde daar ook iets mee doen. Ze heeft mooie
herinneringen aan tochten door de polder, de
geluiden, de geuren, het buitenzijn. Haar jeugd
bracht ze door in Schoonrewoerd. “ Helaas zijn
er geen grutto’s in mijn woonplaats Millingen
aan de Rijn. Dit is simpelweg geen favoriet land
voor onze Koning van de Weide. In Millingen
organiseer ik regelmatig exposities voor
kunstenaars en creatieve wedstrijden voor
kinderen. Gewoon, omdat het zo leuk is. Het
idee om in het land van Schoonrewoerd, samen
met mijn broer Bas, een grutto-tekenwedstrijd
te organiseren lag daarom zo voor de hand.”
U leest in deze Klepper van alles over die
wedstrijd. In dit interview maken we nader
kennis met de vrouw achter dit leuke initiatief:
‘Anja van de Stoepies’.
De Stoepies
“Ik ben (in 1963) als negende geboren in het
grote gezin aan de Kerkweg 29. Beter bekend
als Boerderij De Stoep. Mijn vader werd Aai
(= Arie) Stoep genoemd en zo stonden wij
bekend als de Stoepies. Toen ik werd geboren
ging mijn vader, rond 1.00 uur in de nacht,
naar mijn broers en zussen om te vertellen
dat er iets moois in de kamer stond. Vol
verwachting sprongen ze allemaal het bed uit
om de verrassing te bekijken. Helaas... het was
geen televisie, waar zo naar werd uitgekeken,
maar alweer een gevuld wiegje. Gelukkig
draaiden ze snel bij.
Het was erg gezellig in ons gezin. M’n moeder
vond bijna alles goed. Het was nooit saai, er
was altijd wel iets te beleven en te doen. Thuis
hield ik van die drukte, maar in de polder was
ik het liefst alleen. De geur van de sloten, het
klimmen over een landbouwhek, het vinden
van witte slakkenhuisjes aan de slootkant en
de verbazing dat waterpest niet mooi is als je

het boven water haalt. Ik voelde me een echte
ontdekker, graag op zoek naar iets wat ik nog
niet eerder gevonden had. Dat gevoel ken ik
nog steeds. Ik ben nog altijd liefhebber van
het zoeken naar materialen die ik misschien
kan gebruiken in mijn werk als beeldend
kunstenaar.”
Jeugdherinneringen
“Zoals elk kind zat ik natuurlijk eerst op de
kleuterschool op de Kalverweg. Bij juffrouw
van Heest en juffrouw Gondelach. Ik heb
nog veel herinneringen aan die tijd. Om maar
een paar voorbeelden te noemen: op het
schoolplein stond een klimrek. Kinderen die
bovenin durfden te klimmen zongen ‘Ik zie
de watertoren’. Ik durfde nooit zo hoog te
klimmen en zag die watertoren helemaal niet
en begreep dus echt niet waar ze het over
hadden.

Ik denk ook nog vaak aan juffrouw van Heest.
Zij woonde in het voorhuis van onze boerderij
en kwam iedere zondag soep eten. Juffrouw van
Heest was heel vreemd. De pinksterbloemen
die ik een keer voor haar plukte, zette ze niet
op de vaas, maar gooide ze rechtstreeks in de
vuilnisbak. Als je straf van haar kreeg, werd je
bovenop de kast gezet. Wat vond ik dat eng….”

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

Op de
lagere school trof ze
een
medenatuurliefhebber:
de hoofdonderwijzer van de
Gereformeerde school, meester
Groenewold.
Hij
kwam
uit
Friesland en was een groot
liefhebber van vogels en bloemen.
Hij maakte prachtige tekeningen
op het schoolbord, die soms wel
enkele weken bleven staan. Vaak
Bijbelse taferelen, maar ook
van de weilanden met kieviten
en grutto’s. Kennis der Natuur
was zijn favoriete les. Op de
donderdagmiddag besprak hij
de spullen uit de natuur die wij
zelf mee mochten nemen. Op
woensdagmiddag ging ik dus wat
graag de polder in op zoek naar
plantjes, veertjes, braakballen, enzovoorts.”
De kiem van liefde voor de natuur en voor het
tekenen was gelegd. “Als kind tekende ik heel
graag. Ik stuurde m’n tekeningen naar de Tina
en de Donald Duck in de hoop dat ze geplaatst
werden. Ik kan me niet goed herinneren welke
onderwerpen ik tekende, maar ik was er in
ieder geval erg trots op.
We hadden ook les van meester Versluis uit
Lexmond, ook al zo lang geleden… Hij rookte
in de klas. Het was gewoon een mooi kunstje,
hoe hij de brandende korte peukjes tussen
z’n lippen kon houden. Nou ja, die meester
Versluis dus en later ook meester Groenewold,
maakten op school veel tijd vrij voor tekenles.
Dat was echt heel goed. Helaas is dat op de
basisschool van nu heel anders.”
De grutto tekenwedstrijd
“Ja, dat zou ik de kinderen van nu ook
gunnen: meer handvaardigheid en tekenen
en op iedere vrijdagmiddag weer een echte
handwerkles van die lieve, geduldige juffrouw
Rijneveld. Met de tekenwedstrijd wil ik ook
graag bereiken dat kinderen thuis creatief
aan de slag gaan. De jeugd van nu zou ik ook
meer tijd en ruimte toewensen om de natuur
te ontdekken. Thuiskomen uit school en dan
je oude broek aantrekken om vervolgens de
polder in te gaan. Alleen of met vrienden. Dat
ze het geluid van de grutto horen en de lente
voelen. De sprong wagen om de overkant van
de sloot te halen. En als het niet lukt, is dat
niet erg. Integendeel. Het water in de laarzen
klotst zo lekker…”
Het is vermakelijk om deze bijzondere vrouw
te horen vertellen. Ogen gaan glimmen en er
klinkt zoveel plezier door haar woorden heen.

Dat plezier doorgeven en tegelijk die grutto
goed onder de aandacht brengen. Deze twee
doelen worden in één klap gevangen in de
tekenwedstrijd die georganiseerd kon worden
door het tijdelijk initiatief ‘Vrienden van de
Grutto’. “Tekenen doe ik zelf niet zo vaak meer,
ik ben op een andere wijze bezig met beeldend
werk.
In het weekend van 4 en 5 juni gaan we
de inzendingen van de grutto-tekeningen
tentoonstellen op het adres van mijn
broer, Kortgerecht 24. In dat weekend laat
ik in het ruime tuinhuis zien hoe ik mijn
verzamelde materialen verwerk in objecten.”

Dat
belooft
een
leuke
expositie
te
worden, dankzij het initiatief van een
oud-Schoonrewoerdse: Stoepie en Vriend van
de Grutto.
Jolanda Lemcke

B E N E L U X

JAWI DE WITH Auto’s en Brommobielen
Dealer van Aixam en Chatenet

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

Cheese Of Course certificaat uitgereikt
aan medewerkers Dagwinkel Schoonrewoerd

Op maandagmiddag 21 maart 2016 kregen de
medewerkers Maaike van Bruggen en
Denise de Boer-Oskam van de Dagwinkel
in Schoonrewoerd hun Cheese of Course
certificaat uitgereikt uit handen van Vincent
van Kuijen, General Manager bij Bel Nederland.
De Dagwinkel in Schoonrewoerd verkoopt
een groot assortiment aan kaas, waaronder
het totale kaasassortiment van de Bel Group
in Nederland. Ad de Jong, eigenaar van de
Dagwinkel in Schoonrewoerd is trots op de
kaaskennis waarover zijn medewerkers nu
beschikken. “Als Dagwinkel in een dorp waar
een grote kaasfabriek staat, ben ik heel blij dat
wij nu niet alleen de kaas verkopen, maar dat
we door de gevolgde cursus van adviesbureau
Cheese of Course ook in staat zijn om onze
klanten goed te adviseren over de verschillende
soorten kaas, over hoe het bereid wordt en
dat we ook weten hoe we de kaas het beste
kunnen snijden en presenteren.”
De kaasfabriek en de Dagwinkel hebben een
intensieve relatie. De winkel vervult een
belangrijke maatschappelijke functie in de
omgeving van de kaasfabriek. Vincent van
Kuijen is General Manager bij Bel Nederland,
het verkoopkantoor van de Bel Group in
Nederland dat is gevestigd op het terrein van
de kaasfabriek. Hij is blij met het initiatief
van de Dagwinkel om medewerkers deze
kaascursus te laten volgen: “We vinden het

belangrijk dat de omwonenden van onze
fabriek de mogelijkheid hebben om onze
producten te kopen. De Dagwinkel zorgt
daarvoor. Bovendien verzorgt de Dagwinkel de
kaasbestellingen die worden gedaan door de
werknemers van de Bel Group. Wat mooi dat
de medewerkers nu nog meer van kaas weten
en dat kunnen toepassen in de winkel.”

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

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

Voor al uw tuinwerkzaamheden

* Tuinaanleg
* Tuinontwerp
* Tuinrenovatie
* Tuinonderhoud

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

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

De groen(t)e
bladzijde
Deze bladzijde laat u kennismaken met mooie
groenten en ingrediënten uit ons dorp. Tijd
voor een groente die het hele jaar verkrijgbaar
is: sla. Wij brengen u lekkere variaties met
kropsla en rucola.
Voorjaarsstamppot met rucola en kaas
voor 4 personen
350 gram jonge of jong belegen kaas
1250 gram aardappelen
ca. 150 ml melk
25 gram boter
2 tomaten
125 gram rucola
nootmuskaat
zout/peper

Spoel de sla schoon, haal de bladeren van de
stronk en pluk ze in kleine stukjes. Snij het
appeltje, de augurken, de tomaten en het
sjalotje in kleine stukjes. Schep dit allemaal
door de sla. Daarna de 4-seizoenen salade er
doorheen scheppen. Pel de eieren en snijd het
in plakjes. Doe de sla in een kom en garneer
ze met de plakjes ei.
Het testteam is hier zeer over te spreken,
dit maakt het eenvoudige kropje sla tot een
smaakvol gerecht.
Een snelle manier om een overschot aan
kropsla te verwerken, als er teveel tegelijkertijd
oogstbaar zijn.

Schil de aardappelen en kook ze in ongeveer
25 minuten gaar. Stamp ze tot puree. Voeg de
(warme) melk en de boter toe aan de puree.
Breng op smaak met nootmuskaat/peper en
zout. Doe de rucola door de puree en warm de
stamppot heel even door. Maak kleine blokjes
kaas en tomaat en voeg deze aan de stamppot
toe. Heerlijk met verse worst of uitgebakken
spekjes er door.
Het testteam was hierover zeer tevreden: de
pan was leeg.
Kropsla met extra’s
krop sla
1 appeltje
1of 2 augurken
1 of 2 tomaten
1 sjalotje
2 hardgekookte eieren
bakje 4-seizoenen salade van slagerij Molenaar

Kervel-sla-soep
voor 4 personen
1 ui
1 teen knoflook
1 eetlepel olie voor bakken en braden
1 krop sla
2 kruimige aardappelen
3,5 gram = half potje kervel gedroogd
1,5 liter bouillon (zelfgemaakt het lekkerst)
Pel en snipper de ui en de knoflook. Doe in een

grote soeppan of braadpan een eetlepel olie en
warm daarin zachtjes de ui en knoflook. Snijd
het hart uit de krop sla, was de bladeren en
snijd deze grof in repen. Stoof deze mee met
de ui tot de iets sla geslonken is. Voeg 1,5 liter
bouillon toe.
Schil de aardappelen en snijd ze in blokjes.
Kook de aardappelen mee in de soep tot ze
gaar zijn (minder dan 20 minuten). Voeg de
kervel toe en maak de soep fijn met behulp
van een staafmixer of blender.

Exposities en
vogeltjesmarktplaats
‘De kunst van drijfveren en slagpennen’
is de titel van een gevarieerde tentoonstelling
in Schoonrewoerd.

Het testteam vond dit een leuke soep voor bij
de lunch of als stevige soep voorafgaand aan
de warme maaltijd.
Wij vonden het leuk om weer voor jullie in de
keuken te staan.
Gerda van Buuren en Marian Bosma

Familieberichten

In een oude boerderij aan de wetering met
een wijds uitzicht op de weilanden, tonen vijf
kunstenaars recent werk. Aanleiding van dit
kunstzinnige weekend is de grutto, verkozen
tot onze Nationale Vogel.

Geboren

Naast de schilderijen, beelden en objecten
van de kunstenaars zal er ook veel werk te
zien zijn van de jeugd uit de regio. Het zijn de
resultaten van de grutto-tekenwedstrijd.
De toevoeging van een ‘vogeltjesmarktplaats’
met tweedehands vogelvoorwerpen en een
speciaal ingerichte ‘Grutto-kamer’ met gruttogadgets en andere grutto-vondsten, maken
van deze twee dagen een verrassend weekend.
Exposerende kunstenaars:
Anja Middelkoop - tijdelijke kunstwerkplaats
in
het
Tuinhuis,
Ingrid Claessen
weidelandschappen in de Vijfheerenlanden,
Willemien van Gurp - de grutto in grote
lijnen, Jan van Frankenhuyzen - bronzen
en stenen beelden, Carla Molkenboer bronzen en stenen beelden
Adres:

‘De Wetering’, Kortgerecht
24, 4145 NL Schoonrewoerd
Openingstijden: weekend 4 en 5 juni
van 10.00 - 18.00 uur
Meer info:
06 21863752

15 december 2015
Nova Helena
Dochter van Anne en Sjanet Schipper
Verhuisd
Wendy van
Heukelum

Es,
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Kerkweg
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Schoonrewoerd Schoon
Als werkgroep “Schoonrewoerd Schoon”
hebben wij op zaterdag 19 maart 2016 de
voorjaarsschoonmaakactie gehouden.
De opkomst was redelijk goed te noemen, maar
het kan altijd beter. Er waren op deze ochtend
17 volwassenen. Maar het was helemaal top,
dat er ook 4 kinderen hebben meegeholpen.
Supergoed kids, dat jullie ons dorp ook schoon
willen maken. Bedankt voor jullie inzet.
Neem de volgende keer je vriend of
vriendinnetje mee. Een oproep aan ons allen
om de volgende keer in het najaar (weer) mee
te doen.
Vanaf de Dorpsstraat zijn we gestart. Van 9.00
tot 12.00 uur hebben we het buitengebied
en een deel van het dorp verlost van al het
zwerfvuil. Opvallend was het afval langs de
Diefdijk. Dit was een kar vol. Veel koffiebekers
van personeel dat aan de dijk heeft gewerkt.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ook
opvallend is de hoeveelheid kleine papiertjes
en plastic van snoepjes. De Anta flu viert de
boventoon.
Bij elkaar is een grote hoeveelheid zwerfafval
opgeruimd. De gemeente heeft het afval in
de middag vanaf het kerkplein opgehaald.

Al met al een geslaagde ochtend, die werd
afgesloten met soep bij Jeanette de Zeeuw.
Jeanette: super bedankt hiervoor.
In het najaar zullen we een nieuwe datum
prikken. Dan rekenen we op nog meer ouders
met kinderen. Want wat is er mooier om
samen bezig te zijn en zorgen dat ons mooie
dorp schoon blijft? En zoals het spreekwoord
zegt: vele handen maken licht werk.
namens werkgroep “Schoonrewoerd Schoon”
Rien Bambacht

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

Brandweerwedstrijd
bij boer Kees den Besten aan de Kerkweg

Bruiloft letterlijk en figuurlijk in het water gevallen
Hoofdklasse wedstrijd Schoonrewoerd 19 maart 2016
Hieronder een verslag van het scenario:
Ze hadden maanden naar deze dag uitgekeken,
Jan en Janita zouden op 19 maart 2016 elkaar
het ja-woord geven. Na maanden van plannen
en een mooie locatie gekozen te hebben was
het dan zo ver, 19 maart brak aan. Gelukkig
droog weer, zodat de foto’s buiten genomen
konden worden. Mooi detail aan de bruiloft
was dat de vader van Janita hen zou trouwen,
hij was ook burgemeester en
zodoende aangesteld om zijn
dochter te kunnen trouwen. De
locatie was bij een oude boerderij
met uitzicht op een water met
een rietkraag. Het bruidspaar
had voor de daggasten de
oude Chevrolet van brandweer
Schoonrewoerd gehuurd en voor
henzelf reden ze met een oude
huifkar met paard ervoor. Helaas
begon de plechtigheid met iets
vertraging, de vader van de
bruid was zijn toga vergeten
en snelde met zijn assistent
weg om deze snel op te halen.
Omdat het bruidspaar hierop
moest wachten, leende dit mooi
om even foto’s op het water te
maken, nu was de kans.
Nadat het bruidspaar een paar meter uit de
kant was, schrok het paard van de bruidegom
die met de peddel hard op het water sloeg.
Door deze klap schrok het paard zo dat deze
een vuurkorf, die ter decoratie was neergezet,
omviel tegen een schuur aan en de schuur
begon te branden. De huifkar waar het paard
aan vast zat, schoot los en begon te rijden,
waardoor er een daggast onder de huifkar
vast kwam te zitten. Door de paniek wilde
de chauffeur de Chevrolet gaan verzetten,
maar door de hectiek kwam een gast onder
het voorwiel te zitten. De bruidegom die
eigenlijk de oorzaak van alles was, viel door
alle commotie overboord, zijn aanstaande
probeerde hem nog naar binnen te hijsen,
maar dit lukte niet. De bruidegom kon ook niet
zwemmen.

De schuur stond in brand en de eigenaar van
de boerderij belde snel de brandweer voor een
gebouwbrand. Nadat deze de eerste blussing
had ingezet en de vuurbelasting groter werd en
de omliggende panden ook nog bedekt waren
met riet, was er reden genoeg om op te schalen
naar middelbrand voor waterwinning zodat de
1ste brandweerauto kon overschakelen op
lage druk. Net voordat de 2e brandweerauto
aankwam was de vader van bruid terug met

zijn toga, alleen zijn assistent reed te hard het
erf op, waardoor de auto op z’n kop terecht
kwam, de vader kon er rustig uit kruipen, maar
de bestuurder lag bewusteloos gedeeltelijk
uit de auto. De 1ste brandweerauto heeft het
zijn handen vol aan de brand en heeft niet de
trouwlocatie kunnen verkennen.
Als de spelende ploeg aankwam werd er
door de paardenverzorgster uitgelegd wat
er verderop het erf allemaal gebeurd was.
Voor de spelende ploeg, die eerst ging voor
waterwinning en stuitte op een ongeval,
verschillende
schakelmomenten.
Nadat
de waterwinning was opgebouwd en het
slachtoffer gestabiliseerd was, kon er verder
verkend worden. Terwijl dit gebeurde knalde
er een gasfles in de brandende schuur en werd
de vuurhaard groter, reden genoeg om op te
schalen naar grote brand of zelfs zeer grote
brand.

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

Nu was het voor de 2e bevelvoerder om een
triage te maken van de overige slachtoffers
en te kijken hoeveel gasten er waren. De
gealarmeerde Offcier van Dienst kreeg na
de meerdere slachtoffers en de brand een
besmetting van MKZ in de veeschuur.

worden ingeroepen. Enkele daggasten hadden
ook wat last van doofheid door het klappen
van de gasfles. De brand kon door de 1ste
brandweerauto onder controle gehouden
worden en zo kon deze niet overslaan naar de
omliggende panden.
6x hebben Jan en Janita de poging
gedaan om te gaan trouwen en 6x viel
de bruidegom, en daarmee de bruiloft, in
het water.
Niet alleen de spelende ploegen en
Officiers van Dienst hebben tips en tops
meegekregen van de jury, maar ook de
post Schoonrewoerd heeft kunnen leren
van de wedstrijd. Je ziet op één dag zes
inzetten en elk op een andere manier. Zo
valt er altijd van elkaar te leren.

De bruid in het water kon gered worden door in
waadpak er naar toe te lopen en zo het bootje
alsmede de bruidegom mee naar de kant te
nemen. Het slachtoffer onder de huifkar kon
uitgegraven worden, omdat de huifkar op een
hoop grind stond. Gevaar is wel, wat gebeurt
er met de huifkar als je het grind weghaalt?
Het slachtoffer onder de Chrevolet kon bevrijd
worden door deze te heffen onder de as,
hiervoor waren hefkussens nodig en kon de
assistentie van een hulpverleningsvoertuig

Om deze dag mogelijk te maken, hebben
48 personen zich vrijwillig ingezet.
Namens de post Schoonrewoerd allemaal
hartelijk dank voor het organiseren van
de wedstrijd, voor het spelen, en voor het
beschikbaar stellen van de toplocatie bij
Boer Kees aan de Kerkweg.
De uitslag van de wedstrijd:
1. Hardinxveld-Giessendam
2. Sliedrecht
3. Rotterdam
4. Nieuwveen
5. Goudswaard
6. Nieuwe Tonge
Johan den Hertog

Bestelformulier KONINGSDAG
Woensdag 27 april Koningsdag zijn wij
geopend van 8.00 uur tot 10.00 uur.
Gebruik dit bestelformulier of pak er één in de winkel mee.
Aantal:

Artikel:

Prijs:

-------------

Oranje tompouce met slagroom 4 stuks

€ 7,80

-------------

Oranje tompouce zonder slagroom 4 stuks

€ 6,80

-------------

Oranje Bossche bol 2 stuks

€ 3,90

-------------

Oranje soesjes 6 stuks

€ 4,25

-------------

Oranje luxe koeken 12 stuks

€ 6,75

-------------

Oranje cup cakes 4 stuks

€ 4,80

-------------

Oranje Marlena schnitte

€ 7,95

-------------

Oranje Marlena gebakjes 4 stuks

€ 7,80

-------------

Oranje witte bollen (zachte witte
broodjes met oranje gries erop) 6 stuks

€ 2,70

Naam: ………………………………………
Adres:……………………………………….
Telefoon:……………………………………
Graag tot ziens,
Ad en Tineke’s dagwinkel

1. Naam: Onno de Ruijter
2.
3.
4.
5.

Adres: Overheicop 11.
Geboortedatum: 17 november 1972.
Geboorteplaats: Nieuwegein.
Beroep: vrachtwagenchauﬀeur bij van
Vulpen, afdeling gestuurd boren.
6. Getrouwd met: Marta.
7. Kinderen: 2; Diego bijna 6 en Giulia ruim
2.
8. Huisdieren: Geen.
9. Hobby’s: uit stappen, lekker uit eten of
met vrienden thuis, af en toe naar een
tractorpullingwedstrijd.
10. Leuk in je werk: het zelf plannen van
werk en altijd weer nieuwe plekjes
ontdekken in Nederland en België.
11. Iets wat je vervelend vindt aan je
werk: soms als iets anders loopt dan je
had gepland!
12. Lievelingsmuziek: 80-90’s, top 40 en

Nederlandstalig. Eigenlijk van alles wat.
13. Wat voor soort Tv-programma’s vind je
leuk/interessant: nieuwsprogramma’s
en films.
14. Favoriete lectuur/boeken: lees alleen
een boek als ik op vakantie ben. Meestal
een boek van Andy McNab.
15. Doe je aan sport, zo ja welke sport:
sinds begin dit jaar weer een beetje fitness
en af en toe lopen.
16. Lievelingseten: pasta’s en veel soorten
vlees, wraps.
17. Mooiste auto: Audi.
18. Mooiste/leukste vakantieland: Italië
en Oostenrijk.
19. Favoriete vakantiebesteding: in de
winter skiën en in de zomer lekker relaxen
in Italië.
20. Wat vind je van politiek: soms moeilijk

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.

46.
47.

te begrijpen!
Welke krant lees je en waarom juist
deze: geen; meestal via de app.
Hoe
ben
je
in
Schoonrewoerd
terechtgekomen: mijn ouders zijn in
1974 hier komen wonen.
Wat
doe
je/beteken
je
voor
Schoonrewoerd: te weinig.
Mooiste plekje in Schoonrewoerd: de
wiel, Dorpstraat en waar we zelf wonen!
Lelijkste plekje in Schoonrewoerd:
was de tunnel; wordt nu aan gewerkt.
Wat mis je in Schoonrewoerd: zou het
niet weten.
Leuk aan Schoonrewoerd: de jaarmarkt
en de Zwaan.
Wat vind je vervelend en waarom: als
mensen liegen. Eerlijk duurt ‘t langst.
Waar ben je trots op: op mijn familie.
Waar heb je spijt van: dat ik vroeger
niet een jaar lang rondgereisd heb.
Wie bewonder je het meest en
waarom: mijn ouders, door hen ben ik
wie ik nu ben!
Wat is je hartenwens en waarom:
gezond oud worden met familie en
vrienden. Omdat ‘t leven zo mooi is.
Voor het laatst gehuild: met de laatste
begrafenis denk ik.
Leukste jeugdherinnering: meehelpen
en slapen op de boerderij bij familie Den
Besten.
Droomvakantie: Australië / NieuwZeeland / Afrika.
Wie wil je nog eens ontmoeten: geen
idee.
Waar maak je je boos over: al het
geweld in de wereld.
Waar ben je blij mee: met ons gezin en
huis.
Waar heb je moeite mee: leugens en
onrecht.
Welke hoop koester je: dat er een eind
komt aan al het geweld in de wereld.
Goede eigenschap: opgeruimd.
Slechte eigenschap: soms
weinig
geduld.
Waar voel je je het meest bij
betrokken: bij mijn familie en vrienden.
Waar maak je je het meest zorgen
over: over mijn kinderen, hoe het allemaal
zal gaan in de toekomst.
Je wint 1 miljoen euro; wat ga je
ermee doen: iets minder werken en nog
meer genieten.
Gouden tip voor de Klepper: ga zo door.
Wat
moeten
de
inwoners
van
Schoonrewoerd echt van je weten:

zou ‘t niet weten, in het dorp weten ze al
gauw alles.
48. Wat zou je direct aanpakken als je
een poosje, bijvoorbeeld een jaar,
burgemeester van Schoonrewoerd
zou zijn: pﬀf geen idee. Overheicop
afsluiten voor doorgaand verkeer hahaha.
49. Vraag van Alex Leenen (50 vragen
vorige keer): Jij bent gehuwd met een
Italiaanse, houdt van de Hollandse
borrelplateau, maar waar bestaat
voor jou inmiddels de favoriete
Italiaanse Antipasti uit?: parma salami,
bruschetta,
gefrituurde
artisjokken,
gefrituurde courgette bloemen, gegrilde
courgette in knoflook, prosciutto crudo.
50. Aan wie moeten wij de volgende
keer de 50 vragen stellen: Jan Harlaar.
Welke vraag moeten wij van jou aan
deze persoon stellen: Hoe zie jij de
toekomst met jullie partycentrum? Daar
blijven of een andere locatie en waar zou
je wens naar uit gaan?

Neem gerust contact met ons op
voor advies of een vrijblijvende offerte

T 06 223 803 88
E anne@schippertimmerentegelwerken.nl
I www.schippertimmerentegelwerken.nl
Volg ons via Facebook en blijf op de hoogte van
de werkzaamheden van Schipper Timmer- en Tegelwerken.

Mededelingen van het bestuur
Enquête
Als bestuur van de DVS zijn wij enorm trots op
onze dorpsbewoners, meer dan 250 ingevulde
enquêtes hebben wij terug gekregen en dat
hadden we zeker niet verwacht. Hieruit blijkt
dat de betrokkenheid met Schoonrewoerd
groot is en men daardoor de moeite heeft
genomen om aan de slag te gaan. Wij waren
ons er van bewust dat het geen eenvoudige
opgave zou worden en dat was dan ook bij het
ophalen een veel gehoorde klacht.
Echter, voor ons komt nu de moeilijke taak
om al deze informatie te gaan verwerken en
daar zal wel enige tijd mee gemoeid zijn. Naar
aanleiding van deze informatie gaan wij ook
een Dorpsplan schrijven dat eigenlijk wel voor
de zomerperiode klaar moet zijn, dus enige
spoed is wel vereist.
De thema’s die in het Dorpsplan uitgewerkt
worden zijn o.a.: Behoud van winkels,
Buurthuis en Culltuur, Medische voorzieningen
en
Zorg,
Woningbouw,
Ruimte
voor
ondernemers, Buitengebied en Recreatie,
Verkeer en Openbaar Vervoer, Groen en
Speelvoorzieningen, Openbare ruimte en
Dorpsvereniging en Dorpsraad.
Een volgend probleem voor ons is dat Hans
Langerak zijn functie als voorzitter van de DVS
heeft neergelegd, terwijl hij toch met hart en
ziel aan deze enquête heeft gewerkt. Ook vanaf
deze plaats willen wij hem hartelijk bedanken
voor de vele zaken die door hem gerealiseerd
zijn en wij als bestuur beseffen dat het echt
veel is. Wij gaan nu echter op zoek naar een
nieuwe voorzitter en hopelijk kunnen wij in de
volgende Klepper vermelden wie hem op gaat
volgen.
Goed nieuws voor ons bestuur is wel dat de
penningmeester, Bert van Toor, zijn functie
blijft voortzetten en dat waarderen wij enorm,
zodat de financiële zaken in ieder geval
gewaarborgd blijven.
Hertenkamp
Velen van u zullen ongetwijfeld met kinderen of
kleinkinderen wel eens met oud brood bij het
hertenkamp geweest zijn. Cees van Es en Cor
Vermeulen hebben beiden al zeer lange tijd het
beheer uitgevoerd, maar hebben nu besloten
om het stokje over te dragen. Gelukkig hebben
Cock en Patrick van Klei (Kerkeland 25) zich
beschikbaar gesteld om deze taak op zich te
nemen. Op een regenachtige zaterdagmiddag

hebben we als bestuur afscheid van Cees
en Cor genomen en een attentie voor hen
meegenomen (zie verslag met foto’s elders
in de Klepper). Wij wensen Cock en Patrick
veel succes en mocht er iets zijn, dan kunt u
met hen contact opnemen. Wilt u er wel op
letten dat er geen plastic afval bij de dieren
terechtkomt!!
Vragenuur
Op dinsdagavond 19 april a.s. gaan we weer een
Vragenuur organiseren in het partycentrum,
aanvang 19.30 uur. Tijdens dit uur kunt u
weer allerlei vragen en opmerkingen stellen
en mogelijk kunnen die gelijk beantwoord
worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan
krijgt u daar later antwoord op. Aanwezig
zijn: de wethouder, plaatselijke raadsleden,
medewerkers van de gemeente Leerdam en
de wijkagent. Aansluitend worden de leden
uitgenodigd voor de Ledenvergadering.
Beschilderen tunnel Overheicop
Zoals u ongetwijfeld al hebt kunnen lezen,
gaan we in de maand april beginnen met het
beschilderen van de tunnel naar Overheicop.
Onder leiding van Thea Zweije gaan we met
de kinderen van de basisschool dit project
uitvoeren. Het zal uiteindelijk een kleurig
geheel worden en mogelijk hebben we ook
nog vrijwilligers/ouders nodig om het geheel
te begeleiden. U kunt zich hiervoor aanmelden
bij Leontine Verkerk 06-51776139. Hebt u
nog enkele uurtjes beschikbaar, dan kunt u
zich opgeven. Uiteindelijk zullen we in mei de
kleurige tunnel feestelijk openen.
Jaarmarkt
Op vrijdag 6 mei is de jaarmarkt weer in
ons dorp en ook de Dorpsvereniging zal hier
vertegenwoordigd zijn. Wij nodigen u van
harte uit om onze kraam te bezoeken, wij gaan
weer op zoek naar een leuke activiteit.
Pannakooi
Wij zullen ons blijven inzetten om een
pannakooi voor de jeugd te realiseren. Bel
Company heeft al grond beschikbaar gesteld
waar wij natuurlijk heel blij mee zijn. Nu is het
onze taak, en natuurlijk ook van de jongeren
zelf met hun ouders, om de plaatselijke
raadsleden te overtuigen dat er geld
beschikbaar moet komen van de gemeente
Leerdam om dit te kunnen realiseren. Laten we

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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ons hier samen sterk voor maken! Jongeren
kom in actie en laat je horen met eventueel
een handtekeningenlijst?????
Huizenbouw Ooievaarszoom
In december 2015 hebben we als DVS
nogmaals met een groep jongeren gesproken
die erg graag een goedkopere koopwoning in
ons dorp willen. We hebben recent nog contact
opgenomen met Dorp&Dorp, maar door het
overlijden van dhr. H. Burggraaf is alles even
op een laag pitje gezet. Binnenkort hopen we
wat meer van de ontwikkelaar te horen.
De grenzen van Schoonrewoerd
Op 2 maart jl. is er in het partycentrum een
avond geweest waarbij gesproken werd over
de grenzen rond ons dorp. Aanleiding was
eigenlijk de bouwlocatie op het HOVOterrein,
dat
gedeeltelijk
in
Schoonrewoerd
en
gedeeltelijk in Leerdam kwam te liggen. Maar
ook aan de Kerkweg, Diefdijk, Schaikseweg en
Overheicop is de verwarring groot omdat hier
de grens van Leerdam heel dichtbij of doorheen
loopt. Dit was een avond voor de bewoners
die aan bovengenoemde adressen wonen om
te peilen hoe zij erover denken. Verschillende
postcodenummers moeten gewijzigd worden
wanneer de grens bijvoorbeeld bij de rotonde
komt te lopen. Dat er wat moet gebeuren is
duidelijk, vooral om het voor de hulpdiensten
duidelijker te maken.
Noachschool
De kinderen van de basisschool zijn inmiddels
verhuisd naar de oude locatie van de
Regenboogschool aan de Noorderwoerd, we
hopen dat ze zich hier snel thuis zullen voelen.
Ook het nest van de ooievaars is mee verhuisd
en het ooievaarspaartje is er ook al druk bezig.
Nu maar afwachten of er ook nageslacht komt.
Wijkagent
Wij hebben nog geen bericht gehad of
Mirjam de Kluijver nog langer als wijkagent
in Schoonrewoerd blijft, wat ons betreft wel,
want dat is beter voor de continuïteit.
Compliment van Waardlanden
De VANG-methode voor het inzamelen van
afval loopt al enige tijd. Na een periode
van wennen, want wat is PMD en wat niet,
lijkt het erop dat we ‘om’ zijn. Zeker in
Schoonrewoerd. Waardlanden laat namelijk
geregeld de aangeboden mini-containers met
plastic, metaal en drankkartons controleren.
Dit keer was Schoonrewoerd aan de beurt.
Gelukkig hoefde de controleur geen enkele

container af te keuren. Een compliment voor
de bewoners!!!
Bewegwijzering Bel Company en
kerende vrachtwagens
Kort de stand van zaken van de gemeente
Leerdam: Op maandag 1 februari heeft onze
verkeersbeleidsmedewerker gesproken met
iemand van Bel Company. Hij geeft aan dat de
kaasfabriek op dit moment geen interesse heeft
in een overleg met gemeente en provincie.
In 2014 heeft de kaasfabriek verschillende
aanvragen ingediend tot plaatsing van
bewegwijzeringszuilen. De provincie gaf
daar geen akkoord op. Een compromis werd
gezocht en gevonden waardoor in 2014
blauwe verwijsbordjes geplaatst zijn bij de
rotondes op de N484. Dat was het maximaal
haalbare na overleg met de provincie. Voor de
kaasfabriek is de kous nu af.
Hoe verder? Omdat we het dossier niet
zomaar willen laten rusten, heeft de
verkeersbeleidsmedewerker
aangegeven
dat hij met de provincie in gesprek wil
over
mogelijke
verbeteringen
in
de
bewegwijzering. Hiervoor wordt in maart
een afspraak ingepland met de provincie.
Tijdens het gesprek met de provincie wil hij
het hebben over de ANWB-bewegwijzering
naar Industrieterrein Schoonrewoerd. Het
bord voor die verwijzing staat op de kruising
Steenovenweg-Dorpsstraat, maar DVS heeft
aangegeven het daar weg te willen hebben.
Om dat te realiseren, moeten we goed weten
waar de verantwoordelijkheden liggen.
De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBD)
is verantwoordelijk voor de plaatsing van
en het beheer/onderhoud van ANWBbewegwijzering. De gemeente mag het bord
dus niet zomaar even verwijderen. De NBD
is daarvoor de geëigende instantie. Als we de
ANWB-verwijzing willen verplaatsen naar de
entree bij de brandweerkazerne, kom je op
grondgebied van de provincie. De provincie
zal dus akkoord moeten geven op het plaatsen
van een officiële ANWB-verwijzing op hun
grondgebied. Dan is er ook nog de naam op
de Industrieterrein ANWB-verwijzing. Dat is
nu Industrieterrein Schoonrewoerd maar moet
wellicht anders genoemd worden, bijvoorbeeld
Bel Leerdammer?
Kortom: We wachten nu het gesprek met de
provincie af. Als de provincie geen akkoord
geeft op het verplaatsen van de ANWBverwijzing, dan resteert slechts de optie om

de verwijzing op de kruising SteenovenwegDorpsstraat te verwijderen. Dat moeten we
dan in overleg met de NBD organiseren.
Helaas nog geen korte-termijn oplossing, maar
weet dat we eraan werken.
Tenslotte
Als bestuur hebben we een drukke tijd achter
de rug, ondanks dat hopen we nu op een wat
rustiger periode, dat het mooie voorjaarsweer
daar ook maar aan mee mag werken. Voor
straks wensen we u als dorpsbewoners een
saamhorige Koningsdag met weer een leuk
gevarieerd programma samengesteld door
de plaatselijke Oranjevereniging en graag tot
ziens bij het Vragenuur op 19 april a.s.

Grenzen verleggen??
Of de weg kwijt!!
Bij de gemeente Leerdam zijn in het
verleden klachten binnengekomen over o.a.
postbezorging en moeilijk vindbare adressen
(voor zowel hulpdiensten als bezoekers).
Dit was een reden om de grenzen tussen de
woonkernen Leerdam en Schoonrewoerd eens
nader te onderzoeken. Het betreft de volgende
wegen: Overheicop, Dorpsstraat, Kerkweg,
Diefdijk en Schaikseweg.
Enkele weken geleden heeft TV Rijnmond
hieraan aandacht besteed.

namens het bestuur,
Gera de Jong (secr.)

Opbrengst
Hersenstichtingscollecte
In de eerste week van februari 2016 vond de
Hersenstichtingscollecte plaats.
Er zijn 14 collectanten op pad gegaan om voor
4 miljoen mensen met een hersenaandoening
geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet
heeft € 741,00 opgeleverd.
Deze mooie opbrengst wordt besteed aan
wetenschappelijk onderzoek en voorlichting,
om zo een bijdrage te leveren aan een
betere toekomst voor mensen met een
hersenaandoening.
Namens de Hersenstichting Hartelijk bedankt
voor uw bijdrage.
Hebt u de collectant gemist? Uw gift is altijd
welkom op gironummer 860 in Den Haag.
namens de Hersenstichting,
N. Versteeg-de Stigter

Ook is een informatieavond gehouden. Tijdens
die avond hebben bewoners aangegeven
welke problemen er allemaal kunnen ontstaan
door de huidige begrenzing en wat daarvan de
gevolgen zijn. De bewoners zijn op die avond
gevraagd een formulier hierover in te vullen.
Hoe nu verder?
De bewoners die niet op die avond aanwezig
waren, zullen worden gevraagd het formulier
alsnog in te vullen. Daarna zullen de voors en
tegens worden afgewogen en wordt nagegaan
of er draagvlak voor wijziging is. Zowel vanuit
de bewoners gezien als vanuit de politiek. Dus:
is de noodzaak wel aanwezig om de grenzen te
veranderen?
Na
deze
afweging
zal
opnieuw
een
informatieavond worden gehouden en zal het
gemeentelijk standpunt worden toegelicht.
Dus we wachten nog even af.
Rien Bambacht

Schoonrewoerd BinnensteBuiten
Op zaterdag 3 september zal, alweer voor de
vierde keer, de open deurroute Schoonrewoerd
BinnensteBuiten gehouden worden.
We zijn buitengewoon vereerd dat we vorig jaar
een zeer onverwachte (gedeelde tweede) prijs
van de gemeente kregen voor de organisatie.
Voor het succes van het evenement waren/ zijn
wij natuurlijk afhankelijk van u als deelnemer
én als bezoeker. Tot nu toe hebt u ons niet in
de steek gelaten! De € 250,- die we als prijs
ontvingen wordt besteed aan Schoonrewoerd
BinnensteBuiten. Mocht u een suggestie
hebben, laat het ons dan weten.
Doelstelling
Om het geheugen weer een beetje op te
frissen: De doelstelling van Schoonrewoerd
BinnensteBuiten is dat we op deze dag onze
deur open zetten om iets van onszelf, ons
werk, onze hobby, passie te laten zien zodat we
elkaar weer/ beter leren kennen en daardoor
de saamhorigheid in ons dorp bevorderen.
Spelregels
De spelregels zijn onveranderd:
- iedereen komt in aanmerking om mee te
doen: jong, oud, particulier, bedrijven,
verenigingen, kerken, scholen enz.
- de enige voorwaarde van deelname is dat
de bijdrage respectvol is ten aanzien van
iedereen en alles
- iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar
eigen bijdrage
- iedere deelnemer wordt opgenomen in een
routeboekje en verplicht zich gedurende de
hele dag de deur open te houden
- iedereen is vrij (desgewenst) te verkopen
en/of reclame te maken
- om niet helemaal afhankelijk te zijn van
subsidies, vragen we een kleine bijdrage
van € 15,- per deelname
Thema
De laatste twee keer hebben we de open
deurroute een thema meegegeven en ook
dit jaar willen we dat doen. Het thema is:
Schoonrewoerd… een dorp waar muziek in zit.
Het thema kun je op verschillende manieren
uitleggen. In de eerste plaats als teken dat
het bij ons in Schoonrewoerd niet saai is maar
volop in beweging, met een enorm scala aan
gemotiveerde en ondernemende mensen.

Letterlijk betekent het dat zich in ons dorp
erg veel mensen bezighouden met muziek.
Natuurlijk als luisteraar maar ook als muzikant.
Orgel, piano, gitaar, viool, fluit, accordeon… je
kunt het zo gek niet bedenken of het wordt hier
bespeeld. En dan zijn er nog de vele zangers!
Muziek kun je in je eentje maken, maar het
is fijner als je dat samen doet of als het door
anderen gehoord wordt. Ideaal dus om de
saamhorigheid, de verbondenheid met elkaar
te symboliseren.
De reden waarom we dit thema zo vroeg
bekendmaken is omdat we de muzikanten
voldoende tijd willen geven repertoire te kiezen
en te repeteren. Dit bleek in voorgaande jaren
namelijk het grote struikelblok voor muzikale
deelname te zijn doordat Schoonrewoerd
BinnensteBuiten direct na de zomervakantie
gehouden wordt en met dit thema moet er
natuurlijk veel muziek klinken op 3 september.
Aanmelden als deelnemer
Laat u zich door niets of niemand weerhouden
u aan te melden als deelnemer. Alles en
iedereen is welkom en de moeite waard.
Hebt u zelf geen passende ruimte of vindt u uw
bijdrage te klein voor een eigen bezoekadres,
dan wordt er een oplossing gezocht.
Voor de muzikale optredens zorgen wij
desgewenst voor een podium. Voor informatie
en aanmelding kunt u terecht bij:
Bas Middelkoop, Kortgerecht 24
06 21863752 / de-wetering@kpnmail.nl
Trudi Middelkoop, Dorpsstraat 26, 641758
06 48955183 / trudi.middelkoop@gmail.com

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

Vrijdag na Hemelvaart, 6 mei:

Schoonrewoerdse
jaarmarkt
Jaarmarkt
De markt is dit jaar erg vroeg. Voor de
marktkooplui maakt dat niets uit. Er is veel
vraag om op de markt te mogen staan. Ook
dit jaar mogen we weer een aantal nieuwe
standhouders welkom heten. Zij bieden allen
artikelen aan die nog niet op de markt staan.
Het aantal kramen wordt dan ook nog iets groter
en daarmee dan ook de markt. De verwachting
is dat de kramen in de Wilhelminastraat door
lopen tot het Wilgenlaantje. Hel wordt weer
een mooie markt!
Activiteiten
Door de sponsoring van 50 bedrijven
en de verkoop van de loten is het
mogelijk om deelname aan alle sporten spelactiviteiten gratis aan te bieden.
Het marktcomité organiseert zelf een aantal
evenementen. Op het programma staat
natuurlijk de kop van jut en ook dit jaar weer
het populaire stropdasschieten. De gratis
draaimolen voor de kinderen staat weer op
dezelfde plaats. Er is een fotograaf. In de
tent op de Dorpsstraat zijn er optredens van
een clown. Ook de Noach school heeft de
gelegenheid om in deze tent een activiteit
te organiseren. De botswagens staan op het
trapveldje bij de fabriek.
De spellen
Op de Dorpsstraat plaatsen we een topattractie.
Een spel bekend va de televisie: sweeper. Ben
je behendig en kun je tegen een flinke knal?
Doe mee. Ergens in de middag organiseren we
het kinderspel. Tijd en locatie maken we op de
markt bekend.
De
avond
beginnen
we
met
een
hardloopwedstrijd op de Dorpsstraat. De
deelnemers moeten weer een flink aantal
rondjes tekeergaan.
De avond sluiten we af met “win het in een
minuut”. Het marktcomité heeft 25 spellen
bedacht. Indien je 15 van deze spellen

binnen één minuut goed hebt uitgevoerd is je
stempelkaart vol. Lever de kaart in bij de jury.
Onder de alle inzenders verloten we weer drie
mooie prijzen. Op het moment van schrijven
weten we nog niet precies wat. We denken dat
de hoofdprijs een tablet is.
Sponsors
De jaarmarkt en de bijbehorende spellen
kunnen mede door onze sponsors worden
georganiseerd. Dit jaar gaan we de aloude
sponsorborden vervangen door sponsordoeken.
Elders in de Klepper vindt u een overzicht van
onze sponsors.
Ons volgen?
Kijk op onze website voor het actuele nieuws:
www.jaarmarktschoonrewoerd.nl
en natuurlijk ook op facebook.
Wij wensen u een mooie familiedag,
Het marktcomité

Oranjevereniging Schoonrewoerd
woe
erd
Na maanden van voorbereiding is ons programma weer klaar.
We hebben weer een gevarieerd programma met voor elk wat wils. Dit
jaar beginnen we met een heuse vrjjmarkt, dus u hoeft niet naar
Utrecht toe maar gewoon op ons dorp. Wij hopen velen van jullie
te begroeten bij één van onze activiteiten (alle deelname is op eigen risico).
o).
Veel leesplezier en tot ziens!
Oranjevereniging Schoonrewoerd
nrewoerd

Dinsdagavond 26 april 19.00 - 22.00 uur vrijmarkt
Dit jaar willen wij de avond voor Koningsdag een vrijmarkt houden zoals u al eerder in de Klepper
hebt kunnen lezen. Kom met uw spullen en stal ze mooi uit op deze markt. U moet zelf voor een
kleedje of tafeltje zorgen, maar de plaatsen zijn vrij. Zorg dat u er snel bij bent voor een mooi
plaatsje. Ook zullen de plaatselijke ondernemers er staan. Misschien is dit uw dag en vindt u
datgene waar u al jaren naar op zoek bent. Of wordt u voor
een prikkie wel de eigenaar van een heuse Rembrandt.
Bent u moe en wilt u uw aankopen even rustig bekijken, neem
dan plaats op het speciaal ingerichte terras. Bij de stand van de
Oranjevereniging kunt u een broodje Koningsburger nuttigen.
Voor de kinderen is er een springkussen en een popcornkraam.
Het wordt vast een geweldige avond.

Woensdag koningsdag
8.00 uur Reveille
Zoals u van ons gewend bent wordt u ook dit jaar weer vrolijk wakker geblazen door leden van de
Bazuin uit Leerdam. Zo weet u dat Koningsdag begonnen is.

9.30 uur Kinderbingo (leeftijd 5 - 15).
Bingo; wie kent dit spelletje niet? Een leuk spel waar je met
een portie geluk mooie prijzen kunt winnen. Ben je nog iets
te klein en vind je het wel leuk om mee te doen, vraag dan
aan je vader of moeder of ze meekomen om je te helpen.
Een boekje voor 5 ronden kost € 3,50.
We hebben ook nog een superronde waar je als eerste prijs
een SAMSUNG TABLET kunt winnen. Deze kaartjes worden
los verkocht voor € 2,50 per stuk.
Wij rekenen op jullie komst en alvast veel geluk!

12.00 uur Aubade
De aubade wordt zoals gewoonlijk gehouden op het kerkplein. Dit zal voor de
laatste keer zijn met burgemeester Houtman en zijn vrouw, want zo als u heeft
kunnen lezen stopt hij ermee.
Wij als Oranjevereniging vinden dat erg jammer, want onze burgemeester was
altijd een hele betrokken man en bezocht onze activiteiten erg vaak. Maar naast
de burgemeester zijn er ook enkele wethouders aanwezig. Na enkele toespraken
van onze voorzitter en de burgemeester zingen we met elkaar het Wilhelmus. De
Bazuin uit Leerdam zal ons daarbij begeleiden. Het is altijd fijn dat er elk jaar
zoveel mensen komen om met elkaar te zingen. U komt toch ook dit jaar weer?
12.30 uur Pannenkoekenlunch
Aansluitend aan de aubade is de pannenkoekenlunch
voor alle kinderen uit ons dorp om samen te genieten
van onze overheerlijke pannenkoeken. Tevens kunt u
ook wafels en pannenkoeken kopen bij de kraam; zo
steunt u onze vereniging. Hierbij willen wij ook onze
baksters en bakkers alvast bedanken. Jullie zijn al
vroeg bij ons om voor iedereen te bakken, hartelijk
dank hiervoor.
15.00 uur Beachvolleybal
Maak zelf een team van minimaal 3 spelers en kom
gezellig meedoen met beachvolleybal.
Dit was een paar jaar geleden een groot succes. Op veler verzoek hebben we besloten om het dit
jaar weer te organiseren. Ben je 15 of ouder en wil je iets sportiefs doen, kom dan met je team en
doe mee. Er zijn mooie geldprijzen te winnen. Deelname is op eigen risico.
De locatie van deze sportieve middag is bij de Amaliastraat. Voor het publiek wordt een gezellig
terras gemaakt waar u iets te eten of te drinken kunt bestellen.
Opgeven voor het beachvolleybal kunt u bij:
Aginta de With, Masada 5.
Andrea de Leeuw, Kon. Julianastraat 12.

Bob te gast
bij HSSC ‘61

Schoonrewoerd door de jaren heen
Antwoorden

De campagne ‘Bob in de sportkantine 2016’ is
gestart. En onze club doet mee!
Wij vinden het namelijk belangrijk dat onze
leden én bezoekers veilig thuiskomen na een
training of wedstrijd. In onze kantine besteden
wij hier aankomende maanden aandacht aan.
De Bob-campagne richt zich op alle bezoekers
van sportkantines: van barpersoneel tot
sporter en supporter. Gemeenten en politie
in Zuid-Holland werken eraan mee. Er
zullen de komende tijd bijvoorbeeld vaker
alcoholcontroles zijn in de buurt van sportclubs.
Spreek elkaar aan, maak Bob-afspraken en
breng je sportvrienden veilig naar huis!

Op de foto van de drie vrienden stonden van
links naar rechts: Koen Horden, Wim den
Hartog en Krijn Versluis.

Eén van de andere onderdelen van deze
campagne is het leuke filmpje (https://www.
youtube.com/watch?v=-KR1JjnBckA), dat je
misschien al gezien hebt.
Ook kun je een Limo voor de Bob winnen door
samen met al onze leden deel te nemen aan
de Bob-quiz! De Bob-quiz test jouw kennis
over alcohol en verkeer. De vereniging die
hiermee de meeste punten scoort mag bij een
verenigingsfeest de limo voor de Bob inzetten.
Zo wil iedereen wel de Bob zijn!

De foto met het vele publiek was tijdens de
inhuldiging van burgemeester Visser.

Je kunt de quiz tot 16 april spelen op www.
hoegoedkenjijbob.nl of op Facebook.com/
bobsportzh. Vul in gemeente: Zederik, sport:
voetbal, clubnaam: HSSC ‘61, je krijgt een
bevestigingsmail. Als je hebt meegedaan,
zie je direct hoeveel punten de club al heeft
verzameld.
Bedankt voor jullie
deelname,
namens het bestuur
en kantinepersoneel
Ad de Jong
algemeen@hssc61.
nl

Het gezin op de laatste foto was de familie
De With van Overheicop 46 (de voormalige
woning van Grard Visser). Links de vrouw van
Henk de With. In het midden mevrouw Smit
met kinderen Ada en Hennie.
Rien Bambacht
Pr. Amaliastraat 31
0345-642267
doordejarenheen@dorpskrantdeklepper.nl

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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Klep, klep, klepperdeklep: help en graag vlug!
15 februari 2016,
ingezonden brief van fam. Noach Ooievaar

is geen grap meer: dat is een ernstig misdrijf!
Toen we in de omgeving ons oor eens
goed te luisteren legden, zijn we helemaal

Aan de bewoners van Schoonrewoerd,
speciaal omgeving Kerkweg/Noachschool
Beste bewoners (ja, jullie wel), het is de
hoogste tijd dat ik me rechtstreeks tot jullie
richt. Werd in vorige jaren het huis van mijn
neef Otto al van het dak van het huis naast
de school verwijderd: nu zijn wij kennelijk
aan de beurt! Kom ik onze woning inspecteren
voor het nieuwe seizoen: is ons hele huis
verdwenen! Kon mijn ogen niet geloven!
Jaren en jaren hebben we hier steeds aan
gebouwd, beetje bij beetje, laagje voor laagje,
steeds nieuwe vloerbedekking en bekleding.
Nu ineens is alles weg! Welke dronken aardbei
heeft dat nu weer bedacht? Dat kan toch
zomaar niet!
Nou, in eerste instantie ben ik met mijn vrouw
Naema maar eens de schade op gaan nemen
en verder nagedacht over een toekomstplan.
Daarbij dachten we aan een nieuwbouwplan
op dezelfde locatie: de bouwvergunning hoeft
dan niet opnieuw te worden aangevraagd,
toch.

geschrokken. De hele Noachschool schijnt te
worden gesloopt! Afgebroken, afgevoerd, weg
ermee, hup, alsof het niks is.
Ja: er komt wel weer een nieuw schooltje
voor terug, maar vast niet met zulke mooie
schoorstenen als deze school! En wij zijn hier,
net als jullie, helemaal aan gehecht! Wij zijn
echte Schoonrewoerdse Ooievaars: de school
is zelfs naar ons vernoemd: fam. Noach
Ooievaar!
Wat nu? Wij zijn ten einde raad!
Waar kunnen we protest indienen?
Waar kunnen we vervangende woonruimte
aanvragen? Bij de school? Bij de gemeente?
Wie helpt ons?????
Klep, klep, klepperdeklep graag actie en wel
gauw!
Fam. Noach en Naema Ooievaar
Kerkweg 3a 2-hoog
4145MP Schoonrewoerd

Hebben we net het nieuwe plan klaar, komen we
met de eerste bouwmaterialen op de school en
wat schetst onze verbazing: weer tegenslag!
Dezelfde dronken aardbei heeft kennelijk
nog meer snode plannen, want hij wil ons nu
verhinderen om ons huis te herbouwen! Heeft
de lolbroek een houten puntkap gemonteerd
zodat al ons bouwmateriaal er vanaf valt! Dat

Naschrift:
Wellicht is het goed te vermelden dat er voor
de familie Ooievaar een schitterend huis is
vrijgekomen aan de Lekdijk met uitzicht op de
bijzonder mooie en unieke Schoonrewoerdse
Wiel van Bassa. Dit is een unieke kans om het
toekomstig kroost kennis te laten maken met
dit wonderschone stuk natuur!

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

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

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

T. 0345 – 599 394 / @vandenbergmakelaars.nl

WWW.VANDENBERGMAKELAARS.NL

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

Klep, klep, klepperdeklep: nieuwe ontwikkelingen!
11 maart 2016, nagekomen ingezonden brief
van fam. Noach Ooievaar
Aan alle bewoners van Schoonrewoerd,
In mijn vorige brief vroeg ik om hulp, en graag
snel. Nou, hulp is er gekomen! Alleen wel hulp
die ons nog meer in de narigheid brengt: niet
alleen ons huis is verdwenen: nu wordt de
gehele school afgebroken. De geluiden van
vorige keer blijken te kloppen. Weg school, weg
huis, weg familie Noach en Naema Ooievaar.
Vandaag hebben we nog een keertje afscheid
genomen van ons oude huis, midden in de
afbraakpuinhoop. Onze oude buren, op het
huis van de schoolmeester, klepperden ons
toe: “Jammer dat het zo gaat. Als jullie iets
nieuws hebben gevonden, stuur dan een
adreswijziging. Komen we nog een keertje op
de kikkers en muizen. Hopelijk laten ze ons
met rust”.
Ja, zij hebben mooi klepperen, maar wij zitten
er mooi mee! O, er is wel wat gedaan voor ons
hoor: de gemeente heeft gezegd dat ze het
nest aan de Diefdijk hebben opgeknapt. Niks
van waar: is nog net zo’n zootje als vorig jaar!
De woning in de hoogstamboomgaard ziet er
wat beter uit, maar die was al bezet door Neef
Otto en z’n vrouw Julia. Ze zijn er nu even niet,

maar kunnen elk moment weer terug komen.
Kunnen we dus geen gebruik van maken.
Nu schijnt het zo te zijn dat vanuit de
gemeente een ambtelijk Bartje een nieuw huis
ergens voor ons heeft neergezet. Niet te ver
van de kinderen van de school, dicht
bij een gezondheidscentrum nog wel
en vrij in de wei! Maar ja, als je hier
zoveel jaren hebt gewoond, ga je niet zo
gemakkelijk verhuizen naar een nieuwe
bovenwoning, niet dan?
Maar misschien is het beter dan niks: we
zullen eens wat rondjes gaan vliegen om
die nieuwe woning te vinden, misschien
is het nog wel wat… En toch: ze hadden
gewoon van ons huis af moeten blijven!
Klep, klep, klepperdeklep tot gauw!
Fam. Noach en Naema Ooievaar
Op-zoek-naar-een-huis
Schoonrewoerd
Naschrift 2:
Inmiddels is de familie Ooievaar verhuisd
naar het recent gereed gekomen
nieuwbouwnest naast het gebouw van
de voormalige Regenboogschool.

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

Vacature
Seniorenraad Leerdam
Omdat ik onlangs mijn lidmaatschap heb
beëindigd, zoekt het bestuur van de Stichting
Seniorenraad Leerdam een nieuw lid uit de
woonkern Schoonrewoerd.

Hope for Dobirca wordt
Hope & Serve
Een andere naam
We zijn ruim een half jaar geleden gestart
onder de naam Hope for Dobîrca. En we weten
dat deze naam al een beetje is ingeburgerd
in deze korte tijd. Veel hebben we mogen
doen voor de mensen in Dobîrca en daar
zijn we heel dankbaar voor. Maar er zijn
omstandigheden
ontstaan
waardoor
we
nieuwe keuzes moesten maken. We hebben
er daarom voor gekozen om niet verder te
gaan met het hulpverleningswerk in Dobîrca.
Gaan we nu ander werk doen? Nee, we hebben
een hart voor Roemenië en we verlangen
ernaar om daar te willen en blijven werken.
Daarom zijn we ook op zoek gegaan naar een
andere naam voor onze organisatie. Omdat we
graag zien dat de naam juist iets zegt over het
werk wat we doen, zullen we vanaf nu verder
werken onder de naam Hope & Serve. Hope,
houdt in dat we de mensen, waar dan ook,
nieuwe hoop willen geven. Serve betekent
vanuit het Engels dienen, dienstbaar zijn,
bedienen, serveren.
In deze twee woorden Hope & Serve wordt
samengevat wat ons verlangen is. De
regenboog met het kruisje staat symbool als
teken van Gods trouw en hoop van waaruit we
mogen leven en werken.

Concert in de Hervormde Kerk

De Stichting Seniorenraad Leerdam is een
adviesorgaan en stelt zich ten doel te bereiken
dat het beleid op het gebied van wonen,
zorg en welzijn van de gemeente Leerdam
en andere instellingen en organisaties zo
optimaal mogelijk aansluiten bij de vraag van
de oudere inwoners van Leerdam, Kedichem
en Schoonrewoerd.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
- het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit en
de omvang van de activiteiten voor ouderen
en het beleid van de gemeente Leerdam en
andere instanties.
- overleg met instanties die activiteiten
ontplooien voor ouderen.
- gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen
aan gemeente en andere organisaties en
instellingen.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit 7
leden en vergadert ongeveer 10 keer per jaar.
Voor Schoonrewoerd bestaat op dit moment
een vacature.
Bent u senior, wilt u meedenken over het
bevorderen van welzijn voor ouderen en voelt
u iets voor een lidmaatschap in dit bestuur, dan
kunt u contact opnemen of informatie krijgen
bij het secretariaat van de Stichting, tel: 0345637363 of e-mail: seniorenraadleerdam@
xs4all.nl. Ook kunt u nadere informatie krijgen
bij mij.
Ad Verhoeff

Christian Verwoerd
Op zaterdagavond 4 juni om 20.00u komt
gospelzanger en liedjesschrijver Christian
Verwoerd naar Schoonrewoerd. In de wereld
van de Nederlandse Gospelmuziek behoort
Christian tot één van de veel gevraagde en
beluisterde artiesten. We zijn dan ook blij dat
we met hem samen een speciale avond voor
Hope & Serve kunnen houden. Noteer daarom
alvast deze avond in je agenda en zorg dat je
er bij bent. Kom mee genieten en zingen met
Christian Verwoerd en laat je inspireren door
de verhalen uit ons werkveld.

Tunnel versieren

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.

1. Naam:
Femke van der Wal
Broers/Zussen: 1 zusje: Sylvana
Leeftijd: 15 jaar
Hobby’s: Uitgaan, Winkelen, op vakantie
gaan
5. School: De Noordhoek Gorinchem
VMBO
6. Leukste vak op school: Zorg
7. Ik heb een hekel aan: Als mensen te laat
komen
8. Mijn favoriete sport: Tennis
9. Ik kan geen dag zonder: Mijn telefoon
10. Ik lust geen: Vis
11. Ik ben gek op: Spaghetti
12. Ik word kwaad als: Iemand zijn telefoon
niet opneemt

2.
3.
4.

13. Een slechte eigenschap van mezelf:
Slordig
14. Mijn favoriete vakantie: Italië
15. Mijn favoriete muziek: Guus Meeuwis,
het is een nacht
16. Mijn favoriete broek: Skinny
17. Mijn favoriete app op mijn telefoon:
Whatsapp
18. Het leukste in het dorp: Jaarmarkt
19. Dit wil ik worden: Werken in een
restaurant
20. Dit moet anders in het dorp: Elk jaar
feestweek
21. Tip voor jongeren: Geniet van het leven
22. Volgende vragen aan: Ilona Kool

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

Schoonrewoerd door de jaren heen
RIZLA BOYS
Dit keer over voetbal in voorbije jaren. Een
verhaal uit de oude doos van een dorpsgenoot:

vertegenwoordiger van de Rizla vloeitjes om
een sigaret te draaien.

“Net na de oorlog (ca. 1947) moesten wij
als schoolkinderen sporten op een weiland
aan Kortgerecht bij de grasdrogerij van Jan
Brouwer. Na schooltijd en na het eten gingen
we een potje voetballen op dit weiland. We
mochten een leren voetbal met veter gebruiken
van Tinus, de zoon van Leen van Hemert (de

Hij werd sponsor van ons groepje voetballers
en we kregen een zwarte broek en oranje
shirt. Zo is de naam van ons team ontstaan
“De RIZLA BOYS”. De spelers waren o.a. Arie
den Hartog (zwarte Arie), Piet van der Ham
(bij de pomp) als keeper, Harrie Godtschalk,
Wim Bruijnes en Arie Bakker.

man van het postkantoor aan Kortgerecht). Het
vroegere postkantoor is nu de woning van de
familie Ippel. Tinus zat op z’n studiekamer en
gooide de bal vanuit het raam naar beneden.
“Wel weer terugbrengen hé jongens”, riep hij
ons na. Later lapten we wat geld met elkaar
om een eigen nieuwe bal te kopen.

We waren geen echte vereniging, maar
speelden wel af en toe een wedstrijdje. Tegen
de politie van Leerdam aan de Lingedijk bij het
vroegere dierenasiel. De politie had de sleutel,
zodat we ons overdekt konden omkleden.
Tegen Leerbroek op een weiland aan De Geer
(nabij de kerk). Stokken in de grond (met een
jasje erop) als doel. En… voetballen maar. Ook
in de uiterwaard langs de Lek bij Everdingen.
Daar maakten wij geen schijn van kans.

Ook was een weiland beschikbaar achter de
melkfabriek (op de plek waar nu het kantoor
staat). We hadden twee doelen gemaakt en
een stok om de bal uit de sloot te halen. Dat
was geen pretje omdat de sloot vol stond met
prut vanuit de fabriek.
Eind jaren 50 kwam Gerrit Verhoef uit
Leerdam in café De Zwaan. Een praatje pot
over voetballen, wat Gerrit totaal niet kon. Hij
kon wel goed praten. Hij was niet voor niets

Ons team is dus eigenlijk de voorloper geweest
van de voetbalvereniging HSSC’61.”
Ik reken de volgende keer weer op een verhaal
uit de oude doos. Laat het mij weten.
Rien Bambacht (tel. 642267)
doordejarenheen@dorpskrantdeklepper.nl

DJS KLUS
TOTAAL

VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

Voor Rieten- en Pannendaken
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

O.A. GESPECIALISEERD
IN RENOVATIE BADKAMERS
EN TOILETTEN

TEVENS LEVERING SANITAIR,
TE BEZICHTINGEN IN SHOWROOM

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

Hoogeind 28A | 4143 LX Leerdam
Telefoon: 0345 79 52 44
Mobiel: 0642 41 05 32
info@denhartogschoorsteenvegers.nl
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Al meer dan 75 jaar goede
voorlichting, een uitstekende
prijs en perfecte service.

Natuur- & Vogelwacht
‘De Vijfheerenlanden’
Op 25 april bestaat de Natuur- en Vogelwacht
De Vijfheerenlanden 50 jaar!
Dat is reden genoeg om eens flink uit te
pakken voor de natuur en in de natuur. Het
bestuur en de vrijwilligers nodigen u van harte
uit om deel te nemen aan de activiteiten en de
evenementen te bezoeken. Op het programma
staan:
19 en 20 maart: “welkom Grutto” weekend,
speciaal voor de jeugd.
16 april: Lentefeest in en rond het
verenigingsgebouw De Schaapskooi. Van
10.00 uur tot 16.00 uur is er van alles te zien
en te doen.
26
april:
het
presenteren
van
jubileumbomen aan de gemeenten Leerdam,
Zederik en Vianen.
13 mei: een symposium met als thema:
verbinding (met name voor leden van de
vereniging, hiervoor moet u zich aanmelden).
1 oktober: open dag bij de vereniging,
waarbij alle werkgroepen zich presenteren.
Er is een fietstocht door De Vijfheerenlanden
in voorbereiding, evenals een fotowedstrijd.
Uiteraard komen er mooie en bijzondere
tentoonstellingen in De Schaapskooi. In
april en mei zijn de weidevogels op foto’s te
bewonderen in De Schaapskooi.
U leest in deze Klepper meer over de groep:
“Vrienden van de Grutto”, een Schoonrewoerds
initiatief waar de Natuur- en Vogelwacht graag
ondersteuning aan biedt. De hele maand juni
is de expositieruimte voor de Vrienden van de
Grutto gereserveerd.
Naast deze bijzondere zaken vinden ook de
‘gewone’ excursies plaats. U vindt ze op de
website, enkele willen we hier met name
noemen:

5 juni gaat de excursie iets verder weg: naar de
Biesbosch onder leiding van Gerrit Zijderveld.
Om 08.00 uur verzamelen bij Helsdingen te
Vianen.
In het kader van het 50-jarig jubileum
heeft de vereniging een extra dik jubileumverenigingsblad gemaakt. Daarin staan veel
artikelen die ingaan op de staat van de natuur
na 50 jaar beschermingswerk.
Heel interessant om te lezen en werkelijk
indrukwekkend wat een kleine vereniging
met actieve leden kan bereiken. Als u denkt:
eigenlijk wil ik daar meer van weten, kijk op
de website: www.natuurcentrum.nl

Expositie

Gereformeerde Kerk
Op 6 mei is er jaarmarkt in ons dorp. Ook
dit jaar opent de Gereformeerde Kerk haar
deuren. Al enkele jaren is tijdens de markt een
expositie te bezichtigen in De Lichtkring van
de Gereformeerde Kerk.
Het jaarthema in onze Kerk dit jaar is `Goede
buren´. Daarom hebben we dit jaar 3 dames
uit ons dorp bereid gevonden om hun kunst te
exposeren. Namelijk Mieke Opstelten, Pauline
van der Heijden en Relie Hermans.
Mieke en Pauline laten graag hun schilderijen
zien. Beide dames proberen op hun manier de
wereld of hun indrukken van deze wereld op
doek vast te leggen. Mieke doet dit intuïtief met
pure materialen en vooral bij dag. En Pauline
is meer gefascineerd door de nacht, hoe dan
bijvoorbeeld een straatbeeld kan veranderen.
Relie nodigt u uit om haar beelden aan te
raken. Zij maakt beelden met harmonieuze,
strak gestileerde vormen.

1 mei: excursie naar Willeskop bij
Benschop. Men vertrekt om 08.00 uur vanaf
station Leerdam. De gids is Bart de Groot.

Nieuwsgierig geworden naar de kunstenaressen
uit ons dorp? U bent van harte welkom op
vrijdag 6 mei van 9.00 - 13.00 uur in De
Lichtkring van de Gereformeerde Kerk aan
Dorpsstraat 46.

8 mei: vogelexcursie bij Everdingen
langs de Lek. De gids is Eduard Polfliet en
men verzamelt rond 09.00 uur bij sporthal
Helsdingen te Vianen.

De dames zijn die ochtend zelf aanwezig om
hun werken aan u te tonen en eventueel
vragen te beantwoorden. Dus tot 6 mei, koffie
en thee staan voor u klaar!
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Zoek de volgende woorden:
grenzen verleggen

Koningsdag

oude doos

Nederland schoon

kunstexpositie

hertenkamp

rucola

dorpsvereniging

Schaapskooi

kropsla

cheese of course

Rizla boys

brandweerwedstrijd

klepperdeklep

nieuwe Noachschool

binnenstebuiten

hersenstichting

grutto tekenwedstrijd

rommelschuur

Bob in de sportkantine

Van de Gemeente Leerdam 10 februari 2016 •
De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag
krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van
een nieuwe basisschool in Schoonrewoerd.
De Noachschool zit op dit moment in een
verouderd gebouw dat zal worden gesloopt
en vervolgens op dezelfde locatie weer wordt
opgebouwd.
… en dan te bedenken dat er vanaf 2003 al
veelvuldig overleg met de gemeente Leerdam
is geweest over de huisvesting van de
Noachschool.
In dit artikel beperk ik me tot het laatste jaar.

Nieuws van de Noachschool
In deze Klepper ga ik een poging doen u bij te
praten over de nieuwbouw van de Noachschool.
Soms lijkt het op een sprookje. In een sprookje
wordt meestal het goede tegenover het kwade
gezet. Dat wil ik in deze bijdrage voor onze
Dorpskrant zeker niet doen! Iedereen die iets
met Schoonrewoerd heeft, wil voor de kinderen
van het dorp een goede en mooie school. Een
nieuwe Noachschool, een sprookje dat echt
werkelijkheid gaat worden…
Er was eens een mooi dorpje ergens in
Nederland. Een dorpje midden in de polder op
de grens van drie provincies en afgebakend
door een mooie dijk, aan de grootste Wiel van
Nederland. In dat dorpje stond een school die
best oud was en niet meer aan de eisen van
deze tijd voldeed. De mensen vergaderden
met elkaar wat er met dit mooie schoolgebouw
moest gaan gebeuren… Dit stond in de krant:
Uit het Kontakt van 7 november 2012:
SCHOONREWOERD • De nieuwbouw van de
Noachschool in Schoonrewoerd wordt voorlopig
met vijf jaar uitgesteld. Over de bouw van een
nieuwe gymzaal wordt binnenkort een besluit
genomen.
Uit het Kontakt van 30 december 2014:
LEERDAM • Nieuwbouw van de Noachschool
in Schoonrewoerd op de huidige locatie
aan de Kerkweg is de beste optie om de
school te huisvesten. Dat blijkt uit een
voorstel van B&W aan de raad. De bouw
van een gymnastieklokaal is van de baan.
Uit het Kontakt van 24 december 2015:
LEERDAM • De gemeenteraad van Leerdam
heeft vorige week 83.000 euro beschikbaar
gesteld voor de sloop van de Noachschool in
Schoonrewoerd.

In de raadsvergadering van december
2014 besluit de gemeenteraad een nieuwe
Noachschool te gaan bouwen aan de Kerkweg
in Schoonrewoerd. Dit betekent dat het oude
schoolgebouw gesloopt moet worden en dat
we op zoek moeten naar tijdelijke huisvesting.
Met elkaar hebben we al nagedacht over de
eisen die we aan het nieuwe gebouw stellen.
De nieuwe school wordt gebouwd voor de
komende 60 jaar. Hoe zal het onderwijs er
over 60 jaar uitzien? Werken we dan nog in
jaargroepen? Werken we nog in klaslokalen?
Welke rol speel de computer dan in ons
onderwijs? Welke ruimtes hebben we nodig?
Allemaal belangrijke vragen voor de inrichting
van de nieuwe school. Maar, we hebben geen
idee hoe ons onderwijs er over 60 jaar uit zal
zien. Net zo min als de mensen dat in 1950
hadden toen ze een nieuwe school bouwden.
Met de kennis die we nu hebben zetten we
onze visie op papier en bundelen dat in het
PvE (Programma van Eisen). Met dit PvE
gaan de Architecten Peters en Lammerink
aan het werk. Naast onze wensen is er vanuit
de overheid ook veel regelgeving waaraan
een nieuw schoolgebouw moet voldoen. Het
architectenbureau komt met een schitterend
ontwerp van de school.
In juli 2015 blijkt dat het bouwkrediet dat
de gemeente beschikbaar heeft gesteld niet
toereikend is om aan alle eisen te kunnen
voldoen. Bovendien vallen de kosten van
de sloop van de oude school tegen wegens
de aanwezigheid van asbest. Er wordt druk
overleg gevoerd met de gemeente Leerdam
en die besluit een voorstel aan het college te
doen om een extra krediet voor de nieuwbouw
te geven. Inmiddels is het al half november
2015.

voor de ooievaar op zijn nest terug
zou komen. In de raadsvergadering
van 4 februari 2016 heeft de raad
unaniem besloten het krediet voor
de nieuwbouw vast te stellen op ruim
1,9 miljoen euro. De volgende dag
zijn we de plannen die er al lagen
met betrekking tot de verhuizing
van de school naar de Noorderwoerd
verder uit gaan werken. We hadden
twee weken om alles definitief
te
regelen.
Om
verhuiskosten
Ontwerp nieuwe school vooraanzicht
te besparen en zo geld voor het
nieuwe schoolplein te reserveren,
hebben de verhuizing zelf gedaan.
Op woensdag 17 februari hebben
alle leerlingen hun eigen stoel in de
nieuwe klas gebracht. Op donderdag
en vrijdag hebben we met veel
hulp van ouders, opa’s en andere
dorpsbewoners alles verhuisd van
Kerkweg 3a naar Noorderwoerd
2. Geweldig om te ervaren dat
zoveel mensen wilden helpen! In
de voorjaarsvakantie is de telefoon
aangesloten, het alarm ingesteld en
Ontwerp nieuwe school aanzicht vanaf Kerkweg zijn de digitale schoolborden ook
opgehangen in de klassen. Toen de
In april 2015 hebben we vergunning
leerlingen op maandag 22 februari naar school
aangevraagd voor het verplaatsen van
kwamen deed alles het weer en was alles klaar.
het ooievaarsnest op de school. Daarvoor
De school kon weer open!
hebben we een speciaal bedrijf ingehuurd.
We wilden alles namelijk goed en binnen de
regels afhandelen. De vergunning is door het
ministerie afgegeven. Wel moest de sloop
van de school in het voorjaar beginnen. Voor
maart moesten ook de pannen van het dak
zijn, omdat er kans was dat er vleermuizen
zouden gaan broeden onder de pannen.
In november 2015 wordt besloten het voorstel
voor het extra krediet voor de nieuwbouw van
de school in de raadsvergadering van december
2015 op de agenda te zetten. Dan blijkt een
paar dagen voor de raadsvergadering dat in
de raadsvergadering van december 2014
helemaal geen krediet is verstrekt voor een
nieuwe school. Alleen de locatie is vastgelegd
in notulen en niet het beschikbaar gestelde
krediet. Een foutje… Er moet dus een voorstel
komen voor het volledige krediet van de
nieuwbouw, maar dat kost tijd.
Alleen… die tijd hebben we niet, omdat we voor
maart moeten gaan slopen. Daarom besluit
het college in de vergadering van december
wel een sloopkrediet vast te stellen, zodat we
in ieder geval het oude gebouw kunnen slopen

steeds weer het motto van de school ‘Zorg
voor iedereen’ met veel inzet waar proberen
te maken.
Met vriendelijke groeten, ook namens de
collega’s,
Kees de Korte
Directeur Noachschool

Inmiddels is het oude gebouw bijna helemaal
weg, is de ooievaar verhuisd naar een paal
naast de tijdelijk locatie aan de Noorderwoerd
2 (ik kan over het ooievaarsnest inmiddels
echt bijna een boek schrijven…) en wordt de
laatste hand aan het bestek van de nieuwe
school gelegd. Daarna volgt de aanbesteding.
Ik hoop dat we voor de bouwvak nog kunnen
beginnen met de bouw van de nieuwe school.
Na de zomervakantie zal de bouw van de
nieuwe school echt gaan beginnen. Ik verwacht
dat we in mei/juni 2017 naar de nieuwe school
verhuizen. Ondertussen zitten we prima in de
tijdelijke school op Noorderwoerd 2. Voor een
aantal leerlingen en ouders is dat vertrouwd
terrein. In de afgelopen weken hebben we het
plein met elkaar opgeknapt, zodat de leerlingen
ook op dit plein lekker kunnen spelen.
En zo komt alles op zijn pootjes terecht.
Het mooie dorpje aan de grootste wiel van
Nederland krijgt uiteindelijk een schitterende
nieuwe school waarin de kinderen van het
dorp met plezier naar school kunnen gaan,
waar de kinderen in de pauzes heerlijk op het
plein kunnen spelen en waar de leerkrachten

T/M DECEMBER IEDERE MAAND
EEN NIEUWE AANBIEDING

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

DENBESTEN-WONINGINRICHTING.NL

WWW.BLITTERSWIJKSUZUKI.NL

GRUTTO TEKENWEDSTRIJD
Hoe teken jij onze Nationale Vogel?
Vogelbescherming Nederland en het
Vara-programma ‘Vroege Vogels’
organiseerden een verkiezing.
De uitslag was super!
De grutto werd
verkozen tot onze
oﬃciële Nationale Vogel.
Dit willen we op een creatieve
manier vieren met de jeugd uit
Leerdam en omgeving!

4 en 5 juni aan de Wetering, Kortgerecht
24 in Schoonrewoerd. Daarna verhuist de
tentoonstelling van 6 juni t/m 30 juni naar
Natuurcentrum ‘De Schaapskooi’, Overboeicop
15 in Schoonrewoerd.
Alle tekeningen worden door de organisatie
bewaard en worden niet teruggestuurd naar
de makers. Daarom is het misschien een goed
idee als je voor jezelf een kopie of een foto van
je werkstuk maakt.
We wensen je veel plezier en succes met het
maken van je grutto-tekening!

Doe mee aan de GRUTTO TEKENWEDSTRIJD
en maak kans op een cadeaubon in een
verrassende verpakking!

De officiële flyer van deze tekenwedstrijd
kan o.a. bij Ad en Tineke’s Dagwinkel
opgehaald worden.

Gebruik kleurpotloden, wasco, verf, houtskool,
ecoline of maak een collage. Maak je werkstuk
op karton, schildersdoek of op papier. Het
formaat mag je zelf kiezen, maar houd wel in
de gaten dat je tekening door de brievenbus
past.

Anja Middelkoop en Bas Middelkoop
telefoon 06 49691067

Stuur je inzending voor 15 mei 2016 naar:
Grutto-tekenwedstrijd, Kortgerecht 24, 4145
NL Schoonrewoerd
of lever hem in bij:
Ad en Tineke’s Dagwinkel Dorpsstraat 11
Schoonrewoerd
LET OP! Op de achterkant van je tekening
vermeld je de belangrijke gegevens: leeftijd,
voor- en achternaam, adres, woonplaats,
mailadres of telefoonnummer.
Een vakkundige jury zal vooral letten op
de originaliteit van je tekening en je inzet.
Natuurlijk kijken zij ook naar je leeftijd.
De
tekenaars
van
24
geselecteerde
inzendingen worden uitgenodigd voor de
spannende en gezellige prijsuitreiking op 4
juni. Deze tekeningen krijgen een ereplekje
op een tentoonstelling in het weekend van

Waardevol leven
De NPV laat zien dat het leven waardevol is en een geschenk is van God.
• Lobby vóór het leven in Nederland en Europa namens meer dan 60.000 leden
• Persoonlijk advies bij medisch-ethische vragen rond het begin en einde van het leven
• Meer dan 94.000 uren vrijwillige thuishulp per jaar

“Niet vanuit liefdeloze dogma’s, maar vanuit de liefde voor de kwetsbare medemens
ga ik als directeur bij de NPV de strijd aan tegen abortus en euthanasie. De mens is
beelddrager van God.”

Esmé Wiegman - van Meppelen Scheppink, directeur NPV

www.npvzorg.nl

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

Beheer Hertenkamp overgedragen
Ongetwijfeld hebt u wel eens een bezoek
gebracht aan het hertenkamp aan de
Steenovenweg en ervaren hoe leuk zo’n
dierenverblijfplaats kan zijn.

Het hertenkamp is op 1 april 1987 door de
gemeente Leerdam overgedragen aan drie
vrijwilligers uit Schoonrewoerd (Martin Gleis,
Peter Stappershoef en Cor Vermeulen). De
gemeente was oorspronkelijk van mening
dat het hertenkamp nauwelijks nog een
functie vervulde. Tijdens een hoorzitting
in oktober 1986 verzette de bevolking van
Schoonrewoerd zich echter heftig tegen een
eventuele opheffing en in overleg met enkele
bewoners heeft de gemeente toen besloten
dat het onderhoud en verzorging van de dieren
door vrijwilligers werd overgenomen. De
gemeente trekt nu jaarlijks een vast bedrag
uit voor de exploitatiekosten. Er was destijds
veel achterstallig onderhoud en dat is door de

vrijwilligers gelijk aangepakt. In september
1987 heeft de gemeente Leerdam nog 3 nieuwe
herten geschonken. In 1990 heeft het comité
een cheque van vijfduizend gulden ontvangen
van waarnemend Rabobank-directeur De
Vrieze, dit bedrag werd gebruikt voor
nieuwe een omheining, want regelmatig
ontsnapte er een inwoner van het
hertenkamp.

Beheerder Cor Vermeulen heeft het dus al
bijna 30 jaar vrijwillig gedaan en ook Cees
van Es is er al meer dan 26 jaar bij betrokken.
Nu is echter het moment aangebroken dat
zij het beheer over willen dragen. Cor kampt
al enige tijd met gezondheidsklachten en
Cees wil gewoon meer van zijn vrije tijd en
kleinkinderen gaan genieten.

Na het plaatsen van een oproep op facebook
hebben we Cock en Patrick van Klei (Kerkeland
25) bereid gevonden om dit beheer over te
nemen. Op deze manier blijft het bestaan van
ons hertenkamp voorlopig weer gewaarborgd.
Op een regenachtige zaterdagmiddag hebben
we gezellig bij Cees en Bep van Es op de koffie
afscheid van hen genomen en een attentie voor
beide heren meegebracht. Tijdens dit bezoek
kwamen natuurlijk allerlei herinneringen naar
voren waardoor ook Cock vast op de komende
periode voorbereid is.

De
Rommelschuur
De Rommelschuur op Overheicop 1 is iedere
tweede en laatste zaterdagmorgen van de
maand open van 9.00 – 12.00 uur. Er is een
wisselend aanbod van tweedehands artikelen
en soms ook geheel nieuwe spullen. De
artikelen worden van tevoren gesorteerd zodat
alles in goede staat is. De ruime stellingen in
de schuur zorgen ervoor dat alles overzichtelijk
uitgestald kan worden. De boekenschuur
is rijk gesorteerd, alles op schrijvers en op
verschillende onderwerpen. In beide schuren
staat de koﬃe klaar.
De Rommelschuur is ook tijdens de jaarmarkt
op vrijdag 6 mei geopend van 9.00 – 13.00 uur.
Er is een koﬃeterras waar u tijdens de drukte
even heerlijk kunt uitrusten. Bij de koﬃe is
zelfgebakken taart en cake verkrijgbaar.
Hebt u zelf spullen die u niet meer gebruikt,
dan kunt u ze bij ons brengen op de tijden
dat we geopend zijn. Voor meer informatie
kunt u bellen met Gerrit Middelkoop tel, 0345642198.
De komende tijd zijn we open op: 30 april, 14
mei, 28 mei, 11 juni, 25 juni, 9 juli, 30 juli, 13
augustus en 27 augustus.
Onze jaarlijkse grote rommelmarkt is op 24
september, maar daar hoort u later meer over.
De opbrengst van De Rommelschuur is voor
de Gereformeerde Kerk en voor goede doelen.

Namens alle dorpsbewoners (in de enquête hebt
u massaal uw waardering voor het hertenkamp
gegeven) wil ik Cor en Cees nogmaals heel
hartelijk bedanken voor het vele werk dat zij
vrijwillig hebben gedaan. Ga genieten van je
vrije tijd zover jullie gezondheid dit toelaat.
namens de Dorpsvereniging
Gera de Jong (secr.)

OUDERENKONTAKT
Op vrijdag 22 april van 17.00 tot 20.00
uur willen we de Lentefair houden in het
dorpshuis.
Dit is een andere datum en tijd dan u gewend
bent, maar omdat in de loop van de tijd het
bezoekersaantal wat teruggelopen is, willen
we op deze manier proberen om toch een
ieder de gelegenheid te geven om even op de
Lentefair te komen snuffelen.
Zoals u gewend bent, is er weer een ruime
keus aanwezig, o.a. een bloementafel, een
snuffelkraam en ook de sjoelbak zal niet
ontbreken. Nieuw dit jaar is een boekenhoek
en een creatieftafel.
Voor het eten hoeft u niet thuis te blijven, wij
hebben ook voor u soep en broodjes met wat
lekkers erop. Uiteraard kunt u een kopje koffie
of thee kopen.
Ook kunt u inschrijven op o.a. een
boodschappenmand en we draaien ook het rad
weer een paar keer, met elke ronde kans op
een prijs. In de week daarvoor kunt u ons weer
aan de deur verwachten met de intekenlijst
voor de grote verloting. Er zijn weer mooie
prijzen te winnen.
We hopen u allen te ontmoeten op 22 april.
Het jaarlijkse reisje zal dit jaar plaatsvinden
op woensdag 25 mei. Hier krijgt u t.z.t. nog
meer informatie over.
Nogmaals brengen we de ouderengym
onder uw aandacht, op woensdagmorgen van
9.45 tot 10.30 uur in de grote zaal van het
dorpshuis. Er zijn enkele nieuwe leden bij
gekomen, maar er kunnen er nog meer bij.
Loop er eens binnen en kijk of het wat voor u
is.
Commissie Ouderenkontakt
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Den Hartog
fruitschuur
Kalverweg 1a (achter het café)
SCHOONREWOERD tel. 0345-641208

ACTIVITEITENKALENDER
april
16 april
19 april
22 april
26 april
26 april
26 april
27 april
30 april
mei
1 mei
6 mei
6 mei
6 mei
8 mei
13 mei
14 mei
14 mei
25 mei
28 mei
juni
4 juni
4 en 5 juni
5 juni
11 juni
25 juni
daarna
3 september
1 oktober

10:00 - 16:00 uur
19:30 - 20:30 uur
17:00 - 20:00 uur
vanaf 18:00 uur
19:00 - 22:00 uur
9:00 - 12:00 uur

8:00 uur
9:00 - 13:00 uur
9:00 - 13:00 uur
9:00 uur
9:00 - 12:00 uur

9:00 - 12:00 uur

20:00
10:00 - 18:00
8:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00

uur
uur
uur
uur
uur

Lentefeest, De Schaapskooi
Vragenuur DVS gevolgd door ledenvergadering, Dorpshuis
Lentefair, Ouderen Kontakt
Presenteren jubileumbomen in Leerdam, Zederik en Vianen
Ophaaldag oud papier, Hervormde Gemeente
Vrijmarkt
Koningsdag
Rommelmarkt in de Rommelschuur (Overheicop 1)
Gereformeerde kerk
Excursie Willeskop, vertrek vanaf station Leerdam
Jaarmarkt
Rommelmarkt in de Rommelschuur (Overheicop 1)
Expositie ‘Goede buren’ in de Gereformeerde kerk
Vogelexcursie Everdingen, vertrek sporthal Helsdingen
Symposium voor leden, De Schaapskooi
Rommelmarkt in de Rommelschuur (Overheicop 1)
Uiterste inleverdatum tekeningen Grutto tekenwedstrijd
Reisje Ouderenkontakt
Rommelmarkt in de Rommelschuur (Overheicop 1)

Concert Christian Verwoerd in de Hervormde Kerk
Exposities en vogeltjesmarktplaats, Kortgerecht 24
Excursie Biesbosch, vertrek sporthal Helsdingen
Rommelmarkt in de Rommelschuur (Overheicop 1)
Rommelmarkt in de Rommelschuur (Overheicop 1)

Schoonrewoerd BinnensteBuiten
Open dag Natuur- & Vogelwacht

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

